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1. Generelt om oppstartsmøte 
Plan- og bygningslovens bestemmelser om behandling av private forslag til 
detaljregulering har til hensikt å forenkle og forbedre planprosessene. Formålet med 

 



oppstartsmøtet er å få en tidlig vurdering og gjennomgang av planarbeidet som er 
forpliktende for både kommune og forslagsstiller.  

Referat fra oppstartsmøte skal inneholde opplysninger om de temaene som ble 
drøftet i møtet, avklaringer og konklusjoner det ble enighet om, vesentlige punkter det 
er uenighet om og punkter som gjenstår å avklare.  

2. Planinitiativ  

Gjennomgang av planinitiativ:  
 
Vedlegg:  

• Planinitiativ med skisser for alternative utbyggingsløsninger  
 
 
Tema som er omhandlet i planinitiativ: 

a) Formålet med planen 
Klargjøre for bebyggelse av Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26 (gbnr 53/72 og 
og 26 gnr/bnr 53/72 for fortetting i ytterkanten av kommuneplanens 
sentrumssone.  
 
Avklaringer og konklusjoner 
Byggesak og regulering (BSR) mener at fortetting i dette området vil bygge opp 
under en klimariktig utvikling med redusert avhengighet av motorisert transport i 
hverdagen, samtidig som nygenerert biltrafikk som følge av utbyggingen ikke vil 
belaste sentrumskjernen. Området vurderes som følge av dette som egnet for 
fortetting.  

Planområdet grenser opp til eksisterende villabebyggelse nord for planområdet 
og øst for Sira Sigurds gate. Forslagsstiller har vært i kontakt med berørte eiere 
innenfor planområdet og har avklart at disse ønsker/aksepterer å inngå i 
reguleringen.  
 
Byggesak og regulering gir sin tilslutning til formålet med planen. 
 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 
Avklaringer og konklusjoner  
Beskrivelsen av planområdet anses tilstrekkelig.  

Strategi med hensyn til bevaring av områdets grønne preg og forsterking av 
trerekker langs veier og fortau, herunder omarbeiding av støyskjerm, vurderes 
som gode grep. Det er ønskelig at Statens vegvesen gir innspill til Askim 
kommune med hensyn til fremtidig utforming av fv 115 (fra rundkjøringen, opp 
Klara Skogslunds gate til krysset med Sira Sigurdsgate).  

Planinitiativet har gode tanker om at den nye bebyggelsen skal gi et positivt 
tilskudd til sentrum og miljøet i Sira Sigurdsgate. BSR mener at det kan tas 
utgangspunkt i en byggehøyde på 4 etasjer for området, hvor etasjene kan ha 
romhøyde på 2,7 m. I møtet er det drøftet muligheten for eventuell 5 etasje på en 
mindre del av bebyggelsen. BSR mener at forutsetningen for dette vil være: 

- Helhetlige vurderinger 

- God tilpasning til villabebyggelsen i øst 

 



- God estetisk /arkitektonisk kvalitet. Fjernvirkning fra fv 115 og Sira Sigurds 
gate må dokumenteres. 

- Eventuelt reduksjon av høyde ned til 3 for etg for deler av bebyggelsen  

Byggesak og regulering tror på en løsning med maksimalt 4 etasjer som derved 
vil gi kvalitet ved mer lys og luft i omgivelsene, og høyere bokvalitet til leilighetene 
(større terrasser osv). BSR mener at dette kan skisseres parallelt med en løsning 
med 5 etasjer. BSR er positive til å se på et noe større fotavtrykk for en løsning 
med maks høyde på 4 etasjer enn ved maks høyde 5 etasjer.  

Ved 5 etasjer vil innvendig romhøyde måtte reduseres fra 2,7 m til 2,4 m, 
ettersom ekstra innvendig romhøyde på 0,3 meter for 5 etasjer gir et bygg 1,5 m 
høyere enn ved standard innvendig romhøyde. Det blir betydelig for et bygg som 
allerede er 5 etasjer (ca. 14,0 + 1,5 m). 

BSR støtter i utgangspunktet løsning med bruk av eksisterende veisystem, men 
avventer endelig avklaring til det er fremskaffet dokumentasjon.  

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  
Utdrag fra planinitiativ:  

Avklaringer og konklusjoner  
Det er enighet om strategiene som er beskrevet for bebyggelsen i planinitiativet. 
 
BSR mener at det ikke vil være aktuelt å etablere den regulerte undergangen i 
aksen fra Sira Sigurds gate til Eidsbergveien, under Edwin Ruuds gate. Årsaken 
er at det ikke er tilstrekkelig plass i området.  
 
Det må tas kontakt med virksomhet for Service- og teknikk og eiendom 
v/Jannicke Eriksen vedrørende krav til utforming av VA-anlegg og håndtering av 
overvann. Løsning for renovasjon må avklares med IØR i tidlig planfase. Varsel 
om planoppstart skal sendes til Indre Østfold brann og redning.  
 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 
 
Avklaringer og konklusjoner  
Ingen merknader utover det som er drøftet under pkt b).   

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Avklaringer og konklusjoner  
Uteoppholdsarealer må sikres i samsvar med bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel, MUA=25 m2 pr boenhet. BSR mener at størrelsen på felles 
uteoppholdsareal (MFUA) på terreng kan reduseres noe ifht krav i 
kommuneplanen ved en løsning med maksimal byggehøyde på 4 etasjer og høy 
kvalitet på de tilgjengelige utearealene. Dette forutsetter at det leveres en 
utomhusplan/illustrasjonsplan tidlig i planprosessen slik at BSR kan gjøre 
ovennevnte vurdering.  

Uteoppholdsareal skal ha et tydelig grønt preg. Dette skal følges opp gjennom 
reguleringsbestemmelser som sikrer utarbeidelse av en egen beplantningsplan. 
Utstrekning av p-kjeller bør begrenses. Eksisterende trær skal måles inn og i 
størst mulig grad bevares/brukes. Løsninger her vil være med å bidra til at 
området fremstår med et grønt preget sett fra Rådhusgata, innkjøringen til 
sentrum (Eidsbergveien) og Klara Skoglunds gate. Se vedlagt bestemmelse for 
Stasjonsplanen med krav til uteoppholdsareal. 



Støy: Det må utarbeides en støyfaglig utredning som grunnlag for reguleringen. 
Mulig reduksjon av fartsgrense ved etablering av et fortau langs østsiden av Klara 
Skoglunds gate kan tas opp med Statens vegvesen.   

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
 
Avklaringer og konklusjoner  
Dette dekkes opp av punktene ovenfor.  

g) Forholdet til kommuneplan, og evt. gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid 
Kommuneplanen for Askim 2018-2013  PlanID 201701:  Området ligger innenfor 
angitt sentrumsområde i Askim. Mulig utnyttelse er angitt i §21.1.a, og sier at det 
innen område avsatt til sentrumsformål kan vurderes høyblokker over 4 etasjer: 

 
Avklaringer og konklusjoner  
BSR mener at det i denne type overgangssoner er det ønskelig at bebyggelsen 
trappes ned mot den åpne villabebyggelsen i øst.  

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Ser ingen særskilte. 
 
Avklaringer og konklusjoner  
OK 

i) Ivaretakelse av samfunnssikkerhet 
Spesielt fokus på adkomst/trafikksikkerhet, støyskjerming av bebyggelse og 
uteområder 
 
Avklaringer og konklusjoner  
BSR er enig i de nevnte fokusområdene. Behov for geoteknisk utredning må 
vurderes ihht retningslinjer fra NVE.  

j) Berørte offentlige organer, parter i saken og andre interesserte  
Avklaringer og konklusjoner  
BSR setter opp liste over berørte offentlige organer, parter i saken og eventuelle 
andre interesserte som bør varsles om planarbeidet.  

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning 
I tillegg til lovpålagt medvirkning gjennom oppstartsvarsel og høring vil det etter 
behov være dialog med naboer.  
 
Avklaringer og konklusjoner  
BSR kan bidra på eventuelt møte med berørte parter underveis i arbeidet med 
planforslaget.  

l) Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredninger 
Forslagsstillers vurdering:  

Planarbeid for Sigurd Siras gate 16 og 26 er vurdert i forhold til forskrift om 
konsekvensutredning av 01.07.2017. 

Formålet og tiltaket omfattes ikke av § 6. «Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding», herunder punkt b) 
«reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I». 

Tiltaket omfatter boligutvikling for innpassing av leilighetsbebyggelse på et 
sentralt område som er en del av et større kvartal i ytterkanten av 



sentrumsområdet i Askim kommunes kommuneplan. Tomta er i dag regulert til 
boligformål/fortetting. Ønsket utvikling anses å være i samsvar med overordnete 
føringer for Askim sentrum og kommuneplanens arealdel, og omfattes ikke av pkt 
25. i vedlegg 1. 

Planarbeidet og tiltaket omfattes heller ikke av § 8. «Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn», 
herunder punkt a), «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II». 

Planområdet ligger sentralt i Askim sentrum og utvikling av eiendommen berører 
ikke viktige naturtyper, grøntområder som anses å ha særskilt interesser eller 
bevaringsverdi. Foreslått utvikling medfører fortetting i et eksisterende 
boligområde i tråd med kommunedelplan for sentrum. 

Bebyggelsens verneverdi er vurdert i forbindelse med planinitiativet. I forbindelse 
med høring da planområdet omfattet bare nr. 16 og 26 ba Østfold 
Fylkeskommune om nærmere vurdering av verneverdien for nr. 26, og ba om at 
det skulle vises alternativ der nr. 26 ble bevart. Det vil bli gjort i det videre 
planarbeidet. Vurdering av verneverdi for bebyggelsen i planområdet er vedlagt. 
Det er benyttet kriterier fra bl.a. Hurum kommune som er gjengitt i vurderingen. 
Kort oppsummert er vurderingen at nr. 26 et godt bevart utvendig, men bygget er 
ikke enestående. De øvrige byggene er i planområdet er ikke verneverdi som 
enkeltbygg eller som del av det samlede bygningsmiljøet, som har 
sammensetning og utforming som det finnes i rikelig monn i Askim.  

En bevaring av 26 vil begrense utviklingsmulighetene denne delen av 
sentrumsområdet, der fortetting er prioritert i kommuneplanen. Det vil også kunne 
ha som konsekvens at adkomst til og utforming av parkeringskjeller for 
bebyggelsen vanskeliggjøres. Boligtomtene omkranses i dag av veiareal, 
gangforbindelser og bebyggelse.  

Transformasjon/fortetting mht. boligutvikling er i samsvar med overordnete planer 
og føringer for utvikling av sentrale utbyggingstomter. I kommuneplanen arealdel 
er området avsatt som del av sentrumsområde hvor det kan åpnes for 
boligbebyggelse over 4 etasjer, men at flere etasjer kan vurderes. 

Deler av området er støybelastet fra veitrafikk, men oppsatt støyskjerm langs 
Eidsbergveien/Klara Skoglunds gate og lokale tiltak knyttet til bebyggelsen vil 
sikre tilfredsstillende støynivå. 

Planarbeidet og tiltaket får ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og 
utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning. 

 
Avklaringer og konklusjoner  
Planmyndigheten har med bakgrunn i ovennevnte konkludert med at planarbeidet 
ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 
Andre tilbakemeldinger på Planinitiativet:  

Planinitiativet oppdateres.  
 
Kommunens vurdering av planinitiativet:  

• Planarbeidet anbefales videreført. Varsel om planoppstart kan gjennomføres 
når forslagsstiller har mottatt skriftlig underretning om beslutningen.  

3. Avklaringer om innholdet i planforslaget 

Planbegrensning, formål, bebyggelse, rekkefølgebestemmelser, mm 

 



(Følgende skal refereres: Avklaringer og konklusjoner det ble enighet om, vesentlige punkter det er uenighet om og 
punkter som gjenstår å avklare.) 

Avklaringer og konklusjoner: 
Forslag til planbegrensning sendes Askim kommune for kontroll.  

Plankart: Arealformål underinndeles med byggeområder, uteoppholdsarealer, 
renovasjon, adkomster, ol. Bebyggelsen reguleres med eller en kombinasjon av 
linje for planlagt bebyggelse, linje for byggegrense, linje for regulert høyde. Tillatt 
grad av utnytting skal angis som %-BRA. Høyde angis med kotehøyde. 

Rekkefølgebestemmelser knyttet til ferdigstillelse av uteoppholdsareal, eventuelle 
gangstier, fortau ol.  

 

4. Krav til utredning og dokumentasjon av planforslag 

Følgende utredninger / dokumentasjon skal ligge til grunn for planforslaget:  

• Landskapsanalyse og egnethetsvurdering (alle reguleringsplaner). Egnethet for 
forskjellige typer utbygging/planløsninger skal analyseres mht topografi, 
eksisterende vegetasjon, omkringliggende bebyggelse og klima. Plassering av 
leke- og oppholdsarealer skal fastsettes før arealer til boliger og veier fastsettes.  

• Adkomst og forbindelser for trafikanter (motorisert transport, gående og 
syklende). Utredningen skal ha fokus på manglende lenker og behov for 
oppgraderinger, viktige målpunkter og tilgjengelighet til lekeplasser, 
grønnstruktur og friluftsområder. (Alle reguleringsplaner)  

• Estetisk vurdering (Påkrevd ved fortetting innenfor tettbebyggelsen). 
Utredningen skal omfatte en vurdering av bebyggelsen i seg selv, i forhold til 
omgivelsene og ifht eventuell fjernvirkning. Vurderingen skal ha fokus på 
særtrekk i nærområdet, samspill / kontrast, variasjon og helhet.  

• Behov for kvartalslek/nærlek og strøkslekeplass (alle reg.planer m/bolig) 

• Sol-/skyggeanalyse som dokumenterer at krav til sol på uteoppholdsareal er 
oppfylt for SFUA og konsekvenser for tilgrensende eiendommer 

• Vurdering av skredfare jf. Retningslinjer fra NVE (leire) 

• Overvannshåndtering  

• VA-anlegg/brannvann, kapasitet og behov for omlegging/oppgraderinger 

• Støyfaglig utredning jf. T-1442_2016 

• Trafikkanalyse (Trafikkøkning, kapasitet i kryss, tilførselsveier mv) 

• Biologisk mangfold – sjekk Naturbasen, vurder mht naturmangfoldloven,  

 

Sammen med reguleringsforslaget skal det leveres  
• Illustrasjonsplan i målestokk 1:1000 som viser maksimal utnyttelse i henhold til 

planforslaget. Illustrasjonsplan må gi grunnlag for å vurdere kvaliteten på 
planlagte uterom.   

• Terrengsnitt med riktig husplassering og høyder inkludert nabobebyggelse. 
Snittene markeres på illustrasjonsplanen. Nytt terreng skal fremgå av 
illustrasjoner. Ett snitt skal inkludere Klara Skoglunds gate.  

• Fasadeoppriss med riktige høyder.  

 



• 3D-modell som viser ny og omkringliggende bebyggelse, gjerne fotorealistisk. 
Perspektiver skal tas fra gateplan.  

• Skisser som viser bebyggelsen fra gateplan/øyehøyde som viser prosjektets 
miljømessige kvaliteter. (Dette kan event løses ved bruk av 3D-modell) 

• Parkeringsløsning og uteoppholdsarealer skal dokumenteres.  
• ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse), jf. pbl. § 4-3. 
• Geoteknisk vurdering som avklarer områdets stabilitet (NVE) 
 
Avklaringer og konklusjoner: 
Påkrevd dokumentasjon er vurdert og går frem av listen ovenfor. Dokumentasjonen 
skal utarbeides av forslagsstiller. 

 

5. Krav til fagkyndighet 

Plankonsulentens fagkyndighet.  
(Medarbeidernes formelle kompetanse, Erfaring fra utarbeidelse av reguleringsforslag, Eksempel på noe tilsvarende 
reguleringsplan (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse) , innkjøp av tjenester fra andre firma) 

 
Askim kommunes tilbakemeldinger mht fagkyndighet 
(Alle reguleringsplaner skal ha en analysedel som legges til grunn for valg av planløsning og begrunnelse av 
planforslaget. Analyser skal dokumenteres gjennom kart, illustrasjoner og tekst. For de fagområder som 
plankonsulent ikke kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse på må nødvendig bistand hentes fra andre firma. 
Plankart skal oppfylle krav i nasjonal produktspesifikasjon og Askim kommunes kravspesifikasjon.)  

 
Avklaringer og konklusjoner: 
Enerhaugen Arkitektkontor AS har redegjort for egen kompetanse og hvilke 
utredninger som dekkes av andre firma. BSR finner at plankonsulent tilfredsstiller 
plan- og bygningslovens § 12-3 fjerde ledd krav til fagkyndighet for det det omsøkte 
planarbeidet.   
 

 

6. Felles behandling av plan og byggesak 

Plan- og bygningslovens § 12-15 åpner for felles behandling av plan og byggesak.  
Felles behandling forutsetter:  
• Ved varsel om planoppstart skal det informeres om dette 

• Nabovarsel og byggesøknad, minimum rammesøknad, skal følge planforslaget ut 
på offentlig ettersyn 

Avklaringer og konklusjoner: 
Kan være aktuelt. Informasjon om dette tas inn i varsel om planoppstart.   

 

7. Utbyggingsavtale 
(Byggesak og regulering innhenter uttalelse fra Service, teknikk og eiendom) 

 
Avklaringer og konklusjoner: 
Ikke kjent noen forhold som medfører behov for utbyggingsavtale på nåværende 
tidspunkt.  

 

 

8. Kommunens bidrag underveis i planarbeidet 

Ved varsel om planoppstart:  

 



• Naboliste og liste over andre høringsparter bestilles fra May Britt Gåseby, 
may.britt.gaseby@io.kommune.no. Sammen med bestillingen vedlegges kart 
som viser planens begrensning.  

• Digitalt kartgrunnlag bestilles hos Johnny Spernes, 
johnny.spernes@io.kommune.no. Sammen med bestillingen vedlegges kart 
som viser hvilket område som kartet skal omfatte. 

• Byggesak og regulering kan bidra på eventuelt offentlig møte eller møte med 
berørte i forbindelse med planoppstart.  

Utarbeidelse av planforslag:  
• Byggesak og regulering sender over maler for bestemmelser og 

planbeskrivelse, kravspesifikasjon for plankart, dwg-fil med mal for 
tegnforklaring til plankart.  

• Byggesak og regulering utfører kontroll av planbegrensning opp mot 
kommunens planarkiv før forslagsstiller utarbeider ferdig plankart. Dette bør 
gjøres for å unngå krav om retting senere i prosessen. Sosi-fil med 
planbegrensning sendes til johnny.spernes@io.kommune.no.  

• Når innspill fra planoppstart er kommet inn og påkrevde analyser/utredninger 
er utført (eventuelt i form av foreløpige utkast) avholdes «Underveismøte» 
Forslagsstiller tar kontakt med Byggesak og regulering for å avtale tidspunkt. 

• Byggesak og regulering kan bidra med råd, veiledning og vurdering av 
plandokumenter underveis i arbeidet. Forslagsstiller må kontakte Byggesak 
og regulering dersom det er behov for flere møter.  

Alle henvendelser til seksjon Plan skal sendes med kopi til post@io.kommune.no  

 

Andre bidrag fra kommunen:  
• BSR oppfordrer plankonsulent til å ta opp aktuelle problemstillinger med 

saksbehandler underveis i planarbeidet.  

9. Overordnet framdriftsplan  

Forslagsstiller presenterer planlagt framdrift.  
 

Byggesak og regulering prioriterer å gi rask tilbakemelding på henvendelser som 
gjelder avklaringer i forbindelse med utarbeidelse av privat reguleringsarbeid. BSR 
har til tider stor oppgavemengde og forsinkelser kan oppstå.   

Ønsket framdrift er betinget av at de dokumentene som forslagsstiller leverer har 
nødvendig kvalitet.  

Fremdriftsplan 
• Oppstartsmøte                                      10.12.2019 

• Varsel om planoppstart                         Jan/feb 2020 

• Utredninger                                            Vår 2020  

• Underveismøte                                      Mai/juni 2020 (før valg av konsept) 

• Levering av komplett planforslag          Høst 2020 

• 1. gangs behandling i FUP                    Vinter 2020 / Nyår 2021 

  

 



10. Plannavn og planID  

Navnet på en plan bør vise til offentlige steds-, gårds- eller vegnavn. Det  
anbefales å kvalitetssjekke navnebruken opp mot Sentralt stedsnamnregister (SSR). 
 
Følgende navn skal brukes for planforslaget:  
Detaljregulering for Sira Sigurds gate 16, 20, 22, 24 og 26 
 
PlanID: 012420190003  
 

 

11. Kunngjøring / Varsling av oppstart av planarbeid  

Varsling av oppstart skal annonseres i Smaalenenes Avis, og via kommunens 
hjemmesider. Annonsetekst sendes til may.britt.gaseby@io.kommune.no.  

Berørte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i 
planområdet, samt naboer til planområdet skal underrettes med brev. Det samme 
gjelder berørte offentlige organer.  

Varsel om planoppstart må vise avgrensning av planområdet i samsvar med det som 
er avtalt tidligere i møtet.  

Ved samtidig behandling av plan- og byggesak, må varsel om oppstart inneholde 
opplysning om dette. 

 

 

12. Gebyr  

Behandling av private reguleringsforslag gebyrlegges i henhold til Indre Østfold 
kommunes gebyrregulativ.  

https://www.io.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/naring-og-vekst/skatt-priser-
og-avgifter/priser-avgifter-og-gebyrer-avgiftsheftet/ 

 

 

13. Innsending av komplett planforslag 

Komplett forslag til reguleringsplan sendes til post@io.kommune.no.  
Byggesak og regulering sender bekreftelse til forslagsstiller på at planforslaget er 
mottatt, og gir beskjed om eventuelle mangler. 
 
Det er ønskelig at forslagsstiller utfører eventuelle endringer i plankart etter offentlig 
ettersyn. 
 

 

Dersom forslagsstiller eller interne møtedeltakere har oppfattet andre signaler i møtet 
må tilbakemelding om dette gis så raskt som mulig etter mottak av referatet.  

 

 


