
VELKOMMEN
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet for GS-veg langs 
fv. 310 Falkenstensveien

Fv. 310 Falkenstensveien
Webinar 4. februar 2021 kl. 1800



Spørsmål og svar

• Du får fram «Spørsmål og svar» ved å 
trykke på «snakkeboblene» oppe til 
høyre.

• Klikk på knappen «Still et spørsmål» 
nede til høyre.

• Du kan skrive en melding her. Send ved å 
klikke på «send»-pilen:



Agenda informasjonsmøte 4. februar 2021
Om prosjektet ca. 20 minutter (Fylkeskommunen v/ Øyvind Søfteland):
• Velkommen, introduksjon av deltagerne fra kommune og fylkeskommune
• Varsel om planoppstart, planområdet
• Standard på GS-veg
• Grunnundersøkelser og miljøprøver
• Uttalelse til oppstartsvarselet, kontaktinformasjon, nettsider med mer informasjon

Informasjon fra Horten kommune ca. 10 minutter (Horten kommune v/ Fredrik Fløstrand):
• Planprosess, medvirkning og kommunens rolle, vann- og avløpsanlegg

Grunnerverv ca. 5 – 10 minutter (Fylkeskommunen v/ Åsne Tunold):
• Grunnervervsprosessen

Spørsmål og svar ca. 20 minutter (Ønsker ikke detaljerte spørsmål om enkelt-eiendommer):

Vi legger ut presentasjonen på kommunens og fylkeskommunens nettsider
05.02.2021



Varsel planoppstart reguleringsplanarbeid

Når vi varsler planoppstart:
- Forteller vi at vi starter 

planlegging og ønsker 
medvirkning

- Avgrenser vi hvilket område vi 
kan lage plan innenfor



Bakgrunn for prosjektet
- Tryggere, raskere og mer attraktivt å gå, sykle og reise med buss

- 8 km sammenhengende gang- og sykkelveg Kopstad – Dampejordet på 
samme side (sørsiden) av Falkenstensveien

Varsel av planoppstart
• Ved varsel av planoppstart uttaler man seg bare til forhold i planområdet
• Vi ønsker innspill om lokale forhold som kan være til nytte for planleggerne: 
- Hvor finnes det private ledninger, tanker, kummer etc.?
- Hvor/ hvordan  ferdes man langs fv.310 og til/fra bussholdeplasser mm.?
- Trafikale problemer i området?
- Er det noen feil på eiere og adresser?
- Annet som vi bør vite om?05.02.2021



Anbefalt standardvalg – Normalprofil GS-veg her

• Totalbredde 4,5 eller 6 m fra kjørevegen + grøft/ skråning

• Rabatt 1,5 eller 3 meter bred (avklares)

• 3,0 meter GS-veg + grøft mot fjell, eller fyllingsskråning



Behov for grunnundersøkelser og miljøprøver

• For å få kunnskap om bla:

- Grunnforhold, stabilitet

- Forurensning, natur

- Kulturminner

• Boringer fra februar

• Grunneiere vil bli varslet før 
prøvetaking



Uttalelser til planvarselet

• Uttalelse sendes innen 26.februar 2021 til Vestfold og Telemark fylkeskommune, 
Postboks 2844 3702 Skien, eller til post@vtfk.no. Merk uttalelsen med sak 20/17137 

• Etter uttalelsesfristen vil det bli vurdert om, og evt. hvordan, det skal tas hensyn til 
uttalelsene i planarbeidet. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og kommentert og vil følge 
saken til senere saksbehandling i Horten kommune. Det blir derfor ikke gitt individuelle 
tilbakemeldinger til den enkelte som kommer med uttalelse i saken. 

• Spørsmål kan rettes til:
Øyvind Søfteland, tlf.: 99271625, e-post: oyvind.softeland@vtfk.no. 

mailto:post@vtfk.no
mailto:oyvind.softeland@vtfk.no


Mer informasjon

• Vestfold og Telemark fylkeskommune:
• vtfk.no/falkenstenveien

• Horten kommune:
• https://www.horten.kommune.no/kunngjoringer-

og-horinger/

http://www.vtfk.no/falkenstenveien
https://www.horten.kommune.no/kunngjoringer-og-horinger/


Horten kommune v/ Fredrik Olsen Fløstrand, arealplanlegger

• Overordnede planer
• Planprosessen og medvirkning
• Kommunens rolle i planprosessen



Overordnede planer
• Kommuneplanens arealdel 2019-2031

- Avsatt GS-vei på sørsiden av fv. 310 mellom Søndre Vegge og Nykirke
- Hensikten er å forankre sammenhengende GS-vei fra Horten by til Nykirke

• Hovedplan for sykkeltrafikk i Horten fra 2012
- Viser sykkelanlegg på sørsiden av fv. 310 på hele strekningen Nykirke – Vikveien

• Politisk velvilje i Horten kommune
• Politisk vedtatt i fylkestinget
• Samarbeid mellom kommunen og fylkeskommunen – GS-vei og VA-anlegg

Forholdet til overordnede planer



Planprosessen og medvirkning

Varsel om 
planoppstart

Oppstartsmøte Høringsperiode
Utarbeidelse av 
planforslag

1. gangs 
behandling i 
utvalget

Ny hørings-
periode

Ev. revidering 
av plan

2. gangs 
behandling i 
utvalget

Endelig 
vedtak i 
kommune-
styret

Kunngjøring 
av vedtatt 
plan + ev. 
klagebehandling

Også offentlig kunngjøring i Gjengangeren Alle kan komme med innspill og merknader

Berørte naboer har klagerett 
(3 ukers frist)

Februar 2022?



Litt mer om medvirkning

• Generelle krav i plan- og bygningsloven
• Utover de generelle kravene er det opp til forslagstiller å legge til 

rette for medvirkning i samråd med kommunen – f.eks. folkemøter
• Kommunens kartløsning

- https://kart.tonsberg.kommune.no/GeoInnsyn/

https://kart.tonsberg.kommune.no/GeoInnsyn/


Horten kommunes rolle i planprosessen
Kommunalteknisk avdeling
• Bidra til prosjektering av VA-anlegg under gang- og sykkelvegen
Planavdelingen – bidra med reguleringsplanarbeidet
• Avholde oppstartsmøte – bli enige om vesentlige avklaringer
• Bidra med varslingsliste til planoppstart
• Oppdatere planregisteret
• Skrive saksfremlegg til 1. gangs behandling av planforslag i utvalget
• Sende planforslaget ut på ny høringsrunde
• Skrive saksfremlegg til endelig vedtak i kommunestyret
• Kunngjøre vedtak
Politisk – utvalg og kommunestyre
• 1. gangs behandling i utvalget for bygg, regulering og næring – ny høring og offentlig ettersyn?
• 2. gangs behandling i utvalget
• Endelig vedtak i kommunestyret
• Ev. klagebehandling



Grunnervervprosessen

• Kontaktperson i Fylkeskommunen: Åsne Tunold



Grunnerverv

05.02.2021

Prinsipper / typer grunnerverv

Erverv av hel eiendom (for eksempel boliginnløsning) –
unntaksvis

Stripeerverv (erverv av mindre arealer / deler av en 
eiendom)

Erverv av en rettighet (ikke areal) – ved behov



Grunnerverv

05.02.2021

Erstatning: Økonomisk tap er en forutsetning

• Grunnloven § 105: «full erstatning»
• Ekspropriasjonserstatningslova

§ 5 salgsverdi
§ 6 bruksverdi
§ 7 attkjøpsverdi (kan i særskilte tilfeller være aktuelt ved boliginnløsning)

• Rettspraksis

• Priser må vurderes i hvert enkelte tilfelle: type erverv, areal, beliggenhet mm
• Prinsippet om likebehandling
• Differanseprinsippet
• Areal innenfor samme eiendom har ikke nødvendigvis samme verdi.



Grunnerverv

05.02.2021

Prosess – oversikt

- Reguleringsplan
- Oppfordrer berørte parter til å komme 

med innspill i reguleringsplanprosessen
- Reguleringsplanen er bindende



Grunnerverv

05.02.2021

Bruk av advokat og kostnader

Planprosess: Evt. advokatkostnader dekkes av grunneier

Forhandlinger: Evt. advokatkostnader dekkes av grunneier

Fylkeskommunen kan dekke nødvendige advokatutgifter ved 
skjønn/ekspropriasjon. Det må i så fall på forhånd godkjennes 
skriftlig fra grunnerverver i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. I de aller fleste saker dekker Fylkeskommunen 
advokatutgifter som er nødvendige, i skjønn- og 
ekspropriasjonssaker, i førsteinstans. Ved evt. anke risikerer 
grunneier å måtte dekke disse selv.



SPØRSMÅL / SVAR



Møtet er slutt

• Send uttalelser innen 26.februar 2021 til:
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Postboks 2844 3702 Skien, eller:
post@vtfk.no
Merk uttalelsen: sak 20/17137

• Spørsmål til: 
Øyvind Søfteland, tlf. 99271625, oyvind.softeland@vtfk.no

mailto:post@vtfk.no
mailto:oyvind.softeland@vtfk.no

