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FORORD
Forslag til planprogram er utarbeidet av IN’BY AS som er fagkyndig for Drøbak Hageby AS
(forslagstiller).
Hensikten med planprogrammet er å beskrive formål, innhold og prosess for detaljregulering
med konsekvensutredning av detaljreguleringsforslag for Nordre Elle øst, gbnr 1/2
(Ridesentertomta).
Målet med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av planarbeidet gjennom å legge
til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for
planarbeidet.
Planprogrammet definerer hva som skal utredes i planfasen. Definerte utredninger skal gi
relevant beslutning om gjennomføring av tiltak. Gjennom arbeid med reguleringsplan og
tilhørende konsekvensutredning skal de fysiske forhold og konsekvenser av tiltak avklares.
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring i minimum 6 uker i henhold til
§15, forskrift om konsekvensutredning. Etter at planprogrammet har vært til offentlig ettersyn
skal ansvarlig myndighet, som i Frogn kommune er hovedutvalget for miljø, plan og
byggesaker, fastsette planprogrammet.
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1

INNLEDNING

1.1

Bakgrunn for planarbeidet
Saken ble sendt inn som planinitiativ i 2015 og Kommunestyret anbefaler igangsetting av
regulering i henhold til planinitiativ innsendt fra Sweco Norge AS 27.4.2015 på vegne av Elle
Eiendom ANS. Planområdet utvides til å også omfatte Nordre Elle vest, jfr avgrensing av
hensynssone H810_9 i gjeldende kommuneplan for Frogn Kommune. Planområdet omfatter
nordre del av Søndre tverrvei, dvs. dagens Nordre Ellevei sør til og med Arne Høilandsvei.
Tidspunkt for igangsetting avklares gjennom ny planstrategi for Frogn kommune. Planen
utarbeides som detaljreguleringsplan. Anmodning om oppstart av detaljregulering av Drøbak
Hageby – Nordre Elle ble behandlet i Hovedutvalget for miljø‐, plan‐ og byggesaker (HMPB)
12.06.2019. Som følge av dette vedtaket fikk forslagstiller igangsatt varsling om oppstart av
detaljregulering. I den påfølgende høringsperioden kom det merknader fra Statsforvalteren
(tidligere Fylkesmannen) og Fylkeskommunen. Begge partene varslet om at de ville vurdere å
varsle innsigelse dersom planarbeidet ble videreført. Administrasjonen i Frogn kommune tok
derfor en ny vurdering av saken før arbeid med planforslag ble påbegynt. Saken var oppe til
behandling 11.12.2019 (se vedlagte protokoll). Her ble det vedtatt at saken skulle vurderes på
nytt etter at plansaken (Områdeplan) for Kolstad var 2.gangsbehandlet.
Ny vurdering av oppstart av planarbeidet ble så behandlet i Kommunestyret 15.06.2021.
Kommunestyrets vedtak anbefaler oppstart av regulering for gnr/bnr 1/387 m. fl avsatt til
boligformål i kommuneplanen (tomt 1) og gnr/bnr 1/2 (Rideskoletomta/tomt 2). Det
utarbeides separate reguleringsplaner for tomt 1 og tomt 2, og det stilles ingen krav til at
begge planene skal godkjennes for at den ene skal kunne tre i kraft. De angitte vilkårene for
oppstart av planarbeid som ble vedtatt av HMPB 12.06.2019 videreføres med enkelte
endringer.
Vilkårene dreier seg om rekkefølgekrav om samferdselstiltak. I tillegg skal følgende forhold
utredes særskilt:
 Bebyggelsestype skal være rekkehus tilpasset barnefamiliers behov
 Behov for areal til idrettsformål/rekreasjon
 Kartlegge forekomster av kvikkleire innenfor området og i tilstøtende områder
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Figur 1. Oversiktskart tomt 1 (gnr/ bnr 1/387) og tomt 2 (gnr/ bnr 1/2) samt forslag til planavgrening for planprogrammet.
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1.2

Formålet med planen
Formålet med planarbeidet er å utarbeide et detaljreguleringsforslag for Nordre Elle øst,
gnr/bnr 1/2 (Ridesentertomta/tomt 2). Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny, blandet
boligbebyggelse samt å etablere starten på en ny forbindelsesvei fra Vestbyveien mot Skiphelle
(Søndre tverrvei) som vil fungere som adkomstvei til de nye boligene mm. Deler av
planområdet er i dag uregulert. Med unntak av et eldre stabbur vil all eksisterende bebyggelse
på Drøbak ridesenter forutsettes revet. Etter ønske fra Frogn kommune utarbeides det to
separate detaljreguleringsplaner med ulik fremdrift, men planarbeidet skal likevel ses i
sammenheng med detaljreguleringsplan for Nordre Elle vest (tomt 1) da de to planene må ha
felles atkomst fra Vestbyveien. Den nye atkomsten vil krysse begge planene (tomt 1 og tomt 2)
og en felles atkomstløsning vil derfor bli en del av samarbeidet mellom de to forslagstillerne.
Arealer innenfor planavgrensningen som i dag er regulert til bebyggelse og anlegg i gjeldende
kommuneplan forutsettes regulert med tilsvarende utnyttelse som resten av planområdet som
nå konsekvensutredes.

1.3

Begrunnelse for utredningsplikt
Nordre Elle øst, g bnr 1/2 (Ridesentertomta/tomt 2) er i kommuneplanen avsatt til
idrettsformål. Planlagt bruk av området er ikke i tråd med overordnet plan og må derfor
konsekvensutredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I, punkt 25.
For planer som behandles etter plan‐ og bygningsloven for tiltak i vedlegg I skal det utarbeides
et planprogram.

2

PLANOMRÅDET

2.1

Beliggenhet og avgrensning
Planområdet ligger 2,5 km sørøst for Drøbak sentrum i utkanten av et etablert boligområde. I
øst grenser planområdet til friarealet Odalsbekken, videre mot øst og sør mot landbruksareal.
Vestsiden av planområdet, Nordre Elle, er en skogkledd, skrånende helning opp mot
boligbebyggelsen i Vestbyveien. Planområdet ligger i gangavstand til Sogsti skole i nord og
badestranden i Skiphellebukta i syd.
Planavgrensningen foreslås som vist i kart figur 2.Planområdet utgjør ca. 79 daa.
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Figur 2 Kart over planområdet med planavgrensning tegnet inn på kommuneplanen.

2.2

Eiendomsforhold
Planområdet omfatter følgende eiendommer:
Gnr./bnr
1/2
1/270
1/387
85/2
85/3
85/4
85/5
85/6

Adresse
Nordre Elle vei 30, 40 og 41
Ingen
Utarbeides egen reguleringsplan (USBL)
Privatperson
Privatperson
USBL
Vestbyveien 111 USBL
Vestbyveien 115 USBL
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3

PLANSTATUS

3.1

Statlige bestemmelser og retningslinjer
Arbeidet med reguleringsplanen skal baseres på overordnede føringer og regelverk nedfelt i
nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer. Nedenfor følger de mest sentrale
føringene for dette arbeidet. Listen er ikke uttømmende:
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019‐2023
Forventningen er knyttet til fire hovedtema: Planlegging som verktøy for helhetlig og
bærekraftig utvikling, vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet, bærekraftig areal‐
og transportutvikling og utvikling av byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.
Statlige planretningslinjer for klima‐ og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Hensikten er å stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses
klimaendringene (klimatilpasning). Det skal planlegges løsninger som både reduserer
utslippene og reduserer risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal og transportplanlegging (2014)
Hensikten er å oppnå samordning av bolig‐, areal‐ og transportplanlegging og bidra til mer
effektive planprosesser. Blant målsettingene er planlegging av arealbruk og transportsystem
som skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og
effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder,
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima‐ og miljøvennlige transportformer. I
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T‐2)
Formålet er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan‐ og bygningsloven. Det stilles krav til fysisk utforming der bl.a.
arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.

3.2

Regionale planer
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i fylkestinget 14.12.2015
og Oslo bystyre 16.12.2015. Planens mål er følgende:
‐
‐
‐

Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet
utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur.
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen
sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt,
miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport.
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3.3

Kommuneplan 2013‐2025
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg nåværende og fremtidig
boligbebyggelse.

Figur 3. Utsnitt av kommuneplan 2013-2025.

Planområdet omfattes av følgende hensynsoner:
Hensynssone H430_ 10 Nordre Elle
Framtidig boligområde på Nordre Elle kan ikke utvikles før følgende er etablert:
 omlegging av Fv 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og tilfredsstillende gang‐
og sykkelvei
 nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang‐ og sykkelvei
 ny adkomst til boligområde på Nordre Elle fra Vestbyveien (nordre del av Søndre
tverrvei)
 gang‐ og sykkelvei fra Nordre Elle fram til Sogsti skole, og videre fram til avkjøring nordre
tverrvei.
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Hensynsone H810_9 Nordre Elle og Drøbak ridesenter med Søndre tverrveg og Drøbak
fjordhotell – Skiphelle, med hytter
Det kan utarbeides egen plan for Nordre Elle og Ridesenteret, inkl. Søndre tverrvei fra
omlegging av Vestbyveien med ny avkjøring og vegtrasé fram til dagens Arne Høilands vei.
Tilsvarende kan det utarbeides egen plan for Skiphelle fjordhotell med hytter og søndre
tverrvei helt fram til Vestbyveien, inkl. omlegging av Vestbyveien med ny avkjøring.
Hensynssone H820_11 Drøbak ridesenter
 Omlegging av Fv 152 gjennom Trolldalen med ny kryssløsning og tilfredsstillende gang‐
og sykkelvei
 nordre tverrvei fra Åsveien til Vestbyveien med tilhørende gang‐ og sykkelvei
 ny adkomst til ridesenteret fra Vestbyveien (nordre del av Søndre tverrvei)
 Infrastruktur

3.4

Gjeldende regulering
Området er i dag uregulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til idrettsanlegg
nåværende og boligbebyggelse framtidig. (se. Figur 3)

4

BESKRIVELSE AV PLANEN OG PLANTEMA
Hovedgrepet i planen er å





bevare og styrke eksisterende topografi og natur
utnytte kvalitetene i grøntbeltet og Odalsbekken
bevare og styrke eksisterende kulturminne og tuntre
styrke «navlestrengen» fra Skiphelle i sør til Drøbak i nord

Det planlegges etablering av ca. 130 boliger i form av tomannsboliger og rekkehus, deler av
eksisterende bebyggelse tenkes utviklet som grendehus. Parkering er tenkt løst med carport
for tomannsboligene og parkeringskjellere under terreng. Antall plasser er 195 stk. (130
enheter x 1,5 p‐plass) parkeringsplasser. En viktig del av planarbeidet vil også være å finne en
best mulig atkomst fra Vestbyveien, gjennom planområdet og videre ned til Skiphellebukta.
Det skal etableres lekeplasser iht. kommunes krav.
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Figur 4 Planområdet, dagens kjøremønster (hvit) og mulig ny atkomst til Skiphellebukta (gul)
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Figur 5. Hovedgrepskart. Illustrasjon: Alab.
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Figur 6 Planområdet og nærliggende bebyggelse
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Figur 7. Illustrasjonsplan. Illustrasjon: Alab.
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5

UTREDNINGSBEHOV / KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensutredningen vil være en egen rapport som vedlegges plansaken. Metoden vil ta
utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok 712 Konsekvensutredninger. Forutsetninger,
vurderinger og løsninger beskrives og oppsummeres i planbeskrivelsen.

5.1

Utredningsalternativer
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planarbeidet drøfte alternative løsninger
og det skal redegjøres for følgene av å ikke realisere planen (0‐alternativet).
0‐alternativet innebærer at dagens situasjon beholdes slik som i dag. 0‐alternativet er et
utredningsalternativ, og skal ikke utarbeides til et fullverdig planforslag.
Fra Miljødepartementet:
Nullalternativet er forventet situasjon i influensområdet dersom planen eller tiltaket ikke blir
gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand og beskriver den mest realistiske
utviklingen i utredningsområdet. Forskrift om konsekvensutredninger
§ 20. Beskrivelse av miljøtilstanden
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en
oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres
(null‐alternativet). Beskrivelsen skal bygge på tilgjengelig informasjon
Tre utbyggingsalternativ som utredes i forhold til 0‐alternativet:
 Alternativ 1: Forslagstillers planforslag
 Alternativ 2: Forslag iht. gjeldende kommuneplan
 Alternativ 3: Forslag som kombinerer bolig og idrettsformål

5.2

Utredningstema
Utredninger skal benyttes til å vurdere om planforslaget gir gode eller akseptable løsninger, og
om forslaget er en forbedring eller om det svekker forhold ved eksisterende situasjon.
Følgende forhold må utredes særskilt:
o Type bebyggelse i forhold til boligbehov, skolekapasitet og byggetakt, samt behov for areal til
idrettsformål/ rekreasjon
o Bekkemiljø – grunnforhold, vannføring, massetransport i bekken og biologisk mangfold
o Avrenning/ overvannshåndtering og stabilitet
Nr. Planfaglige temaer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Forholdet til overordnede planer og mål
Stedsidentitet, landskap og hovedplangrep
Blågrønn struktur og naturmiljø/mangfold
Bebyggelsesstruktur og estetikk
Trafikk og grønn mobilitet
Teknisk infrastruktur
Støy
Geologi og grunnforhold
Risiko og sårbarhet
Kulturminner
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5.2.1 Naturmangfold

Figur 8 Naturmangfold registering etter DNs Håndbøker

Planområdet er en del av et oppbrutt naturområde som strekker seg Vestbyveien og ned til
Skiphelle.
Naturmangfold defineres etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold som ikke er et resultat av menneskers påvirkning. Biologiske
og geologiske ressurser er en del av naturmangfoldet, og flere av disse høstes og er i aktiv
bruk.
Utredningsbehov
 Kartlegginger av naturverdier som finnes i utredningsområdet.
 Vurdere hvordan planlagt arealinngrep påvirker naturmangfoldet og hvilke
konsekvenser dette gir.
 Vurdere alternativene ihht. naturmangfoldloven.
 Beskrive avbøtende tiltak

Datagrunnlag/metode





Kartlegging av naturverdier
Tidligere uttalelser fra myndigheter
Detaljert kartgrunnlag.
Miljødirektoratets veileder M‐1941.
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5.2.2 Grunnforhold
Planområdet ligger, lik resten av Frogn kommune, under marin grense, og det finnes derfor
mulighet for sammenhengende forekomster av marine avsetninger. Bygging og graving på
ustabil marin leire kan i verste fall utløse et kvikkleireskred. Forhold som gjelder faresone –
kvikkleire skal vies særskilt oppmerksomhet. Influensområde for deltemaet skal defineres.

Figur 9 Aksomhetsoner for kvikkleirer og marin leire

Utredningsbehov
Geotekniske forhold:
Konsekvenser for geotekniske forhold innenfor‐ og utenfor planområdet skal utredes.









Vurdere om det er fare for kvikkleireskred innenfor planområdet
Vurdere tomtens egnethet for planlagt utvikling og nødvendige tiltak
Beskrive den nye bebyggelses konsekvenser for grunnforhold
Vurdere risiko for skade/ulempe på naboeiendommer, herunder vurdering av
områdestabilitet og grunnvannsforhold
Supplerende grunnundersøkelser for justering av soneutbredelsen og
stabilitetsberegninger. Det anbefales å sette noen borpunkter rett foran bebyggelsen
for å sikre at disse er med i faresonen.
Vurdere om det er behov for forsterkning av leiren ved kalk‐ sementpeler
Utrede og anbefale fundamenteringsmetoder
Utrede grunnvannsnivået

Massehåndtering:
Konsekvenser for massehåndtering innenfor‐ og utenfor planområdet skal utredes.
 Miljøundersøkelser

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn
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Datagrunnlag/metode






Tidligere geologiske rapporter fra gjeldende myndigheter
Detaljert kartgrunnlag
NGUs bergdatakart
Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften)
NVE veiledere og verktøy

5.2.3 Trafikkforhold
Planområdet har biladkomst ifra Vestbyveien og inn via Nordre Elle vei. Eksisterende
eiendommer i nordvest benytter seg av samme atkomst. Planforslaget vil utrede ny
forbindelsesvei gjennom planområdet fra Vestbyveien mot Skiphelle (Søndre Tverrvei) som vil
fungere som adkomstvei til de nye boliger og som gangforbindelse for myke trafikanter.
Det skal utredes prinsipielle løsninger for den sentrale vegen gjennom planområdet:
1. En gjennomgående veg som tilknyttes eksisterende vegnett i sørvest.
Dette vil medføre en viss gjennomgående trafikk, omfang er foreløpig ukjent. Vegen
får karakter av samleveg. Kjørebanebredde kan bli 5,5 m med fortau på 2,5 m.
Fartsgrensen kan være 50 km/t. Antall avkjørsler fra vegen vil være begrenset.
2. Vegen blir ikke gjennomgående. Det anlegges snuplass i enden i
sørvest. Gang/sykkelveg mellom snuplassen og dagens eksisterende vegnett. De
første 100 m av vegen fra nord vil antagelig fortsatt bli klassifisert som samleveg.
Men etter at vegen deler seg, blir det resterende adkomstveger. Med så vidt mange
boligenheter som blir tilknyttet, bør kjørebanebredden være 4,0 m med 0,5 m
skulder på begge sider. Det vil ikke være behov for fortau. Fartsgrense 30 km/t.
Boligene kan ha direkte adkomst fra adkomstvegene. Antall avkjørsler må imidlertid
vurderes nærmere.
Utredningsbehov
Konsekvenser for trafikksituasjonen innenfor og utenfor planområdet
• Influensområde for deltemaet skal defineres.
• Utrede omfang og konsekvenser for trafikk innenfor plan‐ og influensområdet
• Vurdere konsekvenser for trafikkflyten hele området.
• Vurdere framkommelighet for gående og syklende
• Vurdere konsekvenser for kollektivtrafikk
• Beskrive avbøtende tiltak i anleggsperioden.
Datagrunnlag/metode
•
•
•

Tidligere uttalelser fra gjeldende myndigheter
Detaljert kartgrunnlag
ÅDT (årsdøgntrafikk) og annen trafikkdata fra Nasjonal vegdatabank (NVDB).
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6

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Planprogrammet fastsettes av
hovedutvalget for miljø‐, plan‐ og byggesaker (HMPB). På grunnlag av et fastsatt planprogram
skal det utarbeides reguleringsplanforslag med nødvendige utredninger. Fastsatt planprogram
avklarer hvilke alternativer som skal utredes videre.
I høringsperioden bes det spesielt om tilbakemelding på:
 Utredningsalternativene som foreslås, se kap. 5
 Forslag til temaer som bør utredes
 Generell informasjon om planområdet
Innkomne merknader til planprogrammet skal vurderes i planarbeidet før planprogrammet
endelig fastsettes av hovedutvalget HMPB i Frogn kommune.

6.1

Fremdrift
Det legges opp til følgende fremdrift for planarbeidet:
Prosess
Høring av planprogram (6 uker)

Dato
Mai – juni 2022

Politisk vedtak av planprogram

August‐ september 2022

Utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning

3. kvartal/4. kvartal 2022

Politisk førstegangsbehandling i HMPB

4. kvartal 2022

Offentlig ettersyn (8 uker)

1. kvartal 2023

Politisk annengangs behandling og
vedtak av plan i Kommunestyret

2. halvår 2023

6.2

Medvirkning
Gjennom den videre planprosessen skal aktiv medvirkning sikres. Ulike former for
medvirkningsprosesser vil foregå gjennom høringsperioden/offentlig ettersyn, gjennom
informasjonsmøter og særskilte møter med lag, foreninger, grunneiere og naboer,
interessenter og andre brukergrupper underveis i prosessen. Under høringsperiodene for
planprogram og reguleringsplanforslaget kan alle komme med skriftlige tilbakemeldinger.
Samtlige innspill må sendes inn skriftlig.

6.3

Kontaktinformasjon
Arbeidet med detaljreguleringsplanen gjennomføres av IN’BY AS for forslagstiller Drøbak
Hageby AS. Innspill til planprogrammet merkes «Planprogram – Drøbak Hageby – Nordre Elle»
og sendes som post eller e‐post til IN’BY AS:
Grubbegata 14, 0179 Oslo
e‐post: kyrre.holmeseth‐martin@inby.no
telefon: 48 49 40 08
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Spørsmål om saksbehandling og planprosess kan rettes til Frogn kommune Enhet for
Samfunnsplanlegging ved Roger Stemsrudhagen,
e‐post: roger.stemsrudhagen@frogn.kommune.no
telefon: 64 90 61 11
6.4

Utarbeidelse av planforslag
Etter vedtatt planprogram starter arbeidet med selve planforslaget. Planforslaget skal bestå av
plankart med tilhørende planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og ROS‐analyse. I arbeidet
med planforslaget vil ulike innspill bli vurdert, og nødvendige utredninger gjennomføres.
Når planforslaget er utarbeidet skal det legges ut til offentlig ettersyn. Innkomne merknader til
planforslaget skal vurderes før planen endelig vedtas av kommunestyret i Frogn kommune.
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