
      

PLANINITIATIV – NØDVENDIG MATERIALE 

SOM SKAL SENDES SAMMEN MED 

FORESPØRSEL OM OPPSTARTSMØTE 
  

For at vi skal kunne ta tidlig stilling til planinitiativet og forberede oss tilstrekkelig til 

oppstartsmøte, ber vi om å få tilsendt følgende materiale senest samtidig med forespørsel om 

oppstartsmøtet, jf Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. 

Kommunen anbefaler at den private forslagsstilleren med plankonsulent har en tett dialog 

med kommunen før planforslaget leveres inn. Erfaringsmessig går prosessen mye lettere for 

alle involverte parter dersom dialogen er tett. 
 

Materialet bør leveres kommunen senest 12 dager før oppstartsmøtet. Ved vesentlige mangler 

vil kommunen i dialog med forslagsstiller vurdere om en utsettelse av oppstartsmøtet er 

nødvendig. 

 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige jf. pbl § 12-3.   

 

Materialet kan sendes via post til Gjerdrum kommune, Pb. 10 2024 Gjerdrum eller via e-

post postmottak@gjerdrum.kommune.no 

 

Hensikten med oppstartmøtet 

Ved oppstart av en ny reguleringsplan, skal forslagstiller og planmyndighetene avholde et 

oppstartsmøte for å vurdere utfordringer og muligheter i planideen, dette er etter krav av 

plan- og bygningslovens § 12-8 første ledd andre punktum. Et oppstartsmøte har som formål 

å opprette tidlig kontakt mellom forslagsstilleren og kommunen og skal ha karakter av 

gjensidig orientering, bidra til tidlig avklaring av hovedpunkt i planarbeidet og avklare 

aktuelle temaer og spørsmål som skal utredes i løpet av planprosessen frem mot endelig 

politisk vedtak. Kommunens vurderinger under oppstartsmøtet er faglige, generelle og av 

foreløpig karakter. 

 

I oppstartsmøtet orienterer kommunen om rammebetingelser for planområdet og vi kan 

svare på generelle og konkrete spørsmål om planarbeidet.  

 

For å sikre best mulig forutsetninger for å lykkes i å etablere og vedlike holde den gode 

dialogen, er det hensiktsmessig med mer enn bare det ene kontaktpunktet som 

oppstartsmøtet utgjør. Det anbefales derfor at det i tillegg til oppstartsmøte også avholdes 

underveis møte. Underveis møte avholdes etter at kunngjøring av oppstart av planarbeid er 

utført, og før planforslag leveres inn til 1.gangs behandling. 

 

Etter forskrift om behandling av forlag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

fastsatt etter § 12-1 stilles det nå krav til planinitiativet. 

 

 

mailto:postmottak@gjerdrum.kommune.no
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Planinitiativet - forslagsstillers forberedelser 

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplaner, herunder planinitiativ, skal utarbeides av 

fagkyndige jf. pbl § 12-3.  

 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og 

redegjøre for: 

 

Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet: 

• Navn på tiltakshaver og forslagstiller. Tlf.nr og e-postadresser. Fakturaadresse. 

• Dokumentasjon på plankompetanse hos fagkyndig konsulent: eksempelvis CV/attester 

og referanseprosjekter skal følge planinitiativet.  

• Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått 

planavgrensning?  

• Foreligger det heftelser på eiendommer innenfor planområdet? 

• Ønskes det parallell plan- og byggesaksbehandling? 

 

Materiale 

Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og 

redegjøre for: 

 

a) formålet med planen  

b) planområdet. Kart med forslag til planavgrensning  

c) Hvilke infrastruktur (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet 

d) om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet  

e) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak  

f) utbyggingsvolum og byggehøyder, antall boenheter og overslag over næringsareal i 

m2  

g) funksjonell og miljømessig kvalitet  

h) tiltakets virkning på (både positiv og negativ) på, og tilpasning til, landskap og 

omgivelser,  

i) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner, temaplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid  

j) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet herunder statlige og regionale  

interesser 

k) Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet 

l) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet  

m) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart  

n) Er det potensielle interessekonflikter som følge av planinitiativet/planideen   

o) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte  

p) Forslag til fremdrift, tydelig oppsett 

q) Berøres viktige forekomster av naturmangfold (planter/dyr/biotoper/osv) 

r) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt  
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o Forskrift om konsekvens utredning (jfr pbl §4-2) 

o Plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd (jfr pbl 4-2) 

o Folkehelseloven § 8 og 11 

 

Fagetatens forberedelser 

Kommunen gjennomgår planinitiativet og innkaller til oppstartsmøte.  

 

På bakgrunn av innsendt materiale vil saken få en grundig tverrfaglig vurdering som 

forberedelse til oppstartsmøtet. I tillegg vil andre berørte parter bli informert om møtet, 

herunder bedt om foreløpige synspunkter.  

 

Formål med oppstartmøte 

• Legge til rette for en mer effektiv og forutsigbar planprosess. 

• Viktige forutsetninger for planarbeidet skal avklares. 

• Raskere saksbehandling og bedre sluttresultat. 

 

Gjennomføring av oppstartsmøte 

Forslagsstiller skal alltid møte sammen med utførende plankonsulent, jf. krav om 

fagkyndighet i plan- og bygningslovens § 12-3 siste ledd. I tillegg til at Plan- og 

bygningsetaten er representert, møter også representanter fra andre aktuelle offentlige etater 

ved behov.  

 

I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det 

videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Det skal blant 

annet tas stilling til: 

 

a) hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 

b) om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan det videre 

opplegget skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger 

c) om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte temaer, og om kommunen eller 

forslagsstilleren skal utarbeide rapportene 

d) om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og 

bygningsloven § 12-15 

e) hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet 

f) om det er behov for senere dialogmøter mellom forslagsstilleren og kommunen 

g) en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet 

h) hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen 

i) om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningsloven § 12-8 andre 

ledd. 

 

Kommunen utarbeider referat fra oppstartsmøtet, som sendes konsulent innen rimelig tid 

etter møtet.  

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA712z2D15
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA712z2D8
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA712z2D8z2E2
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gL20080627z2D71z2EzA712z2D8z2E2
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Planforum 

Planforum består av Plan- og bygningsetatens ledelse og uttaler seg blant annet om 

innsendte planinitiativ. Planforums beslutninger er offentlige og legges ut på kommunens 

hjemmeside, og på den enkelte sak i ephorte.  

 

Beslutning om at planinitiativet stoppes 

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at 

initiativet skal stoppes, jf. pbl § 12-8, 2. ledd. Beslutningen skal fattes så tidlig som mulig i 

oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest 14 dager etter at oppstartsmøte er avholdt. 

Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 

til endelig avgjørelse. 

Gebyr 

For behandling av private reguleringsplaner tar kommunen gebyr. Se kommunens 

gebyrregulativ: www.Gjerdrum.kommune.no 

 

http://www.gjerdrum.kommune.no/

