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Vedlegg til   
Referat fra oppstartsmøte  

KONGSBERG KOMMUNE 
Seksjon plan, bygg og landbruk 
Planmanualen  III-2-2B 
Sist revidert 11.11.2019 

 
Generelle forutsetninger for arealplaner og byggetiltak i Kongsberg kommune 
 

Nyttige dokumenter  
Følgende grunnlagsdokumenter finnes på nettsiden www.kongsberg.kommune.no  
(søk opp «Tekniske tjenester» - «Reguleringsplaner», les under “Produksjon av reguleringsplan”, 
punkt om "Tips og råd"): 

1.   Vegnormal for Kongsberg (april 2015) 
2.   Kommunal VA-norm for Kongsberg 
3.   III-2-5 / III-2-8 Standard reguleringsbestemmelser 
4.   III-3-1-Praktiske tips ved varsling 
5.   III-3-2 Standard adresseliste 
6.   III-4-3 Krav til komplett planleveranse 
7.   III-4-4 Sjekkliste planleveranse 
8.   III-10-1 Retningslinjer og standardtekst for utbyggingsavtaler 
9.   III-2-7 Krav til leveranse av digitale planer   
10.  Kartverkets “sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner” 
11.  Fond til lekeplasser og andre infrastrukturtiltak 
12.  Gebyrregulativet (søk på “gebyrer”) 
13.  Eksempel på liste over innholdet i planleveranse  

Fra kommunens internettside kan man også velge “Kartsøk” oppe i venstre hjørne og videre 
“Arealplan Kongsberg kommune” (kommunekart.com) hvorfra man kan finne opplysninger om ulike 
arealplaner.  

Overordna forutsetninger og rikspolitiske retningslinjer  
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

 Samordnet areal- og transportplanlegging  

 Styrking av barn og unges interesser  
 Støyretningslinje T-1442/2016  
 Regional plan for areal og transport for Buskerud, 14.2.2018 

 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
 

Lokale bestemmelser, retningslinjer og normaler  
I tillegg til lovverk, sentrale forskrifter og veiledere, har kommunen lokale bestemmelser, 
retningslinjer og normaler. Følgende er aktuelle i reguleringssaker: 

 Kommuneplanbestemmelser vedtatt 12.11.2014  

 Vegnormal for Kongsberg (april 2015)  

 Kommunal VA-norm for Kongsberg 

 Temaplan bevaring - kulturminneregistrering og - klassifisering for Kongsberg byområde vedtatt 
24.06.04. Dette er en klassifisering av bevaringsverdier.  

 Bevaringsplan for bygdene. 
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 Klassifisering og vurdering av landskap i Kongsberg, delområdene Bevergrenda og Laugerud - 
Rud gård, oktober 1996. 

 Båndlegging av drikkevann (Bikjenn og Bevertangen, mai 2000), (Hvittingfoss)  

Planleveranse og plantekniske krav  

Sjekkliste  
Sjekkliste planleveranse (III-4-4) skal leveres utfylt sammen med planleveransen. 
 

Framstilling av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 
Miljøverndepartementets veileder for reguleringsplaner skal legges til grunn ved utarbeidelsen. 
Planforslaget skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form.  

Feltkoder for arealformål skal følge departementets liste som finnes på departementets 
plankartside. Disse skal brukes både på plankartet, i bestemmelsene og i planbeskrivelsen.  

Det skal tas utgangspunkt i siste utgave av kommunens “Standard reguleringsbestemmelser” (III-2-
5 eller III-2-8). Endringer skal baseres på bruk av avsnittsstilene som er brukt i dokumentet. Teksten 
skal benyttes i den utstrekning denne passer for den aktuelle plansaken. Eventuelle avvik skal 
begrunnes godt.  

Planbestemmelsene og planbeskrivelsen skal leveres i word-format slik at kommunen seinere kan 
redigere disse. Omfanget av beskrivelsen skal begrenses til det nødvendige, vanligvis 5-15 sider 
avhengig av kompleksiteten. Oppbyggingen av planbeskrivelsen bør være slik at man ikke trenger å 
gjenta de samme momentene flere ganger. Den skal IKKE inneholde lister som kobler gbnr med 
navn på grunneierne, med unnta for eiendommer som tiltakshaver disponerer. Slik liste skal heller 
ikke være et vedlegg til planforslaget.  
 

Planleveranse  
Hva som skal innleveres og ulike krav for at planleveransen skal anses som komplett framgår av 
“Krav til komplett planleveranse” (III-4-3). Hvilke vedlegg som er nødvendig til planleveransen vil til 
dels også framgå av referatet fra oppstartsmøtet.  

Det kan være problemer med å finne de riktige dokumentene som skal utgjøre en komplett 
planleveranse. Derfor skal alle planleveranser (både foreløpige og endelige) inneholder en liste over 
hvilke dokumenter man forventer at den endelige planleveransen skal inneholde. Lista skal 
inneholde opplysninger om hvilke av dokumentene som: 
- er revidert i forbindelse med denne leveransen og revisjonsdatoen for dette 
- er uendret fra tidligere planleveranse og derfor ikke leveres på nytt nå 
- ennå ikke er levert, men som skal utarbeides. 

Lista skal også inneholde opplysninger om leverings-format (papir, pdf, word, sosi osv). Et 
eksempel på slik liste finner du på nettsidene våre.  

Alle (reviderte) dokumenter skal ha tydelig angitt på første side siste revisjonsdato (ikke bare 
måned).  
 

Kartgrunnlag og digital planframstilling  
Før reguleringsarbeidet igangsettes skal kvaliteten på kartgrunnlaget avklares. Om nødvendig skal 
det pålegges utarbeidelse av kartverk som er mer detaljert.  

- Digitalt kartgrunnlag med eiendomsgrenser (sosi- og dxf-filer) kjøpes via Infoland® 
(www.infoland.no).  
- Sosi-fil av gjeldende regulerings- og kommuneplaner fås også gjennom Infoland. Disse leveres 
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som utsnitt av kommunens plan-base, og ikke for enkelt-planer.  
- Gro Heidi Sommerstad (gro.heidi.sommerstad@kongsberg.kommune.no, telefon 905 54 422) på 
Seksjon kart og geodata er kontaktperson for tekniske spørsmål om digital leveranse av plankart.  
 

Eiendomsforhold og grenser  
Det anbefales tidlig å sjekke om grenser og eiendomsforhold i området er tilstrekkelig klarlagt. Dette 
er ofte prosesser som tar en del tid å få avklart. Eksempler på forhold som bør avklares er usikre 
grenser, umatrikulert grunn, flere gbnr på samme parsell osv. Eiendomsgrenser som vil ha 
betydning for hvor formålsgrensene blir plassert i planforslaget skal være sikre før forslaget sendes 
til politisk behandling.  

De formålsgrensene og tomtegrensene som vedtas i reguleringsplanen vil bli bindende bl.a. for 
framtidige fradelinger og eiendomsforhold. Det er derfor viktig at tiltakshaver og planforetaket gjør et 
grundig arbeid ved utarbeidelse av planforslaget, og virkelig tenker over hvor eiendomsgrensene 
bør gå i framtida. Endringer av grensene etter at planen er vedtatt vil måtte behandles som endring 
av planen. Mulighetene i Matrikkelloven § 33 om justering av grensene ved oppmåling er svært, 
svært marginale og begrenset til fysiske muligheter ved plassering av grensemerker.   

Før planforslaget kan sendes til Utvalg for miljø og utvikling for behandling, skal Seksjon plan, bygg 
og landbruk godkjenne planforslaget ut fra planfaglig kvalitet og plankartet skal være digitalt på sosi-
standard som beskrevet i III-2-7 Krav til leveranse av digitale planer. Det er sosi-fila som vil være 
grunnlaget for plankartet som blir behandlet. Det er derfor viktig at sosi-fila inneholder alle 
opplysninger som har vært presentert på pdf-filer og papirkart, med unntak av kartgrunnlaget.  

Dersom forslagsstiller velger å levere til kommunen et analogt planforslag eller et digitalt planforslag 
i et annet format, vil kommunen gjøre planforslaget digitalt i sosi-format. I henhold til kommunens 
gebyrregulativ vil dette arbeidet bli fakturert forslagsstiller med timepris etter medgått tid for å 
transformere plangrunnlaget til sosi-format. Forslagsstiller må være forberedt på at det kan ta noe 
tid før kommunen har kapasitet til å omgjøre plankartet til digitalt kart.  

Eventuelle endringer/opprettinger av bestemmelser og digitalt plankart etter vedtak om fremming av 
planforslag og utlegging til offentlig ettersyn og som er en konsekvens av planbehandlingen, er 
kommunens ansvar.  

Varsel om oppstart av planarbeid  
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet både med annonse og brev. Dette bør skje etter 
at oppstartsmøtet er avholdt. Praktiske tips for varsling finnes på kommunens nettside i dokument 
III-3-1. Varselet skal bl.a. inneholde opplysninger om formålet med, omfanget av planen, hvilke 
virkninger som er forventet, kartutsnitt som viser planavgrensning og frist for å komme med innspill 
til planarbeidet.  

Det er vanligvis tilstrekkelig å annonsere i en avis, Laagendalsposten, hvor overskriften skal 
framheve stedets navn og inneholde oversiktskart med planavgrensning. Det skal samtidig settes 
inn en nyhet på kommunens internettsider. Saksbehandler skal derfor ha tilsendt annonsetekst som 
redigerbar tekstfil samt oversiktskartet som bilde-fil noen dager før annonsen står i avisa.  

Hvilke offentlige instanser, velforeninger, naboer o.l. som skal varsles med brev vil variere etter 
planarbeidets beliggenhet, innhold og omfang, og kan avklares i oppstartsmøtet. Liste over hvem 
som har fått varselet tilsendt skal sendes til kommunen.  
Nabovarsel ved søknad om tiltak kan på visse vilkår hoppes over etter PBL § 21-3. Dette vil først og 
fremst være aktuelt ved søknad om fradeling. Tiltakshaver må i så fall ta initiativ til dette, og et av 
kravene er at det opplyses om dette allerede ved varsel om planoppstart.  
 
Medvirkning og informasjon  
Lovens krav til medvirkning og aktiv deltakelse i planprosessen (PBL kap. 5) skal ivaretas med 
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varsling av oppstart av planarbeid og vurdering/innarbeidelse av innspill. Vi ber forslagsstiller 
vurdere om det ved oppstart av planarbeidet bør holdes orienteringsmøte med berørte parter. 
Kommunen vil sørge for offentlig ettersyn av planforslag og kunngjøring av vedtatt plan.  

Det forutsettes at tiltakshaver har tilstrekkelig kontakt med parter hvor det er behov for erverv av 
grunneiendom for å få gjennomført planen, og får avklart om disse partene aksepterer planforslaget 
og er villig til frivillig å avstå grunn.  

Det vil ofte være behov for kontakt med f.eks. vegvesenet, fylkesmannen og fylkeskommunen 
(kulturminner) under utarbeidelsen av planutkastet. Kommunen vil ha muligheten til å delta på slike 
møter.   

Kongsberg kommunes gebyrregulativ  
Gjeldende gebyrregulativ finnes på kommunens nettsider. For planer med mindre/mer 
saksbehandlingsmengde enn normalt kan det være aktuelt med fradrag/tillegg i gebyret.  

Saksbehandlingsgebyret skal dekke all kommunal saksbehandling fram til og med at kommunen 
har gjort vedtak om at planforslaget skal fremmes eller ikke. Dersom saksbehandlingen av 
planforslaget av en eller annen grunn blir avbrutt eller stopper opp tidligere, skal det kun betales en 
forholdsmessig andel av gebyret i forhold til hvor langt planprosessen har kommet.  

Uavhengig av når fylkeskommunen undersøker området for kulturminner, vil kostnadene med dette 
bli belastet tiltakshaver. 

Kontaktinformasjon  
Dersom du har behov for mer informasjon om planer, kan du henvende deg til saksbehandler eller 
Servicekontoret for byggesak som har tlf. 408 23 700. 
Sentralbordet i kommunen har tlf. 32 86 60 00. 

Postadressen er  
Kongsberg kommune, Seksjon plan, bygg og landbruk, Postboks 115, 3602 KONGSBERG. 

Gateadressen til rådhuset er Kirkegata 1, 3616 Kongsberg.  

E-post-adressen til seksjon plan, bygg og landbruk er pbl@kongsberg.kommune.no 
E-post-adressen til servicekontoret for byggesak er servicekontoret@kongsberg.kommune.no 
E-post-adressen til saksbehandler er fornavn.mellomnavn.etternavn@kongsberg.kommune.no 


