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Sjekkliste for planinitiativ og referat ifm. 
oppstartsmøter i 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 for planinitiativ, del I, skal det vedlegges forslag til 
planavgrensning, relevante skisser, illustrasjoner o.l. 

• Dette dokumentet tilsendes kommunen som en word-fil 
 

 = Utfylles av forslagsstiller  

 = Utfylles av kommunen  

 
Møteopplysninger  

 
Kontaktinfo 

 
Distribusjonsliste for referatet 

Navn Representerer 

Cathrine Løken In’by AS 

Arild Larsen Hent 

Kjærsti Theodorsen Eiendomsforvaltningen, Eidsvoll kommune 

Per-Atle Strand Eiendomsforvaltningen, Eidsvoll kommune 

Kjell Ivar Ørbæk Eiendomsforvaltningen, Eidsvoll kommune 

Mali Sletner Svendby Consult 

Anne Brodal Skole, Eidsvoll kommune 

Gitte Fjellhaug Rektor Vilberg skole, Eidsvoll kommune 

Live Ragnhild Evenrud Barn og unges representant 

Jostein Ertsås Kommunalteknikk, Eidsvoll kommune 

Tonje Valborg Bekkadal Kommunal forvaltning, Eidsvoll kommune 

Marianne Bergh Kommunal forvaltning, Eidsvoll kommune 

Dag E. Opsahl Kommunal forvaltning, Eidsvoll kommune 

Saksnavn inkl. plan id. 
PlanID 303533900: Detaljregulering for del av gbnr. 18/1, nye Vilberg 
skole 

Arkivsaksnummer:  21/7562 

Møtedato: 9.8.2021 Tid: 13.00-15.00 

Møtested: Eidsvoll rådhus/Teams 

Referent: Silje Lillevik Eriksen Referat datert: 26.8.2021 

Forslagstiller  Eidsvoll kommune Eiendomsforvaltning 

Fakturaadresse E-faktura org. nr. 964950113. Merkes med 67105 og Pnr. 6721800 

Plankonsulent IN’BY as 

Kontaktperson kommunen Silje Lillevik Eriksen 
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Silje Lillevik Eriksen Kommunal forvaltning, Eidsvoll kommune 

 

Del I –Planinitiativ 
 

Denne delen fylles ut av forslagsstiller og sendes ved bestilling av oppstartsmøte. Planinitiativet følger 

oppsett iht. § 1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL.  

 

Grå tekst = hjelpetekst – «her omtales blant annet» 

1 Formålet med planen 

Det er tidligere gjennomført en konkurranse for ny Vilberg barneskole og flerbrukshall på 

Tynsåkjordet. Områdereguleringen stiller krav om påfølgende detaljregulering, ref. bestemmelse 

2.1 Krav om detaljregulering. Planarbeidet anses å være tråd med i områdereguleringsplan for 

Vilbergområdet, vedtatt 20.12.2018 (PlanID 023726200). 

 

Hovedformålet med planarbeidet nå er å igangsette detaljregulering av felt BU3, hensynsone og 

tilleggende vegareal. Arealformålene fra områdereguleringen videreføres i detaljreguleringen, og 

vi anser de fleste planfaglige temaer som allerede redegjort for i den relativt nylig vedtatte 

områdereguleringsplanen med konsekvensutredning (KU) av 2018.  

 
Figur 1. Forslag til planavgrensning som viser planområdet innenfor områderegulering for Vilbergområdet. 
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2 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Forslag til planområde omfatter områdereguleringsplanens felt BU3 o_undervisning, o_SKH4 

kollektivholdeplass og deler av gang/sykkelveg o_SGS 1 langs Tynsåkvegen langsmed felt BU3.  

 

 

Figur 2. Forslagstillers forslag til planavgrensning for detaljreguleringen av felt BU3. 

 
Planområdet kalles Tynsåkjordet og ligger nordøst for eksisterende bebyggelse i Sundet/Eidsvoll 
sentrum på en flate ca. 50 m over standard vann-nivå i Vorma som renner vest for planområdet.  
Planområdet er i dag ubebygd og består av dyrka mark. Detaljregulering av felt BU3 følger opp 
krav og føringer som ligger i områdereguleringsplanen.  
 
Lokal stabilitet i ravinedalen vest for planområdet er ikke tilfredsstillende. Geoteknisk rapport fra 
områdereguleringen anbefaler at bygg plasseres på den østre og sørlige delen av tomten. Det er i 
forbindelse med konkurranse om totalentreprise utført supplerende geoteknisk undersøkelser jf. 
områdeplanens bestemmelse 2.13.  Med hensyn til setninger beholdes i hovedsak dagens 
terrengnivå og nødvendige stabiliserende tiltak som følge av byggets plassering vil bli ivaretatt 
ihht. Geoteknisk notat Stabilitetsvurdering ravine 1350038508 G-not-02 - rev.01 (Rambøll, 
11.03.2021). 
 

3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Bygg for undervisning og idrettsanlegg med tilhørende uteoppholdsareal samt parkering, 

kollektivholdeplass og gang- og sykkelveg.  
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Overordnede plangrep 
Skole med idrettshall er organisert som et tun med flere bygningsvolumer rundt en 
kommunikasjonsakse, «skoleaksen», for å skape et oversiktlig og enkelt tilgjengelig skolebygg. 
Volumene varierer i størrelse og er tilpasset ulike funksjoner slik tun for gårdsdrift er organisert. 
Hovedvolumet mot sør-vest gir assosiasjoner til låvebygninger i området og inneholder generelle 
undervisningsarealer med desentraliserte innganger for trinnområdene. 
 
Fra hovedadkomsten ledes myke trafikanter langs hovedbyggets fasade mot skoletunet og 
hovedinngang. Bygningsmassen er plassert nordøst på tomten for å skape gode sol- og lysforhold 
for uteområdene. 
 
Skolen er tilrettelagt for universell utforming ved at alle nivåer er tilgjengelig for alle. Det søkes å 
løse krav til kontraster og taktile overflater som en del av arkitekturen ute og inne, slik at 
løsningene blir mest mulig naturlig integrert.   
 
Idrettshallen har en tilbaketrukken plassering som gjør at hallvolumet er noe nedtonet i forhold til 
omgivelsene. Et mindre fellesbygg med idrettsinngang, aktivitetssal, lager og varemottak er 
henvendt mot hovedadkomsten.  
 

 
Figur 3. Overordnet grep for bebyggelsen. 

 
Planområdet er i dag ubebygget.  

 
Terrengendringer 
Dagens terreng er et slakt hellende jordbrukslandskap. På grunn av skredfare og geotekniske 
utfordringer legges det opp til små terrengendringer.  

 
 
 

SKOLE- 
BYGG 

IDRETTSHALL 

FELLES/SKOLEAKSEN 
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Materialer og miljø 

Det legges vekt på en miljøvennlig materialpalett basert på hardføre materialer. Det foreslås 

materialer med naturlig og vedlikeholdsvennlig overflate. Bygningene skal fremstå tilpasset 
omgivelsene med utstrakt bruk av trevirke både i konstruksjoner og overflate.   

 

 
Figur 4. Skisse planlagt bebyggelse. 

 

 
Figur 5. Diagram over adkomst til bygget. 
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4 Utbyggingsvolum og byggehøyder 

BYA er i totalentreprisen regnet innenfor hele byggesonen (undervisningsformål) inkludert 
hensynssone H310. Hvordan ønsker kommunen å fastsette BYA i den kommende 
detaljreguleringen? Ønsker kommunen at hensynsonen skal tas med i BYA-regnskapet? 
 

BTA tomt inkl. hensynssone H310: 47 210 m² 

BTA tomt ekskl. hensynssone H310: 43 725,6 m² 

 

Figur 6. Kart byggesone. 

 

Foreløpig BYA skole + idrettshall: 6 246 m² 

Foreløpig gesimshøyde (= mønehøyde) ligger på ca. kote +186 over gjennomsnittlig planert 

terreng. Byggene har inntil to etasjer.  

 

Uteareal (minus bygg, parkering- og adkomst, oa): 33 500 m² 

Uteareal pr. elev (588): 56,97 m². Uteareal pr. elev (784): 42,73 m². 
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5 Funksjonell og miljømessig kvalitet 

 
Figur 7. Landskapsplan. 

 
Sonedelt trafikk og atkomst 
Atkomst til skolen er fra Tønsåkvegen. Det planlegges en tydelig funksjonell deling der all 
kjøretrafikk ligger ut mot Tønsåkvegen, mens 80 % av skoletomta er helt uten biltrafikk. Egen 
driftssone for renovasjon, varelevering, drift og vedlikehold inkl. snuplass for større kjøretøy 
plasseres sentralt ift bygg og samtidig utenfor barnas uteområder. I samsvar med 
områdereguleringen og programkravene for skolen er det avsatt et busstorg med kapasitet til 6 
busser samtidig nærmest ut mot atkomstveien til skolen. 
 

Parkeringsløsning  

Bilparkering er plassert sammen med «kiss & ride»-sløyfe nær hovedatkomst til skole og 

idrettshall og er planlagt med tanke på trafikksikre løsninger. Sykkelparkering plasseres ut mot 

trafikkarealet.  
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Uteopphold og lek  
Uteområdet blir en sentral ramme for livet i og rundt nye Vilberg skole, både for elevene, 
personalet, besøkende og for nærmiljøet. Samlet vil uteanlegget med integrerte gang- og 
sykkelforbindelser til, fra og gjennom planområdet knytte seg til Sundets infrastruktur for gående 
og syklende. Skoleparken blir et av de største bilfrie områdene i tettstedet hvor store og små kan 
utfolde seg i grønne omgivelser rundt det nye skole- og idrettskomplekset. Utenom skolens 
åpningstid vil idrettsparken og det øvrige uteanlegget være et positivt tilskudd til nærmiljøet.  
 
Den romslige skoletomta på Tønsåkjordet omskapes til en variert skole- og idrettspark. Løsningene 
har lagt til grunn en overordnet ambisjon om å møte og integrere alle vesentlige behov både i 
forhold til undervisning og idrett, aktiviteter, uteopphold, trygghet, trivsel og drift. 
 
Utearealet skal gi gode rom for uteundervisning, rekreasjon, opphold og aktivitet. Utemiljøet er 
programmert etter en tredelt soneinndeling som innebærer rolige undervisnings- og 
oppholdssoner i umiddelbar nærhet til bygget, en overgangssone for rolige aktiviteter og mer 
aktive soner lenger ute i anlegget. En serie av torg definerer viktige atkomstsoner og sentrale 
uteoppholdsplasser.  
 
Det er definert to hovedtorg; «Skoletunet» ved hovedinngangen og «Idrettstorget» ved 
idrettshallen. Skoletunet knytter skolens hovedinngang sammen med sentrale ganglinjer fra gang- 
og sykkelveinettet, kiss&ride, sykkeparkeringen og bussholdeplassen. Idrettstorget knytter 
hovedinngangen til idrettshallen sammen med uteanleggets sentrale ganglinjer, kiss&ride, 
besøksparkering, sykkelparkering og gang/sykkelvegnettet.   

 
Blå-grønn struktur  
Det planlegges åpen overvannshåndtering innlemmet som en kvalitet i uteanlegget som 
følger vannets naturlige kretsløp. Lange vannrenner fanger opp vannet fra harde 
flater. Vannet fordrøyes i lokale infiltrasjonsgrøfter, regnbed og vadi-løsninger. Aktivitetsparken 
omkranses av en frodig aktivitetsskog som plantes med stedegen trevegetasjon. Vegetasjonen 
planlegges for opplevelse og årstidsvariasjon. Trevegetasjonens vannopptak er viktig i den 
blågrønne strategien da et fullvoksent løvtre kan trekke opp over 200 l vann i løpet av et 
døgn. Trærne bedrer også lokalklimaet ved å skjerme mot vind. I tillegg vil trærnes skyggevirkning 
på varme sommerdager redusere temperaturen i skyggesonen med 1-2 grader.  
 
Støy 
Planområdet ligger utenfor området som berøres av støy fra riks-/fylkesveger og Oslo lufthavn. 
Trafikken på de kommunale vegene i området tilsier at skoleområdet ikke blir berørt av 
trafikkstøy.   
 
Faktorer ved prosjektet som bidrar til å heve kvaliteten i området  
Utbygging på dyrka mark i kanten av tettstedet er kontroversielt. Ambisjonene for skoleparken er 
at kornjordene omdannes til en grønn opplevelsespark, der skoleelever og andre besøkende kan 
møte moderne bærekrafttenkning i en annen form enn som matproduksjon. Det legges det til 
rette for gode omgivelser for aktiviteter, trening og rekreasjon for barn og unge, samt en unik 
pedagogisk ramme for barneskolens daglige uteaktiviteter. Landskapsbehandlingen sikter mot 
restaurering av det gamle kulturlandskapet med åpne trelunder og blomstrende engområder som 
kun slås en eller to ganger i sesongen. Et bevisst og fagmessig utført skoleanlegg vil kunne løfte 
naturmangfoldskvalitetene i området selv om 50 daa kornproduksjonsareal går tapt i utbyggingen. 
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6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Visuelle nær- og fjernvirkninger 
Etablering av skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og 
landskapsrommet som den nye skoletomten er en del av. Landskapsrommet vil bli noe redusert i 
vest og tunet på Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag. Byggetomten på 
Tynsåkjordet vil berøre utkanten av området definert som lokalt viktig kulturlandskap av Akershus 
fylkeskommune. Nye Vilberg skole blir godt synlig fra øst, men skoleanlegget plasseres slik at det 
er rom mellom gårdstunet og skolebygget.   
Utbygging av skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang fra 
kulturlandskap til tettbebyggelse enn dagens avgrensing med endring i terreng og bebyggelse.   
 
Kulturlandskap, miljø og kulturminner  
Arkeologiske registreringer er gjennomført i forbindelse med områdeplanen. Det er funnet to 
kokegroper på Tynsåkjordet, disse er undersøkt og dokumentert av arkeolog fra Akershus 
Fylkeskommune. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturminnemyndigheten varsles, jf. lov om kulturminner. 

 
Biologisk mangfold 
Plan- og influensområdet omfatter ingen verneområder, naturtypelokaliteter eller prioriterte 
arter. Forutsatt at det ikke blir foretatt inngrep i de skogdekte arealene (deler av ravinedalen), er 
det ikke behov for avbøtende tiltak mht. biologisk mangfold.   

 
Massebalanse og gjenbruk 
Eksisterende matjord (25 cm) på de arealene som ikke skal beplantes, men bebygges eller 
opparbeides med harde flater, vil bli flyttet og gjenbrukt på angitt areal annet sted i kommunen. 
Resterende matjord vil i størst mulig grad gjenbrukes i grøntanlegget. 
Det planlegges ellers å håndtere eventuelle overskuddsmasser på tomta forutsatt tilstrekkelig 
forsvarlige geotekniske forhold.  

 
7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid 

 

o Gjeldende planer:  

Kommuneplanens arealdel 2021-2031, vedtatt 13.04.2021 

Områderegulering Vilbergområdet, vedtatt 20.12.2018 (PlanID 023726200) 

 

o Pågående planarbeid: 

Det er ingen kjente planer som vil påvirke det kommende planarbeidet. 

 

o Andre planer for området: 

Avklares med kommunen i oppstartsmøtet. 

 

o Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)  

Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som 

brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
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Videre skal det sikres varierte, gode og store nok lekearealer i nærmiljøet og avsettes 

tilstrekkelig arealer for barnehager.  

 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 

Retningslinjene gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med 

støyfølsom bebyggelse som boliger, skoler og institusjoner.  

 

o Regionale planer/retningslinjer: 

Avklares med kommunen i oppstartsmøtet. 

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Hjemmelshavere, naboer og rettighetshavere vil bli berørt. Status for hvem som er 

hjemmelshavere og rettighetshavere innenfor planområdet avklares med kommunen i 

oppstartsmøte.  

Interesser tilknyttet barn og unge ved oppføring av ny skole og idrettshall, som også skal benyttes 
til kulturtilbud for barn og unge. Samlet sett vurderes planforslaget å gi barn og unge et bedre 
tilbud. Det gir en ny universelt utformet skole i et åpent grønt landskap med tryggere skoleveger, 
forbedrede og nye gang- og sykkelveger. 
 

9 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 
I forbindelse med planarbeidet for gjeldende områderegulering er det utarbeidet en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som etter plan- og bygningsloven § 4-3 har identifisert uønskede 
hendelser og vurdert sannsynlighet og konsekvens av mulige hendelser i planområdet. 
Det ble ikke identifisert noen hendelser/situasjoner hvor umiddelbare tiltak er nødvendig, men tre 
mulige hendelser/situasjoner hvor tiltak er nødvendig. Disse tre er knyttet til grunnforhold – 
løsmasseskred, landbruksområder og ulykker ved anleggstransport.  
 
Det vil bli utarbeidet en egen ROS-analyse for detaljreguleringsplanen der viktige risiko- og 
sårbarhetselementer vil bli analysert og redegjort for.  

 
10 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart 

Avklares med Eidsvoll kommune i oppstartsmøtet.  

11 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte 

Oppstartsmøte med representanter for plan, byggesak og teknisk etat til stede. Etter varsling om 

planoppstart vil evt. behov for særmøter med andre fagmyndigheter, naboer, velforeninger eller 

andre interessegrupper synliggjøres, og forslagstiller og planmyndighet vil i samarbeid vurdere om 

det er behov for særskilte informasjonsmøter.  

12 Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (jf. PBL §4-1), og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: 

Den foreslåtte detaljreguleringen er i tråd med overordnet plan Områderegulering 

Vilbergområdet, vedtatt 20.12.2018 (PlanID 023726200) som allerede er konsekvensutredet. 

Planen vurderes derfor som ikke å være omfattet av forskrift om konsekvensutredning.   
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Vedlegg: 
2.1 Skoletunet Beskrivelse_A3_revA_10.09.2020 
2.8 Skoletunet Landskapsplan_A0_revA_25.05.2021 
Forslag til planavgrensning_03.08.2021  
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Del II – Vurdering av planinitiativ/Møtereferat 
 

Denne delen fylles ut av kommunen, på bakgrunn av mottatt planinitiativ, og tilsendes forslagsstiller 

før oppstartmøtet. Det endelige møtereferatet vil i praksis utgjøre en revisjon av tilsendt vurdering.  

 
(møtereferatet utgjør det samme dokumentet, men med evt. tilpasninger og endringer av sjekklistepunktene under 

avhengig av hva kommunen og forslagsstiller ble enige om på oppstartsmøtet) 

 

For små planinitiativ som utgjør mindre vesentlige endringer etter § 12-14, eller for større 

planinitiativ som kommunen anser som urealistiske pga. vesentlig motstrid med overordnet plan – 

kan kommunens tilbakemelding på planinitiativet formidles med delvis eller helt uavhengig 

tilpasning til sjekklistepunktene under.  

13 Planavdelingens generelle vurdering av planinitiativet 

 

Formål og type reguleringsplan: Formål offentlig tjenesteyting/undervisning, parkering, g/s-veg, 

kjøreveg (avkjørsel), kollektivholdeplass. Type reguleringsplan: detaljregulering. 

Planavgrensning: det varsles planområde som vist i innsendt planinitiativ, men det skal vurderes 

om det er mulig å redusere arealbeslaget med hensyn til jordvern. Redusert areal blir i tilfelle 

regulert som landbruksformål. Det må dokumenteres hvor stort arealbehovet til ny skole er.  

Trafikksikkerhet og kapasitet på eksisterende vegnett: Kommunalteknikk er usikre på om 

Tynsåkvegen er dimensjonert for buss iht. kommunal vegnorm. Mulig den bør reguleres iht. 

vegnormen, men dette blir eventuelt tatt i en egen regulering senere. I denne reguleringsplanen 

reguleres gang- og sykkelveg og Tynsåkvegen til midtlinje veg (følger avgrensningen i 

områdeplanen).  

Nærhet til knutepunkt og offentlige funksjoner/innenfor «grønn grense» – ja eller nei: Ikke 

diskutert 

Nærmiljø – støkskarakter/kvaliteter å ta hensyn til: Ikke diskutert 

Om planen vil utløse behov for utbyggingsavtale, ekspropriasjon eller refusjonsordning: 

Kommunen eier ikke den aktuelle tomta, og ekspropriasjonssak pågår.  

14 Planavdelingens vurdering av konkrete temaer i reguleringsplanen  

 

Bygningstypologi/boligtype: ikke diskutert 
Byggehøyder: maks byggehøyde (mønehøyde)= kote +188 
Adkomst og infrastruktur: adkomst skjer fra Tynsåkvegen. Antall parkeringsplasser må beregnes 
ut fra nye bestemmelser til kommuneplanen. Eventuell fremtidig utvidelse av parkering må 
inngå i reguleringen, som p-formål.  
Grønnstruktur, uteopphold og lek: Uteareal til elevene er satt til totalt 33,5 dekar. I prosessen 
med områdeplanen for Vilberg ble det argumentert med at det var behov for uteareal på 27 
dekar dersom skolen skulle ha inntil 784 elever. Planavdelingen ber om at det redegjøres for 
utearealbehovet i planbeskrivelsen.   
Grad av utnytting/antall nye enheter eller virksomheter: Kommunen kan tillate høyere grad av 

utnytting i forhold til det som står i områdeplanens bestemmelser, ettersom parkeringsareal tas 

ut av beregningsgrunnlaget (reguleres som eget formål). Hensynssone H310 tas med i beregning 

av BYA. I områdeplan for Vilberg er %BYA=25% for BU3. I møtet ble det opplyst om at %BYA er 

tett opp under 25% uten at parkering er skilt ut som eget formål. Når dette blir trukket fra 
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arealet som reguleres til offentlig tjenesteyting vil grunnlaget for beregning av %BYA bli mindre, 

og %BYA-tallet vil dermed bli noe høyere, som kan aksepteres.  

Rekkefølgekrav - med hensyn til infrastruktur, uteopphold/lek, masseforvaltning m.m.: 

Rekkefølgekrav fra områdeplanen for Vilberg videreføres når det gjelder gang- og sykkelveg 

langs Tynsåkvegen.  

15 Anbefalt arealdisponering  

Kommentar av 26.8.2021: Områderegulering for Vilberg har lagt rammene for 

arealdisponeringen, men oppfordringen til departementet i vedtaksbrevet av 20.12.2018 bør 

følges opp. Her oppfordres kommunen til å: «...foreta en grundigere vurdering av arealbehovet 

og fotavtrykket for skolen, for å redusere arealbeslaget av dyrka mark så mye som mulig. 

Kommunen bes i denne sammenheng også å vurdere om den planlagte flerbrukshallen kan 

legges et annet sted enn innenfor område BU3, for å bevare en større del av det 

omkringliggende jordbruksarealet.»   

 

Dette må redegjøres for som en del av planforslaget, og arealbehovet må dokumenteres. 

Dersom det ikke er mulig å redusere arealbeslaget må dette begrunnes og redegjøres for i 

planen. 

16 Aktuelle utredninger, analyser og undersøkelser for planarbeidet 

 

Konsekvensutredning: Det er ikke nødvendig med konsekvensutredning, da det er gjennomført 

KU i forbindelse med områderegulering for Vilberg.   

Miljøfaglige vurderinger: Ikke diskutert 

Kulturminner og kulturmiljøer: Kommentar av 26.8.2021: Ble ikke diskutert i oppstartsmøtet. Er 

gjort arkeologiske undersøkelser i forbindelse med områdereguleringen, og disse skal legges inn 

som bestemmelsesområder i plankartet slik som i områdeplanen. Beskrives som del av 

planbeskrivelsen. 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): ROS-analyse skal følge planforslaget. Følg siste 

veileder fra DSB.   

Geotekniske undersøkelser: Rapport fra geotekniske undersøkelser skal følge planforslaget. 

Kommentar av 26.8.2021: Geoteknisk rapport må utarbeides i henhold til siste veileder fra NVE 

(1/2019).   

Geotekniske rapporter må alltid inneholde en tydelig konklusjon om hvorvidt byggegrunnen 

innenfor planområdet er trygg og tåler belastningen. Kommunen kan kreve uavhengig kontroll.  

Støy: Bestemmelse om støy må tas inn i planforslaget. Retningslinje t-1442 må følges i 

anleggsfasen. 

Sol-/skyggeanalyse: Kommentar av 26.8.2021: Sol-/skyggeanalyse skal følge planforslaget. 

Rammeplan for vann og avløp: Må følge planforslaget, samt plan for overvannshåndtering  

Grønn mobilitet: Kommentar av 26.8.2021: Det skal redegjøres for grønn mobilitet som en del 

av planbeskrivelsen, i henhold til §12 Grønn mobilitet i kommuneplanbestemmelsene.  

Annet: Det skal lages en plan for anleggsfasen. Denne må følge byggesaken.  

17 Kommunalteknikk 

 

VA: Kommunen planlegger nye vann- og avløpsledninger i Tynsåkvegen. Det er derfor ønskelig å 

samordne infrastrukturen til den nye skolen. 
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Overvannshåndtering: I bestemmelsene til områdeplanen står det at det skal lages 

overvannsløsninger som kan infiltrere/fordrøye 200 års regn. Kommunalteknikk mener 

prinsippet om 3-trinnsstrategi for infiltrasjon, fordrøyning og flomveier skal benyttes med minst 

25-årsregn som dimensjonerende verdi i trinn 2, og 200-årsregn som dimensjonerende verdi i 

trinn 3. Klimafaktoren som benyttes skal være minst 1,5. 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet:  

Veg og busslommer må tilpasses busser. Planlagte busslommer bør derfor tilpasses forventet 

busstype og ikke lastebil (L). Det forventes trafikk med 3-akslet buss som har en bredde på 15 m. 

Vi kan også opplyse om at I Eidsvoll kommune sin vegnorm skal parkering for buss være 16 m 

bred. Se punkt 5.4.13. Vegnormen oppgir en kjørebanebredde på 6,5 m der det er en bussrute.  

Renovasjon:  

Det er ikke kommunal renovasjon. Renovasjon/varelevering (Driftstunet) må utformes slik at det 
ikke er til fare for barn og unge. Det er ikke ønskelig med rygging rundt en bygningsvegg. 
Eventuelle blindsoner må i så fall sikres. 
  

18 Barn og unges talsperson 

Det virker som at barna blir godt ivaretatt i planforslaget. 

19 Landmåling/geodata 

Grenser: nye grenser må måles opp etter endt ekspropriasjon 

20 Byggesak 

Parallell behandling av reguleringsplan og byggesak ble drøftet. Kommunal forvaltning mener 

det er mer hensiktsmessig å ha rammesøknad klar til innsending når reguleringsplanen har vært 

til offentlig ettersyn og man vet hva som eventuelt må gjøres av endringer i planen.  

21 Landbruk 

Dyrka/dyrkbar mark: det må vurderes om arealbeslaget kan reduseres, iht. departementets 

oppfordring i vedtaket for områdeplanen. Se også punkt 13 og 15.  

Masseforvaltning: det skal lages en masseforvaltningsplan som skal godkjennes av 

landbruksmyndigheten i kommunen 

Annet: 

22 Innspill fra annen kommunal enhet/råd 

 

Hvis aktuelt 

23 Eventuelt  

 

Opplysninger om andre forhold som kan være av betydning/av interesse for planarbeidet 

24 Behov for å innhente uttalelser fra regionale instanser før videre arbeid (og hvem som har 

ansvar for å gjøre det) 

 

Ikke behov utover ordinær varsling 

 

25 Gebyr  

 

Forslagstiller gjøres kjent med: 
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- Gebyr for oppstartsmøte 
- Gebyr for behandling av reguleringsplan 
- Gebyr for evt. behandling av planprogram 
- Gebyr for evt. behandling av endret reguleringsplan  
- Gebyr for evt. behandling knyttet til stans/avslag av planinitiativ/planforslag 

26 Om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter PBL § 12-8 andre ledd 

Nei 

 

27 Videre prosess 

 

Planarbeid kan igangsettes (ingen vesentlige uenigheter):  

Kravspesifikasjoner og adresseliste for varsling av planarbeid oversendes forslagsstiller etter 

møtet. Forslagsstiller oversender påkrevd materiale til kommunen for vurdering. 

Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling/kunngjøring før kommunen skriftlig har godkjent dette. 

Varsel om oppstart skal publiseres på kommunens og plankonsulents nettside, samt i 

kommunes karttjeneste. Link til karttjeneste skal inkluderes i elektronisk varslingstekst, det vil si 

at karttjenesten må være klar før varsling kan gjennomføres. 

 

Utbyggingsavtale er ikke aktuelt ettersom det er kommunen som er forslagsstiller og utbygger.  

28 Krav til planforslag og fagkompetanse 

 
Relevante maler, normer og føringer for planarbeid er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/ 
 
Disse skal brukes i arbeidet med planen. Det understrekes at planen skal utarbeides av 
fagkyndige, jf. PBL § 12-2. 

29 Navn på reguleringsplan 

PlanID 303533900: Detaljregulering for del av gbnr. 18/1 Tynsåk, nye Vilberg skole 

 

30 Antatt fremdriftsplan 
 
Antatt fremdriftsplan er ment å fungere som et verktøy for saksbehandler. Den kan komme til 
nytte i den forstand at fremdriftsplanen gir en pekepinn på når de ulike milepælene i prosessen 
kan forventes aktualisert – hvis fremdriftsplanen er realistisk og tar høyde for noe 
slingringsmonn. Dette gir en viss kontroll og forutsigbarhet for saksbehandler. Fremdrift i 
henhold til planen betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at mottatt 
materiale er komplett og har tilstrekkelig faglig kvalitet. 
 
o Varsel om oppstart: uke 34 
o Innsending av planforslag: uke 43 
o Sluttbehandling: juni 2022 

 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/

