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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 

 
Feste Kapp AS fremmer med dette på vegne av Kirkeby Bydelssenter AS forslag til 
planprogram for «Statoiltomta Kirkeby»  
 
Det er allment kjent av sportsutstyrskjeden XXL over lengere tid har ønsket å etablere seg 
på Gjøvik. Ulike tomtealternativer har gjennom de siste årene vært vurdert. Oppland 
Arbeiderblad fortalte den 19.02.2016 av XXL ønsker å etablere seg på den tidligere 
Statoil/Essotomta på Kirkeby. Planprogrammet og den videre utarbeidelsen av 
plandokumentene i saken må sees i lys av at de skal tilstrebe å muliggjøre denne 
etableringen.  
 
 

1.2 Hensikten med planarbeidet 

Planområdet omfatter eiendommene 60/43, 60/59, 60/95, 60/115, 60/198 og 60/200 og 
258/6. Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommene 60/43, 60/59 og 60/115 
fra gjeldende industriformål til forretningsformål, herunder storvarehandel, handel med 
plasskrevende varer og detaljhandel. Detaljvarehandelen vil bli begrenset med en 
minimums arealgrense på 1 000 kvadratmeter.  

1.3 Planprogram 

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø, naturressurser eller samfunn utredes nærmere. Planarbeidet innledes 
med utarbeidelsen av et planprogram for å avklare rammebetingelsene for planforslaget i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning. 
 
Formålet med planprogrammet er at hensynet til miljø, naturressurser og samfunn skal bli 
tatt i betraktning under forberedelsen av planen og tiltak. Planprogrammet skal vise 
hvordan planprosessen skal gjennomføres, slik at man oppnår medvirkning og 
forutsigbarhet tidlig i planprosessen. Konsekvensene måles i forhold til ”0-alternativet” 
som er dagens situasjon.  
 
Planprogrammet skal: 

 klargjøre formålet og avklare premisser og rammer for planarbeidet 

 beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet  

 vise behov for nødvendige utredninger 

 vise opplegg for informasjon og medvirkning 

 vise organisering og framdriftsplan 
 
Berørte parter inviteres med dette til å komme med innspill og kommentarer til 
planprogrammet. I henhold til forskriften om konsekvensutredninger legges forslag til 
planprogram ut på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Endelig planprogram 
fastsettes av utvalg for Samfunnsutvikling på bakgrunn av forslaget og uttalelsene til dette. 
Det skal redegjøres for innkomne merknader og hvordan disse er vurdert og ivaretatt i 
planprogrammet. Ved fastsettingen kan utvalget gi nærmere retningslinjer for 
planarbeidet – herunder krav om vurdering av relevante og realistiske alternativer som skal 
inngå i planarbeidet. Selve planforslaget skal utarbeides på grunnlag fastsatt planprogram. 
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2. DAGENS SITUASJON 

 

2.1 Beliggenhet og beskrivelse av omgivelsene 

 
Planområdet ligger sentralt ved den søndre innkjøringen til Gjøvik by, på Kirkeby, et 
bydelssenter tett inntil overordnet vegnett. Eiendommen har en god eksponering mot fv. 
33 og de tidligere oljetankene som var oppført på eiendommen er var en kjent del av 
bybildet på Kirkeby.  
I dag er Kirkeby både et samferdselsknutepunkt og et viktig handelsområde sør i Gjøvik 
med trelasthandel, bilbutikker, elektronikk, matbutikker og forbruksvarekjeder som 
Europris og Rusta. Området fremstår som en lomme i et bylandskap omkranset av en 
mosaikk av større forretningseiendommer og overflateparkeringsarealer for tilhørende 
næringsvirksomhet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1, Planområdets beliggenhet 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 

 
Planområdet har en total utstrekning på 37,8 dekar. Utbyggingsområdet ligger med tung 
infrastruktur på begge sider. Mot øst grenser planen til Gjøvikbanen og mot vest grenser 
planen til fv. 33. 
Planen avgrenses slik: I sør-sørvest følger planen gjeldende reguleringsplan for Kasper 

Andresens veg. Planområdet følger videre planavgrensningen mot Ringvegen og Vestre 
Totenveg mot vest og inkluderer rundkjøringen med fv. 33. Videre nordover trekkes 

plangrensen i vegformålsgrensen for fv. 33 og inkluderer avkjøringen til Kasper Andresens 
veg (gnr/bnr 258/6) og følger Kasper Andresens veg ned til eiendomsgrensen mot 
jernbanen. Langs jernbanen følger plangrensen eiendomsgrensen. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 2, Planområdets avgrensning 
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3. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

 

3.1 Nasjonale føringer 

 
Rikspolitiske retningslinjer og rundskriv: 

Statlig planregningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 
fastsatt ved kgl.res. av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-
2, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.06.2015 

 

 Regional planstrategi for Oppland 2016 – 2020 (høringsutgave) 
Planstrategien slår fast at Oppland skal ha et framtidsrettet og offensivt næringsliv 
med vekt på det grønne skiftet. 

 

 Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesenter 

Formålet med bestemmelsene er å legge til rette for en sterkere regional 
samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. 
Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv 
arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til 
byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke 
disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- 
og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. 

 

3.2 Regionale føringer 

 Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland (under utarbeidelse) 
Denne planen er under utarbeidelse 
og skal når den er vedtatt erstatte 
fylkesdelplanen for lokalisering av 
varehandel i Oppland.  
Formålet med planen er å bidra til 
mer attraktive og robuste byer og 
tettsteder gjennom kriterier for god 
stedsutvikling og retningslinjer for 
etablering av handel, basert på 
erfaringer med gjeldende 
fylkesdelplan og situasjonen i 
Oppland. 
 
Planen har foreslått følgende 
arealgrenser for etablering av nye 
handelsvirksomheter eller 
kjøpesentre og utvidelse av slike 
innenfor indre sentrumssone for de 
ulike senterkategorier. Grensene 
gjelder for samlet bruksareal etter 
utvidelse av eksisterende 
handelsvirksomheter: 

 
 

o Regionalt senter: ingen begrensning 
o Områdesenter: 6000 m2 BRA 
o Lokalsenter: 3000 m2 BRA 
o Bydelssenter: 3000 m2 BRA 

Figur 3, Avgrensning av bydelssenter, fra Fylkesdelplan 
for varehandel i Oppland 
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o Nærsenter: 1500 m2 BRA 
 

I planen er Kirkeby definert som et bydelssenter med en egen indre sone. Gjøvik er 
videre definert som regionalt senter.  

 

 Fylkesdelplan for lokalisering av varehandel i Oppland 
Fylkesdelplanen slår fast at: 

o Varehandel skal så langt det er mulig, lokaliseres sammen med andre 
sentrumsfunksjoner som privat og offentlig service, forsamlingslokaler, 
kulturinstitusjoner og kollektivtrafikk-knutepunkt. 

o Varehandel skal så langt det er mulig, lokaliseres i eller inntil en by, et 
bydelssentrum eller et tettsted.  

o Handel med varegrupper som ikke er plass- eller transportkrevende (jf. 
punkt D), skal så langt det er mulig, lokaliseres i sentrum av en by, et 
bydelssentrum eller et tettsted.  

 

3.3 Kommunale føringer 

 
Kommuneplanens arealdel 
 

Kommuneplanen er et styringsverktøy for 
lokalisering av varehandel og følger opp 
regionale og nasjonale målsetninger. 
Disse er konkretisert gjennom 
Langtidsplanen 2013, kommuneplanens 
arealdel.  Denne ble vedtatt 27.03.2014. 
 
Kommuneplanens utgangspunkt er at 
detaljvarehandel skal lokaliseres i Gjøvik 
sentrum, bydelssentre og lokale 
handelssentre. Plasskrevende varer kan 
på sin side tillates i definerte 

forretningsområder som skal fungere som 

avlastningsområder rundt Gjøvik sentrum. 
Kirkeby er ett av disse områdene. 
 
I kommuneplanen er planområdet avsatt 
til næringsvirksomhet. Planområdet 
ligger mellom bydelsområde Kirkeby nord 
som er sentrumsformål og 
bestemmelsesområde Kirkeby (BEST-OMR 
12) for plasskrevende varehandel.  

 
 

 
Innenfor samme bydel ligger bydelsområde Kirkeby sør med sentrumsformål inne i 
bestemmelsesområde BEST-OMR 12. Innenfor BEST-OMR 12 er det ikke tillatt med 
detaljvarehandel. Utenfor BEST-OMR 12 og bydelssentrene Kirkeby nord og Kirkeby sør 
ligger det områder som forretningsformål i kommuneplanen hvor det ligger eksisterende 
forretninger med detaljvarehandel på over 1500 m2. 
 
Prinsippavklaring reguleringsforespørsel, sak 29/16 i utvalg for Samfunnsutvikling, 
14.04.2016. 
 
På bakgrunn av at en etablering av detaljvarehandel i det omfang reguleringen tilstreber å 
legge opp til, ble det det fremlagt en egen sak for utvalg for Samfunnsutvikling der sakens 

Figur 4, Planområdets utstrekning ift. eks. kommuneplan 
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prinsipielle sider var ønsket avklart politisk før en eventuell videre planprosess ble satt i 
gang.  
 
Administrasjonens forslag til vedtak var at: 
Utvalg for Samfunnsutvikling mener at det kan startes opp planarbeid for utvikling av gnr./bnr. 
60/43, 59 og 60/115 innenfor rammene av gjeldende overordnet plangrunnlag og evt tilrettelegging 
for varehandel tilsvarende som for Kirkeby (plasskrevende varehandel).  
 
Utvalget kan ikke anbefale at det i planarbeidet legges til rette for detaljhandel og 
kjøpesenteretablering slik det går fram av prosjektskisse datert 15.02.2016. 

 
Saken var gjenstand for omfattende politisk engasjement. Innstillingen fra 
administrasjonen ble ikke direkte tatt til følge, men bearbeidet til følgende vedtak: 
 

1. Utvalg for Samfunnsutvikling mener at det kan startes opp planarbeid for utvikling av 
gnr./bnr. 60/43, 59 og 60/115 innenfor rammene av gjeldende overordnet plangrunnlag og 
evt tilrettelegging for varehandel tilsvarende som for Kirkeby (plasskrevende varehandel).  

2. Rådmannen anbefaler at det søkes løsninger innenfor de vedtatte planene kommunen har 
for ønsket byutvikling, men det fremlegges ingen vurdering av slike alternative løsninger. 
Utvalget ber derfor om at rådmannen til senest til møtet i juni 2016 utarbeider en 
vurdering av mulige lokaliseringer i og rundt sentrum som kan være aktuelle for denne 
type handelskonsept, sammen med planstatus for den enkelte lokalisering. 

3. Utvalg for samfunnsutvikling ber om at det utarbeides en trafikkanalyse for 
trafikksystemet i området og konsekvenser av endringer av reguleringsformålet i det 
foreslåtte området, herunder for biltrafikk, varetransport, gange og sykkel. 4. 

4. Det etableres dialog med regionale myndigheter for å avklare alternativer. 

 
Eksisterende reguleringsplaner i området 
Det eksisterer 2 reguleringsplaner innenfor planområdet, og disse er listet opp i tabellen 
nedenfor. Reguleringsplanen for Kirkeby Nord vil erstatte hele og deler av disse planene.  
 

Plan-ID Navn Ikrafttredelsesdato Formål 

05020197 Kasper Andersens veg 
m.m., 

05.02.1998 Industri, forretning / kontor, 
kjøreveg og felles avkjørsel 

05020165 Ny rv. 33 fra Rambekk 
til Ringvegen mm.  

18.02.1998 Jernbane 

 
 
 
Kartutsnittet viser gjeldende 
reguleringsplaner i området. Det er 
reguleringsplan for Kasper Andresens 
veg m.m. som gjelder for selve 
utbyggingsområdet.

Figur 5, Planområdets utstrekning ift. eks. reguleringsplanstatus 
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4. TILTAKET 

 

4.1 Mål for tiltaket 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av storvarehandel, 
plasskrevende varer og detaljvarehandel med en minstestørrelse på 1 000 kvadratmeter. 
Reguleringen tar sikte på å sikre en etablering av XXL og en relokalisering av Elkjøp. XXL 
har gjennom flere år ønsket å etablere seg i Gjøvik, men frem til nå har det vært krevende 
å finne passende tomter. Både tomtas fysiske utforming, eksponering og reguleringsstatus 
er alle viktige betingelser i tomtesøket. XXL konsept med en stor bredde i vareutvalg og 
høy omløpshastighet på varene betinger store handelsarealer med tilhørende nødvendig 
parkering.  

4.2 Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket 

Handelsstrukturene har de siste årene vært i stor endring og flere handelskonsepter med 
stort vareutvalg, høy omløpshastighet og god tilgang til parkering / samferdselsnett funnet 
fram. En av disse kjedene som har vokst frem er XXL. Handelskonseptet søker en god 
beliggenhet med eksponering og gode løsninger for logistikk. Planområdet på Kirkeby nord 
har alle de kvaliteter XXL ser etter i sitt tomtesøk og fremstår i deres øyne som veldig god 
plassering. Etter at det tidligere oljetankanlegget er sanert fremstår etableringen som en 
naturlig videreutvikling av Kirkeby som handelssenter.  

4.3 Alternativer 

Det er to alternativer i Gjøvik som peker seg ut som alternative lokaliseringer av XXL: 
 
- Etablering i lokalene til CC: 

Etablering av XXL på CC Gjøvik vil være regulatorisk kurant. Dersom kjeden skal 
etablere seg her vil det imidlertid enten bety at CC må utvides, eller at noen av de 
eksiterende leieforholdene på senteret avvikles for å gjøre plass til kjeden. I tillegg må 
det oppnås enighet om leiebetingelsene. De forretningsmessige sidene av en slik 
lokaliseringsvurdering er ikke en del av reguleringsprosessen.  
 

- Etablering som en del av det fremtidige Farverikvartalet:   
Reguleringsplanen for Farverikvartalet, området rundt Storgata 10 og Gjøvik kornsilo, 
ble vedtatt i 2015. Planen regulerer for kjøpesenter i et omfang som teoretisk vil dekke 
XXLs arealbehov. Selv om planen er vedtatt betinger en etablering her både en del 
sanering av eksisterende bygningsmasse, bygging av felles infrastruktur og mest 
sannsynlig behov for en ny avkjøringsarm fra rv. 4. Dette er alle svært positive 
elementer, men tidshorisonten for når innflyttingsklare lokaler kan stå ferdig er ikke 
klar, og med stor sannsynlighet lenger enn XXL egen tidshorisont ved etablering i 
Gjøvik.  

 
 
En endelig vurdering av disse to alternativene vil bli beskrevet som del av 
planbeskrivelsen.  
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5. PLAN OG UTREDNINGSTEMA 

 

5.1 Generelt 

I planprogrammet er det forsøkt å fokusere på de problemstillinger og temaer som er 
beslutningsrelevante i forhold til å avgjøre planområdet er egnet for tiltaket, og de forhold 
som skal utredes nærmere før behandlingen av planforslaget. 
 
Det er skilt på problemstillinger knyttet til planforslaget og temaer som skal 
konsekvensutredes. 

5.2 Avgrensning av omfang for utredningen  

I henhold til forskriften er det kun temaer som er beslutningsrelevante som skal 
konsekvensutredes. I denne plansaken er det derfor konkludert med at følgende tema skal 
utredes: 
 
 
Tema Mulige utfordringer / 

problemstillinger 
Metode /vurderinger 

Handels- 
struktur 

Etablering av 
detaljhandel utenfor 
eksisterende sentrum av 
Gjøvik kan ha 
konsekvenser for 
eksisterende 
handelsstrukturer 

Det vil bli utarbeidet en handelsanalyse som 
grunnlag for å kartlegge: 
- Definering av tiltakets handelsomland, 

samt effekter på dette. 
- Handelsbalansen i kommunen / omlandet 

og behovet for økt handelsareal basert på 
sannsynlig folketalls- og 
kjøpekraftsutvikling og dokumentert 
handelslekkasje i regionen. 

- Virkninger av tiltaket for det eksisterende 
sentrum i Gjøvik som kan bli berørt.  

Påvirkning på 
eksiterende handel på 
Kirkeby 

- Handelsanalysen som vil bli utarbeidet vil 
også ta for seg hvordan tiltaket i eventuell 
positiv eller negativ forstand vil påvirke 
eksisterende handelsvirksomhet på 
Kirkeby.  

Trafikk- 
belastning 

Fv.33 ved Kirkeby er 
allerede sterkt 
trafikkert. En etablering 
av handel på 
Statoiltomta vil 
generere økt biltrafikk 
og det må utredes 
hvordan denne 
mertrafikken påvirker 
trafikkbildet.  

Det skal gjennomføres en trafikkanalyse som 
skal: 
- Belyse tiltakets konsekvenser for trafikken 

på fv. 33, fv. 111 samt ringvegen, samt 
vurdering av eventuelle avbøtende tiltak. 

- Synliggjøre at eventuelle utbedringstiltak 
lar seg gjennomføre i henhold til Statens 
vegvesenets håndbøker.  

- Belyse trafikkforholdene for myke 
trafikkanter og foreslå forbedrede 
løsninger i trafikkbildet for denne gruppen. 

-   

Estetikk Hvordan påvirker de nye 
handelsvolumene 
omgivelsene med tanke 
på arkitektur og estetisk 
utforming? 

- Metodikk som vil bli anvendt er beskrivelse 
og arkitektfaglig vurdering og 3D 
visualiseringer og sol/ skyggeanalyser.   

 
Konklusjonene fra underlagsrapportene (handelsanalyse og trafikkanalyse) vil bli benyttet 
direkte som beslutningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene av tiltaket.  



REGULERINGSPLAN FOR KIRKEBY NORD - PLANPROGRAM Side - 11 - av 13 

 

 

5.3 Antatte problemstillinger i planarbeidet 

 
Planprogrammet skal angi antatte vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og 
samfunn. Følgende problemstillinger er kjent i denne fasen av planarbeidet, og vil bli 
belyst/vurdert som en del av planbeskrivelsen: 
 
  

Overvannshåndtering Kommuneplanen for Gjøvik slår fast at nye utbyggingstiltak skal ha 
lokal overvannshåndtering (LOD) I praksis betyr dette at regnvann 
må infiltreres på egen areal, slik at det ikke belaster kommunes 
overvannsnett. Utbyggingen kan medføre store tette flater, både i 
form av takflater og parkeringsdekke som påvirker mulighetene for 
infiltrasjon. Det kreves bevissthet rundt tekniske løsninger for å 
oppnå en god helhetsløsning. Som redskap for å belyse hvordan 
hensynet til regnvann kan løses skal det utarbeides et overordnet 
VA-notat.  

  

Grunnforhold Da deler av planområdet tidligere har vært brukt til lagring av 
olje, er det påvist forurenset grunn. Arbeidet med å fjerne 
forurenset masse er påbegynt og godt i gang. På eiendommene 
60/59 og 60/43 foreligger det en godkjent sluttrapport for dagens 
arealbruk. Men ved endret arealbruk og tiltak i grunnen kreves det 
ny tiltaksplan. På eiendommen 60/115 har kommunen godkjent en 
tiltaksplan og det er nært forestående at det blir sendt inn en 
sluttrapport. Planbeskrivelsen og bestemmelsene vil måtte omtale 
og legge føringer for hvordan den gjenværende forurensingen skal 
håndteres.   

 
 
 

5.6 Risiko og sårbarhet 

Det vil bli utarbeidet en ordinær risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til 
hovedprinsippene i Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB). Denne vil 
bli utarbeidet som en del av den videre planprosessen. Kjente aktuelle momenter i denne 
sammenheng er hensynet til forurenset grunn, spesielt sett opp mot fremtidig lokal 
infiltrasjon av overvann. 
 

5.8 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er ikke kjent i denne fasen, men på bakgrunn av konklusjoner fra 
konsekvensutredningen vil eventuelle avbøtende tiltak bli foreslått som en del av 
planforslaget. 
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6. ORGANISERING, MEDVIRKNING OG PLANPROSESS 

 

6.1 Organisering og styring 

Feste Kapp AS leder planprosessen og det videre arbeidet med plandokumenter, samt 
kontakt mot leverandører av underlagsrapporter.  
 

6.2 Medvirkning, informasjon og planprosess 

Det legges stor vekt på å gjennomføre en planprosess som sørger for at det blir debatt 
rundt aktuelle planutfordringer og utredningsspørsmål, og at berørte sikres mulighet for en 
god dialog og reell medvirkning under de ulike fasene i planprosessen.  
 
Igangsetting av planarbeidet kunngjøres i lokalpressen og på kommunens internettsider, og 
samtidig legges forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill til 
reguleringsplanen og planprogrammet er 1. august. For nærmere informasjon om innspill 
viser vi til pkt 4.3. Etter høringsperioden for planprogrammet vil innspillene bli vurdert før 
det blir lagt frem et revidert planprogram for politisk behandling.  
 
Utarbeidelsen av planforslag og konsekvensutredning vil skje på bakgrunn av fastsatt 
planprogram, og ulike råd, utvalg og interessegrupper vil bli involvert i arbeidet. Barn og 
unges interesser vil blant annet bli ivaretatt gjennom medvirkning fra barnerepresentanten 
i Gjøvik kommune.   
 
Forslag til reguleringsplan vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og dette vil 
bli kunngjort i lokalpressen og legges ut på www.gjovik.kommune.no og 
http://www.feste.no/varsel-om-planarbeid/  
 
Gjennom planprosessen vil relevante plandokumenter bli lagt ut på kommunens 
hjemmeside, og de samme dokumentene vil også være tilgjenglige i servicetorget i 
rådhuset.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart avholdes det et åpent møte i lokalene til Kjellstad 
Bakeri på Kirkeby, den 13.06.2016 kl. 18:00. 
 

6.3 Innspill 

 
- Per post:     Feste Kapp AS, Postboks 113, 2858 Kapp 
- Per e-post:  hoe@feste.no 
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7. FRAMDRIFTSPLAN 

 
Framdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres et offentlig ettersyn av 
planprogram og et offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Dersom det blir 
nødvendig med flere offentlig ettersyn vil tidsplanen for endelig behandling av 
reguleringsplanen bli forskjøvet. Det tas samtidig forbehold om eventuelle endringer i 
fremdriftsplanen på grunn av eventuelle kapasitetsmessige årsaker.  
 

PLANFASE AKTIVITETER DATO / PERIODE 

Oppstartsfase  Avklare rammer og utfordringer Vår 2016 

  Utarbeide forslag til planprogram Mai 2016 

  Vedtak i ALT om utlegging av forslag til 
planprogram til offentlig ettersyn 

August 2016 

  Kunngjøring av oppstart av planarbeid og 
utlegging av planprogram til offentlig ettersyn  

Innen 1. Juni 2016 

  Offentlig ettersyn av forslag til planprogram Juni – Juli 2016 

  Oppsummering av innspill og utarbeidelse av 
endelig planprogram 

August 2016 

  Vedtak av endelig planprogram og kunngjøring August / 
september 2016 

Utredningsfase  Planutvikling og utredningsarbeid Løpende 

  Medvirkning/dialog med ulike målgrupper Løpende 

  Utarbeidelse av konsekvensutredning og forslag 
til reguleringsplan 

August – desember 
2016  

1.gangs 
behandling 

 Vedtak om utlegging av planforslaget til 
offentlig ettersyn  

Uavklart 

  Kunngjøring 

  Offentlig ettersyn av planforslaget 

  Offentlig informasjonsmøte 

  Bearbeide planforslaget etter offentlig høring, 
eventuell mekling 

  Utarbeidelse av endelig reguleringsplan 

Sluttbehandling  Vedtak av reguleringsplan  

  Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan og 
forslag til utbyggingsavtale 

  Oppfølging og gjennomføring 

 
 


