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Referat fra oppstartsmøte 08.08.16      

Detaljreguleringsplan for gbnr. 61/14 m.fl. – Garmovegen 

 

MØTEREFERAT 

 

Distribusjonsliste for referatet 

Navn Representerer 

Christoffer Gusterud Gusterud Bygg AS 

Svein Elling Falch Vestlandshus AS 

Kurt Magne Heitmann Eidsvoll kommune, kommunal drift, veg og VA 

Torgeir Solum Eidsvoll kommune, landbruk og geodata 

Anne Brodal Eidsvoll kommune, Barn og unges representant 

Marco Scotti Eidsvoll kommune, byggesak 

Geir Sunde Levang Eidsvoll kommune, planavdelingen 

Silje Lillevik Eriksen Eidsvoll kommune, planavdelingen 

 

Kommentarer/merknader til referatet bes meldt til referenten senest innen: 01.09.16 

 

 Beskrivelse 

01 Forslagsstiller presenterte og informerte om prosjektet. Det legges opp til konsentrert 

småhusbebyggelse med rekkehus og flermannsboliger, samt lekeplasser, 

renovasjonsløsning og intern veg. Maks gesimshøyde ca. 7 meter. Ønsket BYA% = 45%. 

Støyberegning er bestilt.  

Saksnavn inkl. planid. 
Planid. 023728600 – Detaljreguleringsplan for gbnr. 61/14 m.fl. – 

Garmovegen  

Saksnummer:  16/2940 

Møtedato: 08.08.16 Tid: 12.00-14.00 

Møtested: Rådhuset, Eidsvoll kommune 

Referent: Silje Lillevik Eriksen Datert: 17.08.16 
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 Beskrivelse 

 

02 Kommentarer fra geodata: Må sjekke grensene mot fv. 501, mulig det må gjøres ny 

oppmåling. Seksjonering av boenhetene eller borettslag/sameie? 

03 Kommentarer fra kommunal drift, veg og VA: Husk 4 meter byggegrense til 

hovedvannledning. Må regulere nok areal til fremtidig gang- og sykkelveg/fortau langs 

Garmovegen. Viktig med god snuhammer for renovasjon. Det må sikres tilgjengelighet for 

utrykningskjøretøy inn til boligene. Overvann må håndteres på egen grunn. Tekniske 

planer for veg og VA skal godkjennes av kommunal drift.  

04 Kommentarer fra planavdelingen: Planområdet må utvides til å inkludere eiendommene i 

nord (gbnr. 59/20, 81 og 82), samt eiendommene i øst (gbnr. 59/28, 29, 52, 59 og 60) og 

inkludere Garmovegen.  

Utnyttelsesgrad: det må legges opp til en maks BYA% = 35%.  

Parkering: maks 1,5 plass pr boenhet, i tillegg må det avsettes plass til HC-parkering iht. 

kommuneplanens bestemmelser. Det må avsettes plass til sykkelparkering, fortrinnsvis 

under tak.  

I reguleringsbestemmelsene skal det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse av lekeplasser 

og uteoppholdsareal. Disse skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse på 

første boenhet (ev. innen 1. mai året etter, dersom boligene blir ferdigstilt om vinteren). 

Lekeplassene og uteoppholdsarealene skal opparbeides iht. kommuneplanens 

bestemmelser.   

Det må utarbeides sol/skyggeanalyse for prosjektet.  

Støyberegninger må gjøres (er bestilt i følge forslagsstiller). 

ROS-analyse må gjøres.  

Planavdelingen er ikke positiv til plassering av flermannsboligene. Det må ses på andre 

muligheter som gir mer luft og uteareal rundt disse.  

Det henvises videre til Eidsvoll kommunes veileder for private planforslag, samt estetisk 

veileder for Eidsvoll, felles kommunal vegnorm, kommunens VA-norm, prinsipper for 

navnsetting i Eidsvoll, kommuneplanens bestemmelser.  

05 Gebyr: Det sendes ut gebyr for oppstartsmøtet på kr. 10290,- etter at referatet er 

godkjent. Det resterende beløpet faktureres når planforslaget legges ut til offentlig 

ettersyn. Gebyr er kr. 83040,- opp til 10 daa, deretter kr. 1749,- pr. ekstra daa (opp til 60 

daa.)   
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 Beskrivelse 

 Utfyllende informasjon i etterkant av møtet: Det må inngås utbyggingsavtale med 

kommunen i forkant av utbygging. Det varsles oppstart av forhandlinger om 

utbyggingsavtale samtidig som det varsles oppstart av planarbeidet.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silje Lillevik Eriksen 

arealplanlegger 

 

 

 

 

 


