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Kommunal forvaltning

MØTEREFERAT

Distribusjonsliste for referatet
Navn Organisasjon

Dag Engelsrud Weenbo gruppen AS
Pål Christian Wethal Weenbo gruppen AS
Per Morten Bjørseth Skandia eiendom
Halvor Tangen Plan 1
Sissel Pettersen Eidsvoll, plansjef
Markus Forsberg Eidsvoll, plan
Geir Sunde Levang Eidsvoll, plan
Anne Brodal Eidsvoll, barn- og unges repr. 
Na Stephansen Eidsvoll, byggesjef
Erling Amdahl Eidsvoll, kommunal drift

Kommentarer/merknader til referatet bes meldt til referenten senest innen: 03.6.2016

Beskrivelse

Hensikten med møtet var å avklare videre prosess for allerede igangsatt planarbeid vedr. Kastellåsen, -
område K4. Området inngår i områdereguleringsplan vedtatt 2001. Bestemmelsene stiller krav om 
godkjent bebyggelsesplan, dette tilsvarer dagens detaljreguleringsplan. 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert februar 2015, og det er ønskelig å spille videre på innholdet i 
dette oppstartsvarselet fremfor å annonsere ny oppstart. Plan 1 har blitt engasjert som plankonsulent 
på vegne av tiltakshaver Weenbo. 

Tiltakshaver ser for seg 80-90 nye boenheter som skal bygges etappevis i området. Man ser for seg 4-
mannsboliger i varierende størrelse, både 37,5 og 66 m2 store leiligheter. De minste leilighetene skal 
være prisoverkommelige for førstegangskjøpere og på denne måten bidra til en balansert innbygger-
sammensetting bestående av både unge og eldre. 

I tillegg til nevnte 4-mannsboliger vurderes lavblokker i 70-85 m2 størrelse. Her må man opp i 4 etasjers 
høyde hvis bygging av parkeringskjeller skal lønne seg. 

Det er ikke krav om konsekvensutredning for tiltaket. Konsekvenser av plan legges frem i 
planbeskrivelsen. 

Kommunen ønsker at det skal settes klare begrensninger på antall p-plasser siden dette området ligger 
sentrumsnært. Planforslaget bør spille opp om sentrale rikspolitiske retningslinjer for SATP og legge til 
rette for bruk av sykkel/gange og anleggelse av gangforbindelser. Både fylkesmannen og fylkes-
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Beskrivelse

kommunen har gitt merknader til oppstartvarselet som bygger opp om viktige hensyn som bør 
vektlegges i arealplanleggingen. 

Kommuneplan gir retningslinjer for antall m2 lekeareal, som i dette tilfellet vil tilsvare 1 daa stor 
kvartalslekeplass for nytt boligområde. Tiltakshaver er mer opptatt av kvalitet enn størrelse og vil 
vurdere mulighetene for å bygge lekearealet i mindre skala enn det gis retningslinjer for. Høy kvalitet 
kan kompensere for en mindre størrelse, noe kommunen kan gå med på. Gode illustrasjoner og 
prospekter for er viktig for å underbygge dette særlig i den politiske behandlingen. 

Det ble avklart at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med undersøkelser av grunnforholdene slik 
som NVE påpeker i sin merknad. Området består av fjellgrunn. Det er foretatt registrering av 
naturmangfoldet i området, og i henhold til en rapport fra Naturfaglig utredning er det ikke grunnlag for
å fastslå at området er hjem for salamandere slik som NOA påpeker i sin merknad. 

Det må lages bestemmelse for overvannshåndtering om hvorvidt dette tenkes løst lokalt på egen grunn 
eller i system og/eller gjennom avrenning i skog. 

Området har umiddelbar tilgang på VA og strøm-påkobling som er anlagt i ring rundt planområdet. For 
tekniske tegninger og kart vedrørende dette kontakt Arne Saxhaug, - ingeniør ledningskart. Mail: 
arne.saxhaug@eidsvoll.kommune.no

I planbeskrivelsen skal det beskrives og gis informasjon om anleggsfasen og hva planforslaget 
innebærer av konsekvenser for naboer. Åpenhet rundt dette kan spare kommunen for mange 
byggesak-henvendelser som av erfaring vil melde seg. 

Veiene inn på det nye boligområdet vil mest sannsynlig bli privat-eide. 

Fokus på god medvirkning ovenfor naboer og berørte er viktig, det skal informeres godt. Det tas sikte 
på å sette opp et midlertidig informasjonsskilt i området som tydeliggjør det planarbeidet som er under 
utredning (søknadspliktig obs). I forbindelse med medvirkning av barn- og unge skal kommunen sende 
over noen illustrasjonstegninger som er blitt lagd av skolebarn tilhørende Vilberg skole. Dette kan 
utgjøre nyttige innspill på hva slags preferanser barn- og unge har i forståelsen av gode boligområder. 
(kommunen sender over dette så fort vi har dette i hende)

Vi holder av datoen 16.06 for et overleverings-/avklaringsmøte. 

Det tas sikte på å annonsere oppstart av byggesak samtidig med at planen blir lagt ut til offentlig 
ettersyn. På denne måten blir planen behandlet parallelt både av plan og byggesak. 


