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Referat fra oppstartsmøte 
 

PlanID: 301420210004 
Planens navn: Sanering av planoverganger ved Langnes 
Plantype: Detaljregulering 
Møtedato: 28.05.2021 Sted: Teams 
Plankonsulent: Ingrid Lien og May Lund Bjerk, Sweco  
Forslagsstiller: Tor Taugbøl, BaneNOR   
Saksbehandler: May Britt Gåseby, IØK 
Andre deltakere: Eva Karina Johansen Riiser, IØK 
  

 
Gjeldende planer 

Kommuneplanens arealdel: Askim kommune 2018-2030 
PlanID: 0124201701 
Formål: Landbruks-, natur- og friluftsformål med hensynssone for landskap H550_2 og 

H550_18, hensynssone for friluftsliv H530_3 og faresone høyspenningsanlegg H370.  
Bestemmelser: https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701  

 
Kommunedelplan: Ingen 
Områderegulering: Ingen 
Reguleringsplan: Gang-/sykkelvei Ihlen – Langnes 012419880002 
Fylkesplan: https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/ 

fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf 
Statlige planretningslinjer: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014) 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995)/ Veileder for barn og unge i plan og byggesak  

Annet planarbeid: Kommuneplanen er under rullering. Arealdelen utarbeides etter at samfunnsdelen 
er vedtatt. 

Aktuelle politiske vedtak: Ingen 
 
Temaer som ble drøftet 

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

Fagmyndigheter, offentlige organer, grunneiere, festere, naboer og 
andre berørte varsles om igangsetting av planarbeid.   
Møter med grunneiere avholdes etter behov. 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_3014/gl_planarkiv.aspx?planid=0124201701
https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-og-unge-i-plan-og-byggesak/id2685228/
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b) Om planen vil omfattes 
av forskrift om 
konsekvensutredninger 
og hvordan det videre 
opplegget skal være for 
arbeidet frem til en slik 
utredning foreligger 

Forslagsstiller har vurdert KU i eget vedlegg. Konklusjonen er at med 
bakgrunn i eksisterende informasjon vurderes det at 
reguleringsplanen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

c) Om det skal utarbeides 
andre utredninger om 
bestemte temaer, og om 
kommunen eller 
forslagsstilleren skal 
utarbeide rapportene 

Se nedenfor under overskriften Særskilte tema som må avklares. 

d) Om det er 
hensiktsmessig med 
felles behandling av plan- 
og byggesak etter plan- 
og bygningsloven § 12-15 

Ikke aktuelt 

e) Hva kommunen skal 
bidra med underveis i 
planarbeidet 

Kommunen leverer kart, nabolister etc. etter bestilling. 
Endringer i plankartet, nye utredninger etc. etter off. ettersyn må 
utføres av forslagsstiller. 

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

Det kan være behov for underveismøter. 

g) Overordnet 
fremdriftsplan som skal 
gjelde for planarbeidet 

1. gangsbehandling før jul. Saksbehandles av kommunen. 

h) Hvem som er 
kontaktpersoner hos 
forslagsstiller og i 
kommunen 

Plankonsulent: Ingrid Lien  
Kommunen: May Britt Gåseby may.gaseby@io.kommune.no  

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

Ikke aktuelt 

 
Kommunens vurdering av 
om kravet til fagkyndighet i 
pbl § 12-3 fjerde ledd er 
oppfylt 

Kommunen vurderer at plankonsulenten tilfredsstiller kravet til 
fagkyndighet jf. pbl § 12-3 fjerde ledd. 

Om det er det aktuelt å 
bringe forslaget inn for 
regionalt planforum 

Ikke aktuelt 

 
Oppstartsvarsel 

Planavgrensningen må sendes kommunen på SOSI-fil før planoppstart kan varsles. 
Varselet om at planarbeidet starter opp etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd, skal ha 
vedlagt planinitiativet, KU-vurdering og referatet fra oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er 
tilgjengelig. 
Kopi av varselet sendes saksbehandler. 

mailto:may.gaseby@io.kommune.no
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Kunngjøringen om at planarbeidet starter etter § 12-8 tredje ledd skal gi opplysninger om hvor 
planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig for innsyn.  
Forslag til annonsetekst sendes saksbehandler før kunngjøring.  
Forslagsstiller annonserer i minst én avis – Smaalenenes Avis. 
Elektronisk kunngjøring skjer i tillegg på kommunens hjemmesider.  
Annonsetekst og kart med planavgrensning sendes kommunen.  

 
Særskilte tema som må avklares 

Planavgrensning Utarbeides av forslagsstiller 
Plassering av ny bru Utarbeides av forslagsstiller 
Ev. rekkefølgekrav Utarbeides av forslagsstiller 
Vann og avløp, 
overvannshåndtering: 

VA-avdelingen har ingen merknader til planinitiativet. 
 

Jordvern, nye atkomster og 
veier 

Uttalelse fra Landbruk:  
Traseen over dyrket mark vil være på en lengde av ca 620 m. Med 4 
m veibredde, antas at samlet bredde blir ca 6 m. Midt på strekningen 
er en dal som krever oppfylling her vil bredden bli enda større. Vi 
antar at minst 4-5 daa dyrket mark vil bli nedbygd. Vi mener at 
dyrket mark i minst mulig grad bør nedbygges og at veibredde bør 
vurderes opp mot evt. møteplasser, da forventet trafikk blir lav og 
det er få boliger som blir berørt. Veibredden må allikevel være slik at 
moderne landbruksredskap kan fraktes på veien. 
I nevnte dal vil det være behov for oppfylling noe som medfører at 
berørt areal blir stort. Dette kan medføre at veien deler jordet, noe 
som bør unngås. Ved tunet på Langnes er dette også et problem. 
 
Planinitiativet har ingen detaljtegninger, men ut fra tidligere skisser 
synes vi det planlagte veianlegget på tunet på Langnes er 
omfattende. I tillegg til å kunne dele opp dyrket mark, vil tiltaket 
gjøre tunet lite attraktivt som bosted. Det bør derfor vurderes om 
begge husene skal saneres. Vi ber også om at det vurderes om en 
vendehammer eller snuplass kan erstatte et omfattende veisystem. 
Evt. om endring av vinkel på bru over jernbanelinja kan gi en bedre 
løsning. 
 
Uttalelse fra Folkehelserådgiver, barn- og unges representanter og 
miljørettet helsevern:  
Endringene som skisseres i planinitiativet vil gi bedre sikkerhet ved 
kryssing av jernbanesporet og begrenser miljøulempen med støy som 
følge av lydsignal som sikkerhetstiltak ved passering av usikrede 
planoverganger / landbruksoverganger. 
Vi minner om at det er nødvendig å vurdere behov for fortau / sikker 
overgang for myke trafikanter ved etablering av ny bru / overgang. 
 

Naturmangfold Uttalelse fra Landbruk: Eksisterende gjerder langs jernbanelinja er 
ikke vedlikeholdt. Vi ber om at disse fjernes eller repareres av hensyn 
til viltet. 

Kulturlandskap  Utarbeides av forslagsstiller 
Kulturminner Vurderes av forslagsstiller 



Side 4 av 4 

Verneverdig bebyggelse, 
forholdet til kulturmiljø 

Boligen på tunet på Langnes, gbnr 95/1, er et meldepliktig SEFRAK-
bygg. Det står ubebodd og forfaller. En vurdering av verneverdien 
må gjøres før en eventuell søknad om endring eller riving kan bli 
godkjent. 

Landskapsanalyse Utarbeides av forslagsstiller. 
ROS-analyse Utarbeides av forslagsstiller. 
Vurdering av 
områdestabilitet / 
Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Jf. NVEs veileder 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Utarbeides av forslagsstiller. 

Terrengtilpasning 
Jf. TEK17 § 8-10 (1) og 
tilhørende veiledning 

God terrengtilpasning forutsetter at nye tiltak tilpasser seg viktige 
naturelement som koller, vegetasjon, utvalgte naturtyper, bekker, 
bygde omgivelser o.l. 
God terrengmessig tilpasning forutsetter at byggverk utformes og 
tilpasses etter mindre variasjoner i terrenget i både horisontal- og 
vertikalplanet. Dette reduserer behovet for oppfylling, utgraving og 
oppbygging av forstøtningsmurer. 

Brann Det forutsettes at det blir sørget for fremkommelighet over ny bru. 
Mer informasjon om tilrettelegging for slokkemannskap finnes i 
veilederen Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap.  

Avfallshåndtering Forslagsstiller etablerer kontakt med IØR ved behov. 
Støyfaglig utredning Vurderes av forslagsstiller jf. T-1442_2016. 
Forurenset grunn Vurderes av forslagsstiller 
Kart Planfremstilling vil være som digitalisert plankart (SOSI-standard). 

Om krav til innhold, utforming, format m.m se forskrift om kart, 
stedfestet informasjon og arealformål. 
Forslagsstiller må levere oppdatert plankart, med vedtatte 
endringer, påført vedtaksdato etc., etter endelig vedtak. 

Utbyggingsavtale Ikke aktuelt 
Gebyr Det er ikke hjemmel for å kreve gebyr når forslagstiller er en 

offentlig myndighet som har som oppgave å ivareta offentlige 
interesser, og tiltaket skal finansieres med bevilgninger fra stat eller 
kommune eller med lån med statlig eller kommunal garanti.  

  

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
http://www.iobr.no/getfile.php/4343122.2441.azqmszpmpjz77t/Veileder+slokkemannskap+I%C3%98BR.docx.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf

