
unicotec
- med omtanke for ditt prosjekt

PID 202202 Bleik golf, idrett, camping mv.
Privat forslag til detaljregulering

Informasjonsmøte 01.08.2022



Planprosessen – forslagsstillers utarbeidelse
• Er regulert av Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
• Private kan komme med planforslag – kommunen behandler og vedtar

- med omtanke for ditt prosjekt

Planinitiativ

• Levert 22.04.22 fra 
forslagsstiller til 
Andøy kommune

Oppstartmøte

• Møte 30.05.22 
Forslagsstiller og 
kommune 
representert

• 28.06.2022 -
grunneiermøte, de 
mest sentrale 
eiendommene 
(adkomst mv.)

Varsle 
oppstart

• Grunneiere varslet 
via altinn
14.07.2022

• Myndigheter og 
høringsinstanser 
varslet i epost 
14.07.2022

• Annonse i 
Andøyposten 
19.07.2022

• Kunngjort på 
www.unicotec.no
14.07.2022

Motta innspill 
4 uker

• Kom med innspill 
nå i startfasen! 

• Alle kan komme 
med innspill og 
bidra med nyttig 
kunnskap

• Mulighet for 
påvirkning er størst 
i start av prosessen

• Alle innspill gjengis 
og vurderes i 
planbeskrivelse (ev. 
vedlegg)

• FRIST 28.08.2022

Utarbeidelse

• Utredninger
• Utforming av veier, 

arealer
• Trafikk og logistikk
• Funksjoner og 

formål
• Utnyttelsesgrad

• Plankart
• Planbestemmelser
• Planbeskrivelse

Levere 
planforslag

• Januar 2023?
• Dersom kommunen 

finner at 
planforslag og 
prosess er 
tilfredsstillende 
utført, kan planen 
tas under 
behandling

http://www.unicotec.no/


Planprosessen – kommunens behandling
• Er regulert av Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter, 

Forvaltningsloven, Offentleglova m.fl.
• Private kan komme med planforslag – kommunen behandler og vedtar

- med omtanke for ditt prosjekt

Motta 
planforslag

• Januar 2023?
• Kontrollere
• Vurdere og 

eventuelt 
utarbeide 
alternativer

• Saksfremlegg til 
politisk utvalg

1. Gangs 
behandling

• Februar/mars 
2023?

• Dersom vedtak 
om utlegging til 
høring og 
offentlig 
ettersyn 
fortsetter 
prosessen

Høring
6 uker

• Offentlig 
ettersyn 

• Brev til 
grunneiere og 
myndigheter

• Annonse i 
Andøyposten

• Kunngjøres på 
www.andoy.kom
mune.no

Bearbeide plan

• Kommunen kan 
fremme 
alternative 
forslag og gjøre 
endringer 

2. Gangs 
behandling

• Juni 2023?

Vedtak

• Kommunestyret 
juni 2023?

Kunngjøring

http://www.andoy.kommune.no/


Varsel om 
oppstart

Informasjon og 
dokumenter er tilgjengelig 
på plankonsulentens 
nettside: 
https://www.unicotec.no/
kunngjoringer.html

https://www.unicotec.no/kunngjoringer.html


- med omtanke for ditt prosjekt

Plangrense
og influens-
område
• Cirka 353 dekar

• Mange smale teiger

• Hele området er i 
bruk i dag

• Kommunen har stilt 
krav om regulering 
før videreutvikling 
av golfanlegg og 
campingplassen

• Utvidet med areal 
ved kryss – mulig 
parkering 
(kommunens 
eiendom)



- med omtanke for ditt prosjekt

….

Plangrense



- med omtanke for ditt prosjekt

Reguleringsplan 200801 Bleik
vedtatt 03.11.2008

Tilgjengelig her: https://kommunekart.com/

Dokumenter:https://webhotel3.gisline.no/Webplan_187
1/gl_planarkiv.aspx?planid=200801

Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplan 201802 
Skredsikring FV975 Røyken
vedtatt 25.05.2020

https://kommunekart.com/
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1871/gl_planarkiv.aspx?planid=200801


- med omtanke for ditt prosjekt

Vedtatt 17.03.2014

Tilgjengelig her:

https://kommunekart.com/

Dokumenter:

https://webhotel3.gisline.no/
Webplan_1871/gl_planarkiv.
aspx?planid=201301

Kommuneplanens arealdel

https://kommunekart.com/
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_1871/gl_planarkiv.aspx?planid=201301


- med omtanke for ditt prosjekt

Planlagt innhold
Formål tilsvarende som i overordnet plan (KPA)
• Tjenesteyting (samfunnshus)

• Fritids- og turistformål
• Næringsbebyggelse
• Idrettsanlegg

• Golfbane
• Samferdsel (vei m.v.)

• LNFR (landbruk, natur, friluft, reindrift)

• Sentral problemstilling er adkomst for alle brukere av arealene innenfor plangrensa 
– her ønsker vi å finne en løsning i samarbeid som er til gagn for alle grunneiere 



Planlagt innhold - kartskisse



Kartskisse
sentralt område



Kartskisse



Kartskisse



- med omtanke for ditt unike prosjekt
unicotec

Spørsmål?

Takk for meg!

Informasjon her:
www.unicotec.no meny KUNNGJØRINGER

Send innspill til post@unicotec.no

http://www.unicotec.no/
mailto:post@unicotec.no
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