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Sjekkliste og referat fra oppstartsmøte 
– Eidsvoll kommune 

I oppstartsmøtet legges rammene og mye av grunnlaget for den videre fremdrift og 

planprosess. Kommunen skriver referat.  Referatet vil følge plansaken ved varsel om oppstart 

og som del av beslutningsgrunnlaget ved behandling av planspørsmålet, jf. plan og 

bygningsloven § 12-8. Lovhjemmel for innhold i oppstartsmøte og referat er Forskrift om 

behandling av private forslag til detaljregulering etter plan og bygningsloven. 

 

 

 

MØTEREFERAT 

 

 

Kontaktinfo 

 

Distribusjonsliste for referatet 

Navn Representerer 

Markus Forsberg  Eidsvoll kommune, planavdelingen  

Jostein Ertsås Eidsvoll kommune, kommunalteknikk   

Martine Magdalena Thodesen Sande  Eidsvoll kommune, byggesaksavdelingen  

Dag Opsahl  Eidsvoll kommune, landbruk og geodata 

Judith Aakre  Asplan Viak, plankonsulent  

Allan Hjorth Jørgensen  Asplan Viak, plankonsulent  

Helge Spildrejordet   Hammerstad eiendom, forslagsstiller 

Kjetil Liahagen  Hammerstad eiendom, forslagsstiller 

John Kenneth Ottesen  Forslagsstiller  

  

  

 

 

Saksnavn, 

inkludert plan ID 

Detaljregulering for gbnr. 158/76 m.fl. – Linløkka  

Plan ID 303533300 

Saksnummer:  2020/4287 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 16.10.2020 Tid: 13.00  

Møtested: Eidsvoll rådhus (formannskapssalen)  

Referent: Markus Forsberg  Datert: 22.10.20 

Forslagstiller  
Hammerstad eiendom AS/John Kenneth Ottesen/Toril 

Irene Jensen Stavsøien  

Fakturaadresse Kampesteinvegen 5, 3550 Gol.  

Plankonsulent Asplan Viak v/ Judith Aakre  

Kontaktperson kommunen Markus Forsberg  
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Sjekkpunkter  
 1 – Hva slags plan  

 

Vurdering av KU iht. § 4-1:  

Ikke krav om KU. Området er konsekvensutredet i gjeldende kommuneplan. Planarbeidet 

innebærer i all vesentlighet ikke fravikelse av gjeldende arealformål, som er fremtidig 

boligbebyggelse. Gbnr. 158/26, som ikke er avsatt til boligbebyggelse men til LNF i 

gjeldende kommuneplan, forutsettes innlemmet i planen uten at det trengs gjennomføres 

KU. Tomten blir benyttet til boligformål i dag og er heller ikke dyrkbar. Tekst i 

planbeskrivelsen bør utgjøre tilstrekkelig grunnlag i belysningen av konsekvenser.  

 

Plantype:  

Detaljplan. Kommunen ønsker en mest mulig detaljert reguleringsplan.  

 

Rekkefølgekrav: 

Spesielle rekkefølgekrav som det er enighet om: Opparbeidelse av fortau langs 

Lilleåsvegen slik at eksiterende gang- og sykkelveger i nord og i sør knyttes sammen.  

Trafikksikkerhetshensyn i kombinasjon med utvidet bruk her tatt i betraktning.  

 

Rekkefølgekrav knyttet til fjerning av kraftledning, støyskjerming, opparbeidelse av veg, 

infrastruktur og utearealer er påregnelige krav.  

 

Utbyggingsavtale: 

Kommunen skal ikke drifte areal innenfor planområdet.  Den delen av Lilleåsvegen som er 

aktuell for nytt fortau ligger innenfor samme gbnr. som fylkesvegen, som går parallelt med 

Lilleåsvegen.    

 2 - Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – planavdelingens 

generelle vurdering av planområdet: 

 

Anbefalt arealbruk/utnyttelse: 

Småhusbebyggelse, en blanding av frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse. Det er 

ikke ønskelig med firemannsboliger og tilsvarende - altså både vertikal- og horisontaldelte 

boenheter (leiligheter) i samme bygg. Etter definisjon i Grad av utnytting er 

firemannsbolig den minste formen for blokkbebyggelse – lavblokk.  

 

Det bør reguleres for en boligtype hvor hver enkelt boenhet har direkte bakkekontakt og 

disponerer eget privat uteareal. I konsekvensutredningen til gjeldende kommuneplanen 

antydes det at området kun er egnet for småhusbebyggelse, dvs. frittliggende/ vertikaldelte 

boenheter på maks 2 fulle etasjer + eventuell sokkeletasje delvis under terreng (pga. 

topografien på byggeområdet). På bakgrunn av det overstående blir 50-60 nye boenheter, 

som antydet i forslagsstillers illustrasjon, et for høyt antall. I vurderingen av 

utnyttelsesgrad og antall boenheter må det legges til grunn at det aktuelle 

utbyggingsområdet ligger et stykke utenfor kommunens prioriterte vekstområder. Planlagt 
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fortetting må avpasses beliggenhet og strøkskarakter.  

 

Kommunen har gjort forslagsstiller oppmerksom på at ny kommuneplan forventes vedtatt 

innen utgangen av første kvartal 2021. Ny kommuneplan vil innebære enkelte skjerpede 

krav, spesielt i forhold til beregningen av uteoppholdsareal i nye reguleringsplaner. 

Forslagsstiller vil få tilsendt forslaget til nye kommuneplanbestemmelser. Kommunen ber 

forslagsstiller om å benytte de nye bestemmelsene i utarbeidelsen av den nye 

detaljreguleringen, - da den nye kommuneplanen vil bli rettskraftig parallelt med at denne 

planprosessen pågår.  

 

 3 - Utredningsbehov for planarbeidet: 

 

Miljøvernfaglige vurderinger: 

Det står beskrevet i konsekvensutredningen for området at det finnes en alle langs 

Lilleåsvegen som bør bevares. Denne alleen er imidlertid hugget ned og fjernet, ergo ikke 

lenger et relevant aspekt for planområdet. 

 

Kulturlandskap og kulturminner: 

Ingen registrerte forekomster. Hvorvidt det er potensiale for funn av kulturminner under 

bakken må Viken fylkeskommune svare for.  

 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): 

Ingen spesielle momenter. Områdets adkomst vurderes som god. Myke trafikanter må 

sikres med nytt fortau.  

 

Geotekniske undersøkelser: 

Det er gode grunnforhold på området - grunnlent mark på fjell. Nærmere geotekniske 

undersøkelser i marka vil ikke være nødvendig.  

 

Trafikk/mobilitet: 

Eksisterende infrastruktur og innkjøring fra fylkesvegen kan benyttes, men med 

oppgraderinger av internt infrastruktur samt anleggelse av nytt fortau. Det er spørsmål 

knyttet til om Lilleåsvegen skal reguleres til offentlig eller felles-privat kjøreveg, den 

ligger innenfor samme eiendom som fylkesvegen.  

 

Støy:  

Området ligger nært fylkesvegen. Utarbeidelse av støyrapport kan bli aktuelt. Eventuelle 

avbøtende tiltak fra denne rapporten må i så fall overføres reguleringsplanen i form av 

kart/bestemmelser. Det er flere gode eksempler på reguleringsbestemmelser knyttet til støy 

i gjeldende nasjonale støyretningslinje. Støyretningslinjen bør sees hen til i arbeidet med 

planen.  

 4 - Behov for å innhente uttalelser fra regionale instanser før videre 

arbeid: 
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Det er aktuelt å innhente forhåndsuttalelse fra Viken fylkeskommune vedrørende behovet 

for gjennomføring av arkeologiske undersøkelser på byggeområdet.  

 

 5 - Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

 

VA: 

Eksisterende kommunal vannledningen som går oppover langs Lilleåsvegen må 

oppgraderes av aldersmessige hensyn og for å få tilstrekkelig dimensjon. 

Det er i hovedsak to muligheter til å koble seg på offentlig avløpsnett, men 

kommunalteknikk anbefaler kum 16662, 130 m sør for planområdet. Alternativt kan kum 

16582 benyttes, men her er det nødvendig med vesentlige oppgraderinger. 

 

Overvannshåndtering: 

Overvann skal i hovedsak behandles lokalt innenfor planområdet, og ikke medføre 

ulemper for nedenforliggende areal.   

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: 

Den delen av Lilleåsvegen som ligger langs Trondheimsvegen bør oppgraderes med fortau 

som knytter nord- og sørliggende gang- og sykkelveg. Eksisterende adkomstvei videre 

oppover skal dimensjoneres som felles avkjørsel (FA2) i henhold til kommunens vegnorm. 

 

Renovasjon: 

Det er ikke tegnet inn snuhammer i planområdet. Utbygger må da innstilles på å etablere 

moloker ved innkjøring av blindvegen. Dimensjonerende kapasitet 140 L per fraksjon.  

 

 6 - Barn og unges talsperson: 

Ingen innvendinger til fremlagt planinitiativ. 

 7 - Landmåling/geodata: 

Spørsmål om det vil være hensiktsmessig å inkludere eiendommen med gbnr. 158/26 

nærmest fylkesvegen. Hjemmelshaver har signalisert ønske om utvikling av eiendommen, 

som er avsatt til LNF men den reelle bruker tilsier boligformål. En tar sikte på å innlemme 

gbnr. 158/26 i planområdet. Dette vil gi en mer helhetlig detaljplan.  

 

 8 - Byggesak: 

Bemerkninger til planavgrensning. Den nye detaljplanen bør overstyre eldre og 

uhensiktsmessige formålsgrenser i gjeldende reguleringsplan for området, - Hammerstad 

Nord vedtatt 1979. Det er ønskelig at planen forholder seg sømløst til gjeldende 

reguleringsplan og opphever uhensiktsmessig og «foreldet» arealbruk i denne.  

 

Er også et ønske om tydelige og kortfattede planbestemmelser.  

 

 9 - Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 

Det må stilles krav til gjenbruk av matjorda på byggeområdet. En egen 

massehåndteringsplan må følge forslaget til detaljregulering ved førstegangsbehandling.   
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 10 - Eventuell annen kommunal enhet/virksomhet  

 

 11 - Eventuelt 

 12 - Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 
 

Kommunens gebyrregulativ, herunder  

 

o Gebyr for oppstartsmøte 

o Gebyr for behandling av planprogram  

o Gebyr for behandling av reguleringsplan 

 13 - Krav til planforslaget – innhold og materiale 

 

Eidsvoll kommunes veileder for private planforslag skal følges. Planforslaget skal 

inneholde:[stryk det som ikke passer] 

 

o Planbeskrivelse 

o Plankart  

o Reguleringsbestemmelser 

o Kopi av merknader/uttalelser, samt referat av og kommentar til disse 

o Illustrasjoner 

o Rammeplan for VA og overvann 

o Masseforvaltningsplan 

o Evt. andre rapporter/utredninger 

 

Andre veiledere/informasjon 

o Estetisk veileder 

o Kommunal VA-norm 

o Felles kommunal vegnorm 

o Utbyggingsavtaler 

o Kommuneplanens bestemmelser 

o Adresseliste naboer og offentlige myndigheter 

 14 - Hva kommunen skal bidra med: 

 15 - Vurdering av felles behandling av plan og byggesak, jf. § 12-15 

 

Ikke hensiktsmessig.  
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Videre prosess  
 16 – Var det vesentlig uenighet på et eller flere av sjekkpunktene over? 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl § 12-18 andre ledd? 

 
[Stryk det som ikke passer] 

 

Nei 

Ja, dette:  

 17 – Neste hendelse  
 

[Stryk det som ikke passer] 

 

Aksept: Kravspesifikasjon vedrørende varsel om oppstart oversendes forslagsstiller etter 

møte. Forslagsstiller oversender forslag til kommunen for vurdering. Forslagsstilleren 

kan ikke foreta varsling før kommunen skriftlig har godkjent dette. 

Stopp: Underretning innen 2 uker. Gjøre rede for muligheten for å få planspørsmål 

forelagt kommunestyret 

Tvil: Frist som for stopp. Eventuelt avtale en annen frist om det må innhentes 

forhåndsuttalelse fra regional instans 

 18 – Overordnet framdrift 
 

Fremdriften betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at mottatt 

materiale er komplett og har tilstrekkelig faglig kvalitet. 

 

o Varsel om oppstart: november 2020  

o Førstegangsbehandling: 1. kvartal 2021 

o Sluttbehandling: 3. kvartal 2021  

 


