
REFERAT FRA OPPSTARTSMøTE I PLANSAKER
Jf. pbl § 12-8
Jf' Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbt (FOR-2017-12-0g-1950)

Enlia Steinbrudd

E Områderegulering
X Detaljregulering
l_J Endring av reguleringsplan

Gjeldende plan:

I MinOre endring av reguleringsplan.
Gjeldende plan:

med

f] Se vedlagt kartutsnitt
X Sosi- filav plangrense sendes kommunen, sammen med varselom
oppstart

Merknader;

Reidar Stormoen

Arkitektbua AS v/ Mari Hagenlund

Amot kommune v/Marie Anderzdn og Kristoffer Låg

Side I

Plantittel:



1. Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å:

Detaljregulering av ett utvidet område for uttak av
masser med tilhørende vegetasjonsskjerm i Enlia
steinbrudd.

Detaljreguleringen gir grunnlag for driftsplan og
konsesjon etter mineralforvaltn ingsloven.

Merknader:

Plan:
I Fylkes(del)plan
fi Kommuneplanens arealdel
I Kommunedelplan
fi Reguleringsplan
! aeUyggelsesptan
I eågående planarbeid iområdet
I nndre planer/vedtak

Plannavn:

Kommuneplan 2016-2030 (planlD 201 50300)

Enlia Steinbrudd (planlD 20051271

Vedtaksdato:

11.04.2A18

26.10.2005

Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget:
X Kommuneplanens samfunnsdel

Klima- og energiplan
Kulturminneplan
Sentrumsplan
Hovedplan for vann og avløp
Annet - hva:

Opplysninger;
Kommunens arealplaner ligger ute på:

htto://unilrw.amotkommune.no/tema/samfunnsufuikling/olan-bvgqesak-geodata/opomalino/Sider/Kartoortal.aspx

Aktuelle statlige planretningslinjer:
E roR-zor+-og-zo-r zzz ståttioe eta
l-l FOR-201 1-03-25-335 Stattiqe ptan
siøen
n 678@
E T-1q?9 Fetningsl areatptanteqqinq

§ I-t4az zoto netninå oorll Andre

Merknader:

Planforslaget vil samsvare med overordnet plan.
viljf,.G samsvare med overordnet
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Merknader:

Konsekvensutredning (KU) - samfunnssikkerhet - sårbarhetsanalyse (Ros)
X Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og ll.I Forslag til planprogram sendes på høring paiallelt med varselom oppstart.

X Krav om planbeskrivelse og konsekvensvurdering etter pbl, § 4-2.
x Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og.sårbarhetsanalyse etter pbl. § 4-3.
fi Oet er enighet om utarbeidelså av planprogram.

Merknader:

Opplysninger:
Sjekkliste ROS-analyse for SATE:
Se vedlegg 5 istartpakke for utarbeidelse av reguleringsplaner.

Eksempel på relevante vurderingsområder ved ROS-analyse:
Se vedlegg 7 i startpakke for utarbeidelse av reguleringspianer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap veileder for Ros-analyse:
hffos:/,utfl.9sb'n9/qlo,b,alassets/doku:fienter/veiledere-handboker-oq-i;formasionsmateriell/veiledere/veileder-til-helhefliq-risiko-
oq-sarbarhetsanalvse-i-kommunen.odf

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap veileder for samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging:

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer for planområdet

Kommunale vedtekter

I Vedtekter for skilt og rektame

f] Vedtet<ter/arealplanbestemmelser for
tilknytning til f, ernvarme

I Kommunale retningslinjer/ målsetninger

[l Bestemmelser og retningslinjer i

kommuneplanens arealdel

Merknader:

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller skal varsle oppstart av
planarbeidet. Varslet skal inneholde:

1. Oversiktskart som viser planområdets
beliggenhet.

2. Kart med avmerket planavgrensning.
3. Brev til grunneiere, berørte naboer,bffenflige

etater og andre berørte interesser, som
orienterer om planforslaget, dagens og
fremtidig planstatus og formåI.

4. Planprogram (dersom planen skal
konsekvensutredes).

X Forslagsstiller er kjent med maler for
kunngjøring og varslingsbrev samt
varslin gslisteiadressel iste

Merknader:

Opplysninger:
Nyeste SOSl-ve§on/standard av plangrensen må sendes SATE
kommunen i god tid før varsel om oppstart for innleggelse i
forslagsbasen til PIanDialog.

Annonse og brev for varsel om oppstart sendes SATE kommunen
for gjennomsyn og kunngjøring på kommunens internettsider.

Mal for varsel om oppstart finnes i Startpakken for SATE:
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5. lnformasjon og medvirkning iskissefasen

fi Regulanten annonserer varsel om oppstart i

minst en avis, gjerne også på egen
internettside. Annonse på kommunens
hjemmeside kommer i tillegg.

Merknader:

Oppstartsvarsel blir annonsert i Østlendingen, på hjemmesidene
til Arkitektbua AS og på kommunens hjemmesider.

ffi lnformasjonsmøte

I lnformasjon og medvirkning på internett -
Digital PlanDialog (ikke operativ)

Merknader:

Behovet vurderes fortløpende i prosessen

Opplysninger:
I større reguleringssaker kan det aktuelt å avholde et folkemøte
så tidlig som mulig iplanprosessen.

I planer med konsekvensutredning vurderer kommunen om det
skal gjennomføres et offentlig møte om plansaken før
planprogrammet vedtas, jf. forskrift om KU § 15 tredje ledd.

Link til mer informasjon finnes her;

htto:/Åarrrw. reoierinoen. no/nb/deo/md/doUveiledninqer/20 1 1 I reaul
erinosplanveileder/1 -opostart-oq-medvirknino/1 4-medvirkninq-i-
olanprosessen. html?id=61 3887

6. Antaft viktige utredningsbehov for planarbeidet - forerøpig vurdering

I Planfaglige vurderinger:

[l Naturgrunnlag:

Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, vegetasjon, topografi,
geologiske ressurser

X Overvannshåndtering

Utredning av påvirkning også utenfor planområdet

fi ftima (tilpassingipåvirkning)

I Lokaliseringsfaktorer, avstand til:

Skole, servicetilbud, frilufrsområder/friområder, kollektivtilbud

flrortetting

flGrøntstruktur

Gjennomgående i tettbebygd strøk

[tLandskap

Virkning, 3d presentasjon

X Estetiff og byggeskikk

Nær- fernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser,
utnyttelsesgrad, byggehøyder

I Rvfattsnåndtering

Avklarq løsning for avfallsboder oq lionende

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

Overvannshåndtering må løses innenfor planområdet
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E Trafo / linjenett

Avklare plassering trafo, krav til ledninger i bakken

I Senterstruktur

Forsterke en god senterstruktur

[ Økonomi

Realisering - behov for offenflige midler

X Landbruk

Langsiktig produksjonspotensial, arealtap, arrondering og drift
for landbrukseiendommer, alternativ til omdisponering-,
jordvern/samfunnsinteresser, ulemper som kan gi re§triksjoner
på drift

I Virkeområde jord- og skogbruksloven

Delings- og omdisponeringsbestemmelser

I ptanarbeidet

I Biologisk mangfotd / Naturområder I

I
Vemet område, voksesteder for sjeldne / sårbare eller trua I
arter og samfunn, fremmede arter, prioriterte arter og utvalgte I
natur§per,kvartær-ellerberggrunnsgeologiskinteresse, 

I
inngrepsfiie naturområder. Gyte-, vekst- o§ leveområderfor Ifisk 

I

[l Vassdragsforvaltning 
lAvrenning 

ifr. myrområder i nærheten

Strandsone, flom, isgangssikring 
I

fi Friluftsinteresser 
I

I

Løyper og stier, fri ferdsel til vassdrag, fiske, rasteplasser 
I

ffi Viltinteresser 
I

Vilttrekk, leveområder, sjeldne/sårbare eller trua arter 
I

E Vannforsyning, avløpsforhold 
IGrunnforhold 
I

I Forurensning 
I

Luft og støy fra eksisterende og planlagte tiltak, forurenset I
grunn, drikkevannskilder, svevestøv fra eksisterende oo I

ptantast tittak 
I

E eruøx 
I

Energifleksible varmesystemer, fiernvarmeområde I _
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Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

Kulturlandskap og kulturminner: Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet



X Kulturlandskap

Landskapsverdi, grense mellom by og landbruksareal

X Kulturminner

Automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner,
bevaringsverdige bygninger og miljøer inkludert SEFRAK og
nyere tids kulturminner

X er det nødvendig å ta kontakt med
Fylkeskommunen?

Samfunnssikkerhet og beredskap jf. pK.2

X Naturbasert sårbarhet

Ras, skred - stein, jord, leire, snø, flom, radon,
høyspentstrekk, krav til brannvann

X Virksomhetsbasert sårbarhet

Brann/eksplosjon, kjemikalie utslipp oa., lagringsplasser for
farlige stoffer, deponering/destruksjon av avfall og gamle
fullplasser, forurenset grunn, transport av farlig gods,
elektromagnetiske felt fra kraffledninger

X lnfrastruktur

Vegtrafi kMransport nett, luftfarUfl yplasser, jernbane

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes
interesser

n Ute- og oppholdsarealer

Krav til størrelse, utforming, kvalitet, egnethet for lek og
opphold (solfult, vindskjermet, god vegetasjon, bevisst utformet
iforhold til terreng og klima, trafikksikker, uten forurensning),
variert mhp. ulik §pe lek, ulike årstider, tilgjengetighet, helse-
og sikkerhetsmessige forhold, totalvurdering av behov, tap av
bestående/egnet lekeareal (nære friluftsområder, åpne
plasser, barnetråkk, 1 00m skogen), alternativer til å
opprettholde bestående lekeareal, avsatt erstatningsareal

flLekeplass

f] Områder for allmennheten

Universell utforming, tilgjengelighet

I Utomhusplan

Viser eksisterende vegetasjon, nyplanting, parkering, gangvei,
stigningsforhold og uteplasser

Forhold som bør tas spesielt hensyn til i forbindelse med
planarbeidet

Veg- og trafikk tekniske forhold

EI Trafikkforhold

ADT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt trafikk og/eller
transport, etablering langs høytrafikkert vegnett

EI Trafikkplan / vegutforminq

Forhold som bør tas spesielt hensyn til iforbindelse med
planarbeidet
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Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt,
fotgjengerkryssinger, høydeforhold,-aråal for snøopplag,
tilstrekkelig areal til offenflig vegformål, krysslavkjøringer -frisiktsoner, byggegrenser, belysning

fi Avkjørsler og kryss

Trafikksikkerhet og trafikkawikting iforhold til kryss

D Kollektivtrafikk

Tilrettelagt kollektivtrafikk, busslommer, leskur, universell
kollektivløsning

EI Trafikksikkerhet

Skekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal,
bussholdeplasser/ kollektivtilbud, nærbutikk, boligområder

flVegkategori

Legges det opp til ny privat veg, kommunal veg

7. Krav til planforslaget - innhold og materiate

fi Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.

1. f tglfart (pdf-fit i riktig måtestokk, og nyeste
SOSI-versjon/standard + høydegrunnlåg)

2. Vegskjæringer/fiTllinger skal vises i plankartet.
3. Reguleringsbestemmelser (pdf og word-fil).
4. Kopi av kunngjøringsannonse og dato iavisa.
5. Kopiavvarslingsbrev.

6. Kopi av varslingslisten.

7. Kopi av innkomne merknader ved oppstart.
8. Planbeskrivelse, jf. pkt. 6 planfagelige tema
[l lllustrasjonsmateriale.

I ROS-analyse

f] Lengde- og tverrprofil for vegene.

I lllustrasjon for tomter i bratt terreng (tverrsnitt -profiler for eksisterende og nytt terrengj

X Spesielle utredningsbehov/tilleggsrapport.

Opplysninger:
Det må være samsvar mellom SOSI- og pDF-fil.
Rammer for bestemmelsenes innhold og utforming finnes på
htto://www. regiqrin,qe,n. no/nb/deo/md/doUveiledniiqer/201 .1 /reoul

Sjekkliste for detaljert planbeskrivelse finnes på
http://www. regie.ringgn.np/nb/dep/md/doUveiledn inqer/201 1 /reo ul
qrin_qsolqnveileder/siekktiste-for-oiånbeskrivEiIE--
detaliert. html?id=629554

Alle.merknader til oppstartsvarselet skal kommenteres og
vurderes av forslagsstiller i planbeskrivelsen.

Ved utbygging bør det tilstrebes størst mulig massebalanse. For å
unngå unødige skjæringer og fyllinger bør d''erfor vegene
planlegges/stikkes ut av fagpersonell og måles inn. 

-Nye 
tomter

bør. også stikkes ut i terrenget og måles inn. Nøyaktighet +/_ 2
meter.

Grunnkart
I Kommunen kan levere digitalt grunnkart (Euref

8e).
I Det er behov for tilleggsoppmålinger (er det
_ entydige grenser i området?).
Ll Det anbefales oppmåling av plangrensen.

Opplysninger:
Grunnkart bestilles via lnfoland:
httus://infoland.ambita.com/#/

Det må oppgis hvilket høydegrunnlag som er brukt.
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Plankart

ffi Oigitatfremstilling i nyeste SOSI-ve§on skal
godkjennes av kommunen før planforslaget
kan regnes som komplett

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her:
http://www.reoierinqen.no/nb/deo/md/tema/planleooinq olan-
oo bvqninqsloven/kart-oo-planforskriften-. html?id=570324

9. Gjennomføring

Kommunaltekniske anleg g

f] Krav om godkjente tekniske planer (vei, vann
og avløp).

n Krav om godkjent utomhusplan.

n tittaket forutsetter utbygg i ng/utbedring av
kommunaltekniske anlegg.

Merknader:

Aktuelle rekkefølgekrav
flxiøreveg
E Cang- sykkelvei/ fortau

I Vann- og avløpsnett

I Høyspentledninger

I Annet

Merknader:

Utbyggingsavtale

I Forslagsstiller ønsker å inngå
utbyggingsavtale.

f] Oet skal forhandles utbyggingsavtale med
kommunen parallelt med planprosessen.

Merknader:

10. Kommunens

X Anbefaler oppstart av planarbeid.

t]Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet.

I Reguleringsspørsmålet legges fram for relevant planmyndigheUpolitisk utvalg etter forslagsstillers
ønske, jf. plan og bygningslovens § 12 - 8

Merknader:

11. Framdrift

X Oet er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra komplett
planforslag er mottatt til første vedtak i saken er maksimalt 12 uker.

ffi Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: Juli
[l Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: AugusUseptember
[l Høringsfrist er minimum 6 uker.

X Kommunen sender SOSI-fil til kontroll. Forslagsstiller retter eventuelle feil.
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12. Gebyr

X VeO detatjregulering:
Behandling av planforslaget vil bli ilagt
gebyr etter kommunens betalingsregulativ
for saksbehandling etter plan- og
bygningsloven,

D Planforslaget går ikke til kommunal
førstegangsbehandling før fullstendig gebyr
er innbetalt.

Fakturagrunnlag:

TOTALT Kr. 89 000

* Gebyrer for (årstall) er lagt til grunn.

For kommunen: Marie Anderz6n

For forslagsstiller: Arkitektbua AS v/Mari Hagenlund

ffi Fakturaadresse:

Navn: Reidar Stormoens Transport AS v/ Reidar Stormoen
Adresse: Olav Nilsens Vei 1

Postnr.: 2460 Osen

oppstartsmøtereferatet py.gg_qr. P-a d9 opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet
oppstartsmøtet ble avho_ldt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for planaibeidet er ångitt så
langt dette har vært mulig, på grunntåg av tilgjenlelige opplysningei gitt i planinitiativet, og etter interne
kommunale avklaringer.

Nab.oprotester, protester fra berørte organisasjoner, krav fra offenflige myndigheter m.m. vil kunne
medføre krav om endring av prosjekteiog enoiing av fremdriften toiproqertåt.

Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, og uten at det er avtalt nytt
tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og ettår 

"n 
p"rioA" ,vslutte saken.

st"o, oaB4*xj, fi. r-^z-
For kommunen: §,( Gølg 6N DtrPtd N)

13. Bekreftelser

Referatet er godkjent og mottaft.

sted, dato osen , 2s.ll. 20 f/*,2. '^Ph r'r/oe.-
For
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