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A5     Eksempel på utforming av varselbrev til berørte, jf. liste 

 
 

Til berørte grunneiere 
 
 

OPPSTART AV PLANARBEID/(HØRING AV PLANPROGRAM) 
 
 

Varsel om oppstart av planarbeid  
 
Firma ................................. gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at 
følgende planarbeid blir satt i gang: 
 
 

Plannummer og plantittel … innenfor … bydel 
 
Formålet med planen ............... 
 
Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettside, under varsel 
om oppstart av planarbeid. Planarbeidet utløser/utløser ikke krav om konsekvensutredning 
etter plan- og bygningsloven § 4-1. 
 
Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som 
nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle 
rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.  
 
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til  
…….. firmanavn m/adresse …..., innen .......... 
 
Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert 
av forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for 
videre behandling.   
 
Høring av planprogram 
 
Da planarbeidet omfatter tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven § 4-1 og tilhørende forskrift, er det utarbeidet er planprogram som redegjør 
for de tema som skal utredes særskilt. Planprogrammet sendes med dette på høring etter 
plan- og bygningsloven § 12-9.  Planprogrammet finnes på kommunens nettside, under 
varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Innspill/merknader til planprogrammet får ikke egne svarbrev, men blir kommentert av 
forslagsstiller i forbindelse med at endelig forslag til planprogram sendes til kommunen. 
Der blir planprogrammet endelig fastsatt av Kommunalstyret for byutvikling. Alle med 
merknader til planprogrammet får melding om vedtaket.  
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A6     Eksempel på utforming av varselbrev til offentlige instanser, 

interesseorganisasjoner m.m., jf. adresseliste 

 

 
 
Til 
Offentlige instanser 
Interesseorganisasjoner 

 
 

OPPSTART AV PLANARBEID/(HØRING AV PLANPROGRAM) 
 
 

Varsel om oppstart av planarbeid  
 
Firma ................................. gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at 
følgende planarbeid blir satt i gang: 
 
 

Plannummer og plantittel … innenfor … bydel 
 
Formålet med planen ............... 
 
Du kan se referat fra oppstartsmøte og planinitiativ på kommunens nettside, under varsel 
om oppstart av planarbeid. Planarbeidet utløser/utløser ikke krav om konsekvensutredning 
etter plan- og bygningsloven § 4-1. 
 
 
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet bes sendt til  
…….. firmanavn m/adresse …..., innen .......... 
 
 
Høring av planprogram 
 
Da planen inneholder tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og 
bygningsloven § 4-1 (og tilhørende forskrift), er det utarbeidet er planprogram som 
redegjør for de tema som skal utredes særskilt. Planprogrammet sendes med dette på 
høring etter plan- og bygningsloven § 12-9. Planprogrammet finnes på kommunens 
nettside, under varsel om oppstart av planarbeid.  
 
 


