
OPPSTARTSMØTE MED FORSLAGSSTILLER 

 

Plannavn  Borgen 

Planid 217 

Møtedato 24.08.2017 

Deltakere fra forslagsstiller Jacaranda Eiendom AS v/ Ivar Bjørtomt 

Deltakere fra plankonsulent ARCASA As v/ Per Einar Knutsen og Per Axel Løken 

Deltakere fra kommunen  John Hage, Lena Hammer og Eva G. Pettersen 

Referent Eva G. Pettersen 

 

KORT REFERAT FRA MØTET 

 Forslagsstiller viste til kommentarene kommunen hadde til deres planinitiativ før 
oppstartmøtet og informerte videre om at de har dialog med flere eiere innenfor 
området, men at de vil arbeide videre med å få med resten av eierne innenfor den 
planavgrensningen kommunen ønsker. 

 Forslagsstiller sier at de vil dokumentere bedre hvordan Strandvegen 4A kan 
benyttes som uteoppholdsareal for den nye bebyggelsen på Borgen. 
Kommunen svarte at det ikke er sikkert at dette vil endre synet kommunen har på 
dette bl.a. på grunn av trafikksikkerhet ved kryssing av kjørevei. 

 Kommunen krever at det skal anlegges en gangvei med god standard langs elva, 
ikke bare en gangsti slik som forslagsstiller foreslår, og slik at gangveien langs 
Borgensberget kan videreføres. Forslagsstiller var positiv til dette, men at det må ses 
på om man får nok uteoppholdsareal for Borgen og Borgensberget. De foreslår derfor 
å legge boligformål helt inntil ny gangvei. 
 

INFORMASJON FRA SAKSBEHANDLER 

 Før forslagsstiller sender ut varsel om oppstart med avgrensning av reguleringsplan 
sendes det et forslag til saksbehandler. 

 

AVKLARINGER OG KONKLUSJON 
Det ble konkludert med foreløpig at planavgrensningen tar med seg alle eiendommene til og 
med bekken i vest og eiendommen gnr/bnr 104/733 som eies av Jacaranda eiendom AS, 
samt de to eiendommene i sørøst gnr/bnr 103/247 og 103/33. 

Kommunen informerte om at det vil bli foretatt en befaring for å se på en plassering av 
offentlig gangvei langs elva. (Se eget kartvedlegg fra kommunen som viser en mulig 
plassering av gangveien.) 

 
EVENTUELT 
Det vises forøvrig til vedlagte skjema for krav til forslagsstiller i reguleringsplanprosessen. 
Det er et par usikre grenser nordvest i området som må måles opp i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. 


