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Til:  
Eidsvoll kommune  
v/ Planavdelingen 
postmottak@eidsvoll.kommune.no 

Kopi: Byggesak 

Deres ref.:  Vår ref.: 
2020/019-1622/HSM 

Sted: 
Elverum 

Dato: 
23.01.2020 

Bestilling av OPPSTARTSMØTE:  
Detaljregulering deponi på del av gnr. 97, bnr. 1 

Det bestilles herved oppstartsmøte for planarbeid ifølge vedlegg. Som vedlegg til 
oppstartsmøtet er det også utarbeidet et notat med vår vurdering av KU-spørsmålet. 

Endelig plangrense er ikke fastsatt, men oversiktskart og skisser/tegninger utarbeidet i 
forbindelse med byggesøknaden ligger vedlagt. 

Vi er klar over at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og vi stiller med fagkyndig 
deltakelse på møtet. Fra forslagstiller møter Hilde Smestad, Arealtek, Erlend Lackmanns og 
Styrk Lirhus, Anlegg Øst Entreprenør AS, Marit Rønning fra Mathiesen Eidsvoll Værk 

Det har tidligere vært kontakt med kommunen om denne saken, jf. kommunens referanse 
2019/1552/ESA. Saken har innledningsvis vært fremmet som en byggesøknad. 
Saksbehandler/kontaktperson har vært Endre Sandland. Søknad om tillatelse til tiltak ble 
sendt kommunen 17.9.2019. Den 3.12.2019, etter å ha vært i kontakt med kommunen og fått 
opplyst om at det var kommet merknader fra Fylkesmannen (10.10.19) og fylkeskommunen 
(17.10.19), ble det fra kommunen konkludert med at området må detaljreguleres. Dette har 
medført en betydelig forsinkelse mht. å få etablert et godkjent mottak for masser fra 
etableringen av Holmenga Nord. Vi håper derfor at vi sammen kan få til en effektiv og 
hensiktsmessig reguleringsplanprosess videre.  

Vennlig hilsen 
Arealtek AS 

Hilde Smedstad 
arealplanlegger 
Tlf: 930 69 363 
Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum 
hilde@arealtek.no 
www.arealtek.no 
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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. 

• For endring av plan etter pbl. § 12-14 annet ledd, kan innholdet i pkt. 1-12 tilpasses
den aktuelle sak for å gjøre rede for ønsket endring.

• Sammen med utfylt sjekkliste/planinitiativ skal det legges ved forslag til
planavgrensning, relevante skisser og illustrasjoner o.l.

MØTEREFERAT 

 = Blankt felt uten tekst fylles ut av forslagsstiller* 
 = Utfylles av kommunen 

MØTEREFERAT 

Kontaktinfo 

Distribusjonsliste for referatet 
Navn Initialer Representerer 

Saksnavn inkl. 
planid. 
Saksnummer: 
Møte nr.: 
Møtedato: Tid: 
Møtested: 
Referent: Datert: 

Forslagstiller Anlegg Øst Entreprenør AS 
Fakturaadresse Randmælsveien 34, 2560 Alvdal 
Plankonsulent Arealtek AS v/Hilde Smestad 
Kontaktperson kommunen 

2020/655

Detaljregulering deponi på del av gbnr. 97/1 

1
05.05.20 12:00
Digitalt møte via Microsoft "Teams"

Sanijela Brkan 08.05.20

Sanijela Brkan

Hilde Smedstad Arealtek AS
Erlend Lankmans
Tron Erik Hovind
Marit Rønning
Styrk Lirhus Anlegg Øst

Mathiesen Eidsvold Værk
Mathiesen Eidsvold Værk
Anlegg Øst
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Sjekkpunkter 
Nr   -   Vurdering  -   Beskrivelse 

 = I samsvar med overordna plan / avklaringer og konklusjoner det ble enighet om 
 = Manglende opplysninger / punkter som gjenstår å avklare 
 = I strid med overordna plan / vesentlige punkter det er uenighet om 
 = utfylles av kommunen 

*Farger endres i tråd med oppsett ovenfor i kolonne 2 ved vurdering av pkt.1-12 (og 13-30).

Før oppstartsmøtet – utfylles av forslagsstiller og sendes ved bestilling av 
oppstartsmøte. 
Om planinitiativet, jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. 
§12-8:

Her omtales 
01 Formålet med planen:  

Opprettelse av deponi for toppmasser fra næringsområde Holmenga Nord. 
Kun rene masser skal deponeres. I forbindelse med klargjøring av industriområdet er det 
behov for å deponere toppmasser utenfor planområdet for Holmenenga Nord. 
Etter endt oppfylling vil området istandsettes, tilplantes og tilbakeføres til LNFR-
formål. 

02 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 
Utgjør del av gnr. 97, bnr 1. 
Tiltaket bidrar med en synlig endring av landskapet, i et område tett på E6.  
Uavhengig av lokalisering av fylling vil utviklingen av nytt næringsområde (Holmenga 
Nord) generere økt transport. 

03 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 
Det er ikke planlagt midlertidig eller varig bebyggelse. Området tilbakeføres til 
skogbruk etter gjennomført tiltak 

04 Utbyggingsvolum og byggehøyder: 
Området er ca 31,5 da og det skal fylles opp med inntil 370 000 m3. Området 
tilbakeføres til skogbruk etter gjennomført tiltak 

05 Funksjonell og miljømessig kvalitet: 
Området tilbakeføres til landbruk etter gjennomført tiltak 

06 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser: 
Området tilbakeføres til landbruk etter gjennomført tiltak. Terrenget heves. 
Med hensyn til avrenning fra området legges det en grov streng med stein i bunnen av 
fyllingen på laveste punkt. Vann i området er primært overflateavrenning fra overflater 
med et begrenset tilsigsområde. Terrenget arronderes med fall mot sør. Det planlegges å 
bygge en voll/fyllingsfot rundt området som tildels vil kunne virke som sedimentering. 
Det er ingen bekker eller vassdrag som renner gjennom området. 

07 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid: 
Gjeldende planer: 
Området er i dag avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel (planID 
237201301). Planområdet overlapper delvis gjeldende reguleringsplan for E6 Dal – 
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Minnesund (planID 023717500) hvor området er regulert til jord- og skogbruk. 
Området ligger innenfor sikringssone H190_1 Restriksjonsområde rundt Gardermoen 
Lufthavn og hensynssone Gul støysone (KPSTØY) 

Pågående planarbeid: 

Andre planer for området: 
Planarbeidet må ses i sammenheng med nylig vedtatt reguleringsplan for Holmenga 
Nord (planID 023730800) og ambisjonene om næringsetablering her. 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Regionale planer/retningslinjer: 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

08 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet:  
I forbindelse med reguleringsarbeid for E6 mellom Dal og Minnesund er det registrert 2 
kulturminner (kullmiler) i nærområdet. Disse er regulert til bevaringsområde. FK har 
varslet at det er behov for registering av planområdet.Videre er det varslet at 
tiltaksområdet ligger innenfor vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma og drenerer til 
vannforekomst Nessa med tilløpsbekker. 
Det er ikke registrert naturtyper eller prioriterte arter av verdi innenfor området, men 
knytter seg usikkerhet til om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 

09 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko 
og sårbarhet: Det utarbeides en ROS-analyse i tråd med føringene fra dir.  
Viktige forhold blir bla. nærføring med riksveg, trafikksikkerhet og tilbakeføring og 
sikring av området ved sluttføring. 
Det må i samråd med kommunen vurderes behov for en geoteknisk vurdering av 
områdestabilitet. 

10 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart: 
Fylkesmannen, fylkeskommunen, SVV, NVE  

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
Det tas utgangspunkt i kravene i pbl. Tiltaket er allerede varslet i forbindelse med 
byggesøknad. Ingen merknader fra naboer. 
Tiltaket er i samarbeid med grunneier. 

12 Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (jf. 
pbl. §4-1), og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: 
Det er foretatt en egen vurdering, se vedlegg. Ut fra foreliggende kunnskap vurderes at 
planforslaget ikke krever konsekvensutredning 
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Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU) Utløser ikke behov for KU. 

Plantype: Detaljregulering. 

Rekkefølgekrav: 

Utbyggingsavtale: 

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

 
Administrasjonen har vurdert det innsendte materialet og bedt om et par avklaringer før 

møtet, som vil inkluderes i referatet. 

 

Fyllmasser 

Administrasjonen har bedt om en bekreftelse på at det kun skal hentes ut masser fra 

Holmenga, videre etterspør man en geoteknisk rapport om fylling av massene, og 

ettereffektene av dette arbeidet. Under korrespondanse med forslagsstiller har de 

bekreftet at det kun skal hentes ut fyllmasser fra Holmenga feltet, geoteknisk rapport 

skal utarbeides i løpet av prosessen. 

 

Avgrensning i kart: 

Det bes om at området det skal hentes masser ifra avgrenses tydelig i et kart, og at dette 

blir gjeldende fremover. Det samme gjelder området for fylling. Administrasjonen har 

mottatt dette, men representant for Landbruk har foreslått endringer i dette, se pkt. 22. 

 

Tilbakeføring til LNF: 

Forslagsstiller har bedt om en tydelig avklaring på at området tilbakeføres til LNF etter 

endt bruk, dette er blitt godkjent. 

 

Byggegrense mot E6: Forslagsstiller ønsker å utnytte areal mot E6 så godt som mulig, 

150m er regelen. Vegvesenet har gitt tilbakemeldingen at de godt kan diskutere dette 

men synes at de ligger i overkant nærme. Tilbakemelding fra administrasjonen er at de 

stiller seg bak Statens Vegvesen sine vurderinger. 

 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: Det burde foretas en biologisk kartlegging hvis 

fylkesmannen signaliserer behov i varslingsperioden. Undersøke evt. forurensningsfare. 

Kulturlandskap og kulturminner: Kulturminneregistrering i tråd med krav fra 

fylkeskommunen. 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): Må utarbeides. 

Geotekniske undersøkelser: Behov for en geoteknisk rapport av en fagkyndig, i tillegg 

til grunnundersøkelser og vurdering av områdestabilitet. 

Trafikk/mobilitet: Vurdering av nærføring med riksveg, trafikksikkerhet og tilbakeføring 



 Oppstartsmøte 

Side 2 av 4 

 

og sikring av området ved sluttføring utarbeides under arbeid med ROS. 

Støy:  

 

16  Behov for å innhente uttalelser fra regionale instanser før videre arbeid (og hvem 

som har ansvar for å gjøre det): 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus:  

Akershus fylkeskommune: 

NVE: 

Statens Vegvesen: 

Planforum: 

Andre instanser: 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 
- Gebyr for oppstartsmøte 
- Reguleringsgebyr 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: 

 

Overvannshåndtering: 

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: 

Renovasjon: 

 

19  Barn og unges talsperson: 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: 

21  Byggesak: 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 

 

Området der man tenker å fylle massen er i hovedsak fjell, så burde ikke være 

stabilitetsproblemer her. Dette er ikke jordbruk men i hovedsak skog. Det stilles 

spørsmål om hva slags masser tenker man å bruke som fyllmasser, er det bare myr eller 

er det også renskmasser/morene? 

 

Forslagsstiller:  Ikke aktuelt med myrmasser, så det blir renskmasser. Løsmasser utenom 

myr skal brukes som fyllmasse.  Kjenner ikke til forholdet mellom myr/løsmasse.  
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Det stilles spm. ved om det skal renskes helt til fjell. Det vises til at man trolig vil nå til 

fjellgrunn på en del av området. Det bes om at begrepet «inerte» jordmasser erstattes 

med «rene» jordmasser. 

 

Man tenker en helning på 1:2, vanlig fra statens vegvesen er 1:2,5. Hvis det er fjell på 

alle nivåer, så må det ut. Det virker slik på de laveste punktene. 

 

Forslagsstiller ønsker å unngå å utvide på sidene, for å unngå annenmanns grunn. 

 

Landbruks representant nevner at det vil kunne komme kommentarer på terrengform. 

Foreslås å ta kontakt med naboen og høre om det er interesse der, dersom det skulle bli 

merknader. Anbefaler videre å lage en haug som ser ut som en kolle, fremfor TIPP.  

 

23  Eventuell annen kommunal enhet/råd 

 

24  Om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl § 12-8 andre ledd. I så 

fall, orientering om § 4.Foreleggelse for kommunestyret ved uenighet om vesentlige 

punkter 

25  Eventuelt 

Om videre framdrift, krav til planforslag mm. 

26  Videre planprosess: 

Akseptert: Kravspesifikasjon vedrørende varsling oversendes forslagsstiller etter møte. 

Forslagsstiller oversender kommunen til vurdering. Forslagsstilleren kan ikke foreta 

varsling/kunngjøring før kommunen skriftlig har godkjent dette. 

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

forelagt <politisk organ> 

Tvil: Frist som for stopp. Evt. avtale annen frist om det må innhentes uttalelse fra 

<regional instans> 

 

27  Krav til planforslaget – innhold og materiale 

Eidsvoll kommunes veileder for private planforslag skal følges. Planforslaget skal 

inneholde: 

- Planbeskrivelse 

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

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

- Illustrasjoner 

- Analyser/utredninger 
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Andre veiledere/informasjon 

- Estetisk veileder 

- Kommunal VA-norm 

- Felles kommunal vegnorm 

- Prinsipper for navnsetting 

- Utbyggingsavtaler 

- Kommuneplanens bestemmelser 

- Adresseliste off. myndigheter 

 

28  Hva kommunen skal bidra med: 

29  Framdrift 

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

dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 

- Varsel om oppstart: 

- Planforslag til offentlig ettersyn 

- Førstegangs behandling: 

- Sluttbehandling: 

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

- Må opplyses om i oppstartsvarsling. 
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