
OPPSTARTSMØTE FOR PLANSAKER BALSFJORD KOMMUNE

Oppstartsmøte den
Se vedlegg; Arealplanens retningslinje 5.6 om «Utarbeidelse av reguleringsplaner»

/

1.1 PARTER, AVGRENSING MM

Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver
Harald og Mariann Lunde
Billy Rehnlund (fullmakt fra Lena
Hemmingsen )
Sigbjørn Fagertun

Forslagsstiller

Deltakere fra kommunen
Åmund Rognli
Gudmund Forseth

Jørgen Bjørkli
Helga Gåre

Konsulent/arkitekt
Navn : Harald og Mariann Lunde,Navn : SF Takst




Lena Hemmingsen




Adresse : HølenAdresse : Veiskifte 32
Postnr/-sted : 9050 St.nesPostnr/-sted : 9050 St.nes
Tlf : 979 57 450Tlf : 952 51 195
E-post : Mariann.lunde@hotmaiLcom E-post : sigbjorn@sftakst.no

Arkivsaknr. Forslag til planbetegnelse




16/1178 1933-266, 36/2 og 20 Snebakkan grendefelt




Eksisterende planstatus
LNFR i kommunens arealplan

Hovedhensikt med planarbeidet
Etablere boligfelt - utbyggingsområde

Planområde (beskriv beliggenheten)

Hølen, 7 km fra St.nes. Landlig, furuskog, svakt hellende område som vender mot nord

Planavgrensning (beskriv så nøye som muligplanens foreløpige grenser)

Området er vist på kart som er lagt ved søknaden, men linjene rettes ut slik at det ikke blir så
mange knekkpunkter på planområdet. Det er ikke nødvendig med buffersone imot ytterkant av
planområdet siden det som ligger utenfor vil beholde dagens formål i arealplanen som er LFNR.
Den nye traseen til Statnett kommer på jordet i nordvest.

Det må i tilleggs vurderes om det bør være busslommer ved den kommunale veien slik at
skoleveien til barna sikres.

Følgende eiendommer berøres direkte
Gnr/bnr Hjemmelshaver
36/2 HEMMINGSEN LENA YVONN

36/20 LUNDE HARALD HILMAR

LUNDE MARIANN FALUNG

36/81 IVERSENSOLFRID MARIE

Grense usikker, krever ny oppmåling

Er unøyaktig i kartet

1
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36/91 ÅSHEIM AGNES TOVE LUNDE

36/119 LYSSANDHEDIN

REHNLUND INE SUSANN

36/128 HEMMINGSEN LENAYVONN

36/138 LUNDE HARALD HILMAR

LUNDE MARIANN FALUNG

36/187 LYSSANDHEDIN

REHNLUND INE SUSANN

Naboeiendommer
Gnr/bnr Hjemmelshaver
36/8 HANSEN GUNNAR ELLING

36/15 STELANDERCHATRYKRISTIN

36/30 MYRLUND PERARNULF N

36/32 HILMARSEN HJALMARJOHS

36/136 AHO LINDA M HILMARSEN

36/159 STORVATN VASSVERKSA

36/203 BALSFJORDKOMMUNE

Reguleringsplan (sett kryss)

Områderegulering § 12-2
X Detaljregulering § 12-3

Gjeldende reguleringsplaner berøres
P-ID Navn på plan

Ingen

Behov for utredninger/undersøkelser (I § 12-9)
X	 Planen omfattes av forskrift om KU(sett hyss)

Annet, beskrivelse:

Må måles, er feil i kartet

Grense usikker, krever ny oppmåling

Behov for endring
eller oppheving

1.2 BERØRES AV ANDRE PLANER/PROSJEKTER:

Samsvar/Behov for Utbyggers ansvar Fylles ut ved
avklaringer for avklaringer og innlevering av

dokumentasjon endelig planforlag
Samsvarer formålet med LNFR- området er
kommuneplanens arealdel? forhåndsgodkjent av FK
Berøres prosjektet av bestemmelser i
kommuneplanen?
Tilliggende reguleringsplaner —under Nei
arbeid:
Skolekapasitet Storsteinnes
Barnehagekapasitet Storsteinnes
Tilstøtende landbruksdrift
Fjenivarme, konsesjonsområde
Andre planer

1.3 TEKNISK INFRASTRUKTUR
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Rammer og prinsipper for kommunaltekniske anlegg skal vurderes og avklares før planen legges
frem for 1. gangs politisk behandling, i tett dialog med Balsfjord kommunalteknikk KF.

Teknisk infrastrukturfrem ti/ planområdet
Beskrivelse av dagens situasjon,
eventuelle behov for kartlegginger,
vurderinger, utbedringer

Utbyggers
ansvar for
utredninger
og
avklaringer

Fylles ut ved
innlevering
av endelig
planforslag

Veger
Fortau, gang-I sykkelvei
Vann
Spillvaim
Overvann
Slokkevann
Veglys

60 sone forbi på kommunal vei

Storvannet vassverk

Nei

Teknisk infrastruktur i planområdet
Beskriv foreløpige vurderinger Utbyggers

ansvar for
utredninger
og
avklaringer

Fylles ut
ved
innlevering
av endelig
planforslag

Veger Busslomme, hvem har veirett gjennom området i
dag? Vil det være påregnelig at det oppstår konflikter
mellom dagens brukere av veien og de nye
beboerne? Nye tomter må få veirett.

Forslagsstiller tilfører:
Snebakkan grendefelt ligger ca 500m fra
snuplass Hølveien.Det er liten trafikk i
området.Vi ser det som en bedre trafikmessig
ordning med å beholde på/avstigning busssom
det er i dag. Innkjøring til eiendom 36/81.
Området rundt dagens påstigningsplass vil
trekkes litt opp langs privat vei med egen
lomme.

Trafikk gjennom grendefeltet

Aktuell vei er privat eid. Veienkan også
benyttes av de grunneiere som ihht grunnbok
har veirett. Trafikken i dag består stor sett bare
av personbiler. Uttak av trevirke i skogen er
minimal ogforegår bare i sommerhalvåret. Som
eiere av veien kan vi selv regulere bruk av
tyngre kjøretøy på aktuelle veier.
Sikkerhetstiltak vil være regulering av hastighet,
sørgefor fri sikt lang veier. Lage avtale med
aktuelle grunneiere kriterier for bruk av vei i
forbindelse med transport ved/skogvirke.
Høsting avjordteiger i området foregår i en
tidsbegrenset periode. Det er bare 2
eiendommer som har behovfor å bruke veien i
forbindelse med høsting av innmark. Vi mener
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derfor at sikkerheten langs privat vei er
ivaretatt

Fortau, g-/s-veg
Vann
Spillvann
Overvann
Slokkevann
Veglys
Andre
trafikksikkerhetstiltak

Fartsbegrensninger? 30 sone i feltet og
nedklassifisering til 50 sone på KV? Privat vei, ta
bort skog for å sørge for sikt?

1.4 UTREDNINGER OG ANALYSER
Utredninger og analyser skal utføres av kvalifisert personell, for utbyggers regning, og skal
innsendes samtidig med endelig planforslag.

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS ANALYSE)
ROS analyse tilpasset det konkrete Har Utbyggers Fylles ut ved
prosjektet skal alltid utføres. Bruk kommunen ansvar for innlevering av
overskriften ROS analyse. aktuelle avklaringer og endelig




undersøkelser? dokumentasjon planforlag
Grunnforhold —kvikkleire

Skredforhold

Flomfare
flomutsatte områder skal nedre kotehøydefor

kjeller utredes ogfastsettes i bestemmelsene.
Høyspent i områdetli. nærheten

Støy

Radon

Nærhet til jernbane el. E6

Annen forurensing eller fare

Påvirker tiltaket trafikksikkerheten i området? Er
trafikksikkerheten ivaretatt innenfor planområdet?

Har NVE noen
undersøkelser i
nærområdet?

X
X

Kommer ny trase X
med høyspent, sosi
fil fra Statnett

Laurasætra X
motorcrossbane

Måles eller sperre i X
bygg

Nei X

Traktorer, sikt,
hastighet?

ANDRE UTREDNINGER
Utbyggers ansvar Fylles ut ved
for utredninger innlevering av

endelig planforslag
Landskapsmessige analyser:

Helningskart. Kartet skal bl.a. danne grunnlagfor hvilke X
boliger som skal ha underetasje. Kartet skal også vise
forholdet til tilstøtende områder
Sol- og skyggekartlegging
Vurdering av området med hensyn til eksponering/

fiernvirkning, plassering av bygning(er) på tomtene og
terrenbearbeiding —ferdig utbygd. Dette må visualiseresfor
eksempel medfotomontasje, modell, snitt
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Naturmessige forhold —kartlegging og vurdering:
Det skalforetas en registrering av landskap, bekkedrag, X
eksisterende stier, eksisterende vegetasjon og enkelttrær og
mulige nøkkelbiotoper i området. Det skal legges vektpå å
bevare gjennomgående stier iplanområdet.
Med bakgrunn i registreringen gjøres det en vurdering av hva
som kan bevaresf eks ved at lekeplasser, akebakker og
grøntområder legges til slike områder.
Gjennomgående stier eller gangforbindelser motfriområder
må legges slik at de gir gode gangforbindelser videre ut i
terrenget.
Dersom området inneholder vegetasjon/trær som skal bevares
skal trær måles innfør planen utarbeides og merkes av på
plankartel.

Universell utforming/tilgjengelighet for alle:
Alle områder som skal være allment tilgjengelige skal X
tilstrebes tilrettelagtfor alle. Det vises til Sosial- og
helsedepartementets sider om temaet:

it.ww.re,g1cringen.no, dep,nul dok,vededningen 2009,1
enulved eder-un iver.sel1-1nfOrming-oz-pla.linnt'id =557913
Det skal lages en vurdering av planforslaget iforhold til
prinsippene om universell utforming.

Boligbygging
Planområdet og hvert delfelt skal gi et helhetlig uttrykk
når det er ferdig utbygd. Følgende skal vurderes og
sikres enten gjennom bestemmelser eller direkte på
plankartet.

Felles reguleringsbestemmelser for delfelt ellerfor bebyggelse
langs enkeltveger: Felles møneretning/lengderetning,
møne/gesimshøyde, takvinkel, type tak, byggelinjer.
Hvilke tomter som skal ha underetasje skalfremkomme på
plankartet eller i bestemmelsene.
Gesims- og mønehøyde skal kotesettes.

Anbefalt husplassering på de enkelte tomter.

Tomannsboliger: I områderfor åpen småhusbebyggelse skal
det vurderes hvilke tomter/område som egner segfor 2—manns
boliger. Tomannsboliger skal ha mulighet for hver sin
avkjørsel direkte til veg.
I samråd med ROAF skal det gjøres en vurdering av
renovasjonsløsninger. Det kan ikkepåregnes at ROAF vil
hente søppel i veger uten snumuligheter. Det skal derfor være
snuhammer i alle veger. Der det ikke er mulig skal det være
fellesområder for henstilling av renovasjonscontainere, også i
eneboligfelt.

- Andre analyser - spesijiser

Utbyggers ansvar Fylles ut ved
for utredninger innlevering av

endelig planforslag

X
Snuplass i enden
av veien, post- og
søppeloppsamlings
plasser ved
kommunal vei?
Morderne
løsninger med
kildesortering?

Finnes vernede eller foreslått vernede Utbyggers ansvar Fylles ut ved
bygninger/anlegg eller fornminner i for utredninger innlevering av
området/tilgrensende områder? endelig planforslag

Det skal utføres en estetisk vurdering av hvordan ny X
bebyggelse vilforholde seg til den vernede
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bebyggelsen/fornminner som skal bevares ifeltet eller i
området rundt.

ANDRE FORHOLD DRØFTET I MØTET

1.5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER, AVTALER MED MER

Påregnelige
rekkefølgebestemmelser

Utbyggingsavtale
Gjennomføringsavtale

Foreløpig
vurdering

Vei og infrastruktur
først, Internett? Bør
utbedres, tenk langt
fram i tid

Utbyggers ansvar
for avklaringer og
dokumentasjon
X

Fylles ut ved
innlevering av
endelig planforslag

1.6 PLANPROSESSEN

Tiltakshaver er gjort kjent med følgende: sett layss
X Tiltakshaver må selv varsle berørte (myndigheter, grunneiere/naboer og organisasjoner)

samt annonsering i aviser ved oppstart av planarbeidet + evt. høring av planprogram
(planprogrammet sendes først kommunen til gjennomgang og evt. tilbakemeldinger før
det sendes ut)

X Saksbehandler sender tiltakshaver liste over berørte

Kulturminner
Fylkeskommunen stiller som oftest krav om arkeologisk registrering i forbindelse med
reguleringsplanprosesser. Kostnader ved slik registrering må tiltakshaver selv bekoste,
samt sørge for gravemaskin med fører. Tiltakshaver må selv bestille registreringen. (NB:
Gjør bestillingen med en gang kravet kommer, det kan ta lang tid før arbeidet kan
utføres!)

Dersom en finner fornminner, skal Riksantikvaren avgjøre om område skal frigis. Dette
tar tid. Dersom området blir frigitt, må tiltakshaver bekoste utgraving av området.
NB: Kommunen kan ikke vedtaplanen før slikeforhold er 100 % avklart.

1.7 KRAV TIL PLANFRAMSTILLING

Gjennomgang av retningslinje pkt 5.6 i Balsfjord kommunes Kravspesifikasjonen er
arealplan gjennomgått og utdelt
Kommunes krav til planfremstilling og kvalitetskrav pkt 5.6 X sosi fil og pdf

1.8 GEBYRER
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X Tiltakshaver er gjort kjent med at det skal betales gebyrer for å saksbehandle plan-
forslaget i henhold til gjeldende regulativ på det tidspunktet komplett planforslag er
mottatt.

Det gjøres oppmerksom på at verken oppstartsmøtet eller referatetfra det gir noen av de
enkelteparter rettigheter i den senere saksbehandlingen. Naboprotester, protester fra beboer-
organisasjoner, kravfra offentlige myndigheter mv. vil kunneføre til krav om endring av
prosjekter, evt. endring avframdrifien for prosjektet.
På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å avklare ekstakt hvilke utredninger/vurderinger som
utbygger måforeta. I løpet av planprosessen kan det derfor bli stilt krav om ytterligere
utredninger/vurderinger
Tiltakshaver må selv gjøre seg kjent med/avklare evt. retter og servitutter innafor planområdet.
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Dette dokumentet skal underskrives av både tiltakshaver og eventuelt grunneier samt saksbehandler

Referat godkjent og kopi mottatt

Sted og dato: 	 Sted og dato:

J4cLfLC ).4 -r 

Tiltakshaver (sign) Saksbe andler ign)

Ved innsendelse av komplett reguleringsplanforslag skal det være krysset av for alle vurderinger og
analyser som det under oppstartsmøtet var enighet om å utføre. Planforslaget tas ikke opp til
politisk behandling før disse vurderingene er utført

Ved innsendelse av komplett planforslag, skriv under her:

Sted og dato:

Tiltakshaver/utbygger
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