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I forbindelse med detaljregulering av delfelt B 11 Ovelandsheia er det ved høringsfristens utløp 

mottatt følgende merknader til prosessen.  

Henvendelsene er mottatt pr mail 

Mail 1 av 03.01.18 fra Arne Kjell Risdal 

Mail 2 av 05.01.18 fra Stærk & Co AS ved Geir J Ringvoll 

Innkomne merknader herunder foreløpige merknader gjelder samlet for nabo Arne Kjell Risdal 
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Kommentarer til mottatt merknader.   

 

Planprogram  

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha en 

vesentlig virkning for miljøet og samfunnet, skal det som ledd i varsling av planoppstart 

utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.  

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister 

og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 

planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 

planoppstart. Krav til Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.  

Planprogram 

Bestemmelsene om planprogram bygger på de reglene som ble innført ved lovendring om 

konsekvensutredning med tilhørende forskrift. Dette er en utvidelse i forhold til gjeldende 

lov, hvor kravet til planprogram for oversiktsplaner bare gjelder for planer med retningslinjer 

eller rammer for utbygging. Det er videre krav om at reguleringsplaner med vesentlig 

virkning for miljø og samfunn skal ha et planprogram.  

Det er forslagsstiller som har ansvaret for å utarbeide forslag til planprogram, mens det er 

ansvarlig myndighet som fastsetter programmet.  

For oversiktsplaner og områdereguleringer etter plan- og bygningsloven vil planmyndigheten 

normalt både være forslagsstiller og ansvarlig myndighet. For detaljreguleringsforslag vil det 

vanligvis være en privat forslagsstiller, men det er kommunen som planmyndighet og 

ansvarlig myndighet som fastsetter programmet. 

Innenfor rammene av lov og forskrift kan forslagsstiller og kommunen bli enige om 

oppgavefordeling knyttet til høring og bearbeiding av planprogram for private 

reguleringsforslag. 

Planprogrammet er et verktøy for den tidlige fasen av planarbeidet og skal tilpasses den 

konkrete plansituasjonen og behov. Som et minimum skal et planprogram gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. Dette gjelder 
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uavhengig av om planprogrammet skal ligge til grunn for et planforslag med 

konsekvensutredning eller ikke.  

 

I tilsendte varsel om igangsetting av detaljregulering for delfelt B 11 Ovelandsheia er 

følgende planprogram redegjort for: 

• Avgrensing av planområdet. 

• Mål med planarbeidet                                                                                                         

• Overordnet planstatus og oppstartsmøte 

• Innspill, samråd og medvirkning 

Dette i forhold til realistiske og relevante forhold i medhold av lov. 

Froland Utbyggingsselskap AS anser at lovens krav til et minimum innhold av planprogram er 

overholdt, dette også i forhold til realistiske og relevante forhold vurdert opp mot godkjent 

flateregulering for området.   

Brev: Varsel om detaljregulering med planprogram vedlagt saken. 

 

 

 

Med hilsen  

Froland Utbyggingsselskap AS  

  

 


