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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 

Jannicken Throndsen JT Asplan Viak 

Per-Atle Strand PAT Eiendom, Eidsvoll kommune 

Jostein Ertsås JE Kommunalteknikk, Eidsvoll kommune 

Tonje Valborg Bekkadal TVB Virksomhetsleder,  

Saksnavn inkl. 

planid. 

Endring av Reguleringsplan for Langset sentrum 

PlanID: 023718300 

Saksnummer:  20/9588 

Møte nr.: 2 

Møtedato: 28.04.2021 Tid: 11.00  

Møtested: Digitalt 

Referent: Malene Solheim Sathasivam Datert: 12.01.2021 

Forslagstiller  
Eidsvoll kommune, prosjektavdelingen EFO  

v/Per-Atle Strand 

Fakturaadresse  

Plankonsulent 
Asplan Viak AS, Moerveien 5, 1430 Ås v/ Jannicken 

Throndsen, epost: jannicken.throndsen@asplanviak.no 

Kontaktperson kommunen Malene Solheim Sathasivam 
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Marianne Bergh MB Avdelingsleder, Planavdelingen 

Malene Solheim Sathasivam MSS Saksbehandler, Planavdelingen 

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. Utfylt 16.11.2020, JT. 

Om planinitiativet, jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. 

§12-8: 

Her omtales  

01  Formålet med planen: 

Endring av eksisterende plan etter pbl §12-14. Endringen innebærer å omregulere 

eksisterende byggeområde for undervisning til byggeområde for tjenesteyting med 

høyere utnyttelsesgrad (antatt BYA 25%) for å kunne etablere en ny barnehage.  

 

Dagens regulering er «reguleringsplan» etter PBL 1985, vi foreslår at endringen gjøres 

som «detaljregulering» etter gjeldende lovverk. 

 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Plangrensen for omreguleringen antas å være i grensen for dagens felt S1 og P2 på 

reguleringsplan for Langset sentrum, vedtatt 9.12.2008. Dersom ny barnehage plasseres 

mot syd kan sannsynligvis eksisterende rundkjøring benyttes til adkomst. Det vil da 

ikke være behov for å inkludere tilgrensende veier i og med det er god kapasitet i 

krysset i dag. 

 

En endret utnyttelsesgrad vil få liten innvirkning på tilgrensende arealer. En økt 

utnyttelsesgrad og bygging av en ny barnehage vil medføre mer trafikk til eiendommen 

fra fv. 1591, utover dette kan vi ikke se at andre forhold vil endres på en slik måte at 

dette må vurderes særskilt. Adkomst til området er allerede dimensjonert for 

serveringssted (nedlagt) fra tidligere E6. 

 

En økning i BYA vil delvis være knyttet til oppdatering til dagens TEK. Eksisterende 

reguleringsplan er fra 2008 med formål og bestemmelser i hht. Plan og bygningsloven 

fra 1985 og TEK 1997. Utnyttelsesgrad skal derfor i dag regnes etter gammelt lovverk, 

med de tilpasninger som ligger i reguleringsbestemmelsene revidert i 2016 (med 

lovreferanse 2008). Bestemmelsene er sist vedtatt med endring 27.06.17. 
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03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

Det planlegges å bygge en ny barnehage innenfor området. Denne vil plasseres syd for 

eksisterende skole og nærmiljøanlegg. Parkering til ny barnehage vil være på felt P2 i 

gjeldende reguleringsplan. 

 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: 

Ny barnehage planlegges bygget med en til to etasjer og en BRA på 700 -1400 m². 

 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

Barnehagen vil bli en del av skole- og nærmiljøanlegget på Langset.  

Deler av området ligger innenfor gul støysone fra E6, dette inkluderer eksisterende 

skole og uteanlegg. Ved en utbygging må det tilstrebes å plassere nye bygg slik at en del 

av uteområdet kan bli noe mer skjermet enn i dag. 

06  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser: 

Tiltaket vil kunne bidra positivt til å stramme opp bebyggelse og anlegg nord for 

parkeringsplassen ved Dorrgutua, og tilpasse bebyggelse og terreng til nylig etablert 

hente-/bringeplass. 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

 

Gjeldende planer: 

Kommuneplan – i samsvar med kommuneplanens arealdel 

Reguleringsplan for Langset sentrum, vedtatt 9.12.2008 – arealbruken foreslås endret 

fra «offentlig undervisning» til «offentlig og privat tjenesteyting». 

Tilgrensende område i øst ble sist endret ved en «mindre reguleringsendring» 

07.06.2017 / 27.06.2017.  

 

Pågående planarbeid: 

Ikke kjent for forslagsstiller 

 

Andre planer for området: 

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2027. 

Trafikksikkerhetsplan 2017-2028. 

Klima og energiplan 2011-2020. 

 

Kommunestyrets vedtak om barnehager 22.09.2020 pkt. 2: 

Det bygges ny 4-avdelings barnehage på kommunal tomt ved Langset skole snarest og 

driften av Stensby barnehage overføres dit. 
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Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 

28.09.2018 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 

20.09.1995. 

Veileder om barn og unge i plan og byggesak, oktober 2020. 

T-1442, Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2016 

 

Regionale planer/retningslinjer: 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, desember 2015 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 

 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 

Forholdene knyttet til Langset skole/nærmiljøanlegg og adkomst fra fylkesveien. 

09  Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko 

og sårbarhet: 

Utbygging av en barnehage vil ikke gi økt risiko og sårbarhet for eksisterende skole 

eller øvrige omgivelser. 

En barnehage vil være et særskilt brannobjekt med samme krav til brannvann og 

innsatstid som tilgrensende skole, dette vil ikke endres ved en utbygging. Det er 

tilstrekkelig areal mellom skole og ny barnehage at sikkerheten i forhold til brann kan 

ivaretas. 

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

planoppstart: 

• Langset skole 

• Eidsvoll kommune (husk intern koordinering av merknader) 

• Viken fylkeskommune 

• Bane NOR 

• Bane NOR Eiendom 

• Øvre Romerike Brann og redning IKS 

• ØRAS IKS 

• Fylkesmannen i Oslo og Viken 

• NVE 

• Statens vegvesen region øst 

• Norgesnett 

• Hafslund nett AS 
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• Naboer i hht liste. 

 Andre kommunen finner det nødvendig å varsle – gjennomgås på møtet? 

 

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

festere, naboer og andre berørte 

Avstand til andre grunneiere og berørte tilsier at det ikke er behov for medvirkning 

utover lovens minimumskrav ved varsel om oppstart. Møte med miljølærer eller annen 

kontaktperson ved Langset skole for å få informasjon om barnas bruk av området i dag, 

og eventuelle synspunkter på hvordan en utbygging kan påvirke skolen og 

nærmiljøanlegget. 

12  Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (jf. 

pbl. §4-1), og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: 

Endringen av gjeldende reguleringsplan medfører ikke krav om konsekvensutredning. 

Endringen vil være i tråd med kommuneplanens arealdel slik at man må forutsette at 

formålet er tilstrekkelig utredet i overordnet plan. 

Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU): Ikke aktuelt. 

Plantype: Detaljregulering, endring av plan. Varsle oppstart som planendring med full 

prosess, og vurdere om planendring kan regnes for å være «mindre vesentlig» og 

dermed saksbehandles ved forenklet prosess.  

Rekkefølgekrav: Drøftes videre underveis i prosessen. Blir trolig knyttet rekkefølgekrav 

i forbindelse med uteområder, renovasjonspunkt, parkeringsplass og opparbeidet veg. 

Utbyggingsavtale: Ikke aktuelt  

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

Trafikkavvikling ved levering og hentesone ble i første møte trukket frem som en 

utfordring ved oppføring av barnehage i dette området.  Næringsbygget nedenfor 

generer trafikk som benytter p-plass som adkomstveg. Ved forrige anmodning ble det 

drøftet alternative løsninger, og det ble konkludert med et behov for korttidsparkering 

nært tilknyttet barnehagen. Det ble utført flere befaringer i tidsperioden for 

morgenlevering både av forslagstiller, konsulent og representanter fra skole/barnehage, 

samt at planavdelingen selv har utført en befaring. Det ble pekt på at det vil være en 

fordel å skille trafikktypen i området, så fremt det lar seg gjøre.  
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I ny anmodning, datert 26.3.2021, (se vedlegg 1 i Referatet) har forslagstiller vist til at 

det er mulig å få til en p-plass innenfor felt S1. Dersom det skal bygges med muligheter 

for 6-avdelings barnehage så mener planavdelingen det vil være hensiktsmessig å ta 

høyde for maks utnyttelse ved regulering av p-plass. Hvorvidt det er mest 

hensiktsmessig at korttidsparkering fastsettes i plankartet, eller om dette sikres via krav 

til p-plass i bestemmelsene ble ikke drøftet i oppstartsmøte. Dette vil være et tema i 

dialogmøte når utkast til plan er klart.  

 

Når det gjelder uteområde er det i dialogmøte med skole og barnehage blitt gitt utrykk 

om at det ikke er ønskelig at skole og barnehage har uteområde som er lagt opp til 

sambruk. Etter møtet ble det opplyst om at det ikke er aktuelt å beregne idrettsparken 

som del av utearealet til skolen i og med at skolen har tilstrekkelig uteareal uten dette.  

 

Planavgrensningen utvides mot øst og tar med deler av område øst for Dorrgutua som er 

regulert til bolig/forretning/kontor/skole.  

 

Det skal avholdes dialogmøte etter at innspill i forbindelse med varsel av oppstart er 

mottatt. Eiendomsavdelingen avklarer medvirkningsprosess med skolen.  

 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: Vurdering etter naturmangfoldloven.   

Kulturlandskap og kulturminner: I reg-plan vises til kulturminneID: 122198-1, denne er 

lokalisert på andre siden av Trondheimsvegen.  

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): ROS-analyse må utarbeides, eventuelt 

en oppdatering av ROS-analyse utarbeidet i forkant av gjeldende reguleringsplan for 

område, dersom det er å finne i arkivet. 

Geotekniske undersøkelser: Undersøk om det er utført geotekniske undersøkelser i 

forbindelse med jernbaneutbyggingen.  

Trafikk/mobilitet: Planarbeidet skal inkludere vurdering av anleggstrafikk og sikring av 

myke trafikanter i anleggsperioden. Behov for pauser i anleggstrafikken i 

skolens/barnehagens start og slutt og hvordan å sikre dette vurderes i løpet av 

planprosessen. Det ble i møtet drøftet om det skal legges inn krav om 

miljøoppfølgingsplan (MOP), og hva denne skal inneholde. Krav om MOP blir drøftet 

videre i løpet av planprosessen. 

Støy: Vurderes i hht. T-1442. Vurder også eventuell støy i anleggsperioden. 

 

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: Varsles ordinært 

Akershus fylkeskommune: Varsles ordinært 

NVE: Varsles ordinært 

Statens Vegvesen: Varsles ordinært 
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Planforum: Varsles ordinært 

Andre instanser: Varsles ordinært 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 

- Gebyr for oppstartsmøte 

- Reguleringsgebyr 

- Byggesaksgebyr (ved parallellbehandling) 

 
Se eidsvoll.kommune.no 
  

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: Kommunal spillvann, vannledning og kum. Stikkledning til Langset skole ligger 

innenfor foreløpig skissert plassering, disse må omflyttes ved behov. (4 m fra bygg – se 

VA-norm.) Rammeplan for VA skal foreligge ved 1. gangsbehandling.  Må utføres så 

raskt som mulig, men dersom det ikke lar seg gjøre i planprosessen så kan en 

nødløsning bli at man legger inn i planbestemmelsene at det skal innsendes ved 

byggesaken. 

 

Overvannshåndtering: Løses lokalt med infiltrasjon og fordrøyning. Skal kartlegges 

Flomveger og hvordan dette endres av planinitiativet. Klimafaktor på 1,5. Står ikke noe 

i VA-normen. Andre utbyggere har brukt Oslo kommune sin norm som utgangspunkt.  

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Det vil bli lagt opp til maks 15 minutters 

parkering i nær tilknytting til barnehagen. Spørsmål om antall plasser på 

kortidsparkering ble drøftet i møtet og det ble henvist til Bønsmoen barnehage og 

Råholtbråtan barnehage som eksempel for vurdering av behov for antall 

korttidsparkering. Skissert kortidsparkering viser at det er tilstrekkelig med plass om 

man skulle komme til den konklusjon at det er behov for fler plasser.  

 

Behovet for langtidsparkering for ansatte, foresatte og andre besøkende til barnehagen 

legges til eksisterende parkering P2 der det i dag er ledig kapasitet. Det er anlagt 

gangfelt fra P2 i øst og opp til skolen.  

 

Trafikksikkerhet for skole- og barnehagebarn skal vurderes senere i planprosessen.  

 

Renovasjon: Ikke satt av noe sone for renovasjon per nå. Ønskes litt i utkanten for 

ferdsel med myke trafikanter, vest for hente-/bringesonen, på en slik måte at man 

unngår konflikt med myke trafikanter. Snuplasser dimensjoneres etter kommunal 

vegnorm.  
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19  Barn og unges talsperson: 

Representanter for skole/barnehage har tidligere vært involvert i dialogmøter. 

Planavdelingen oppfordrer til å avholde flere dialogmøter underveis i prosessen.  

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: gbnr. 186/27 og 186/51 bør sammenføyes. Anmodning om sammenføying bør 

sendes inn så snart som mulig.  

21  Byggesak: Ingen kommentar foreløpig – blir involvert når forslag til bestemmelser 

foreligger.  

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger:  

Skulle det en gang i framtiden bli behov for mer uteareal kan det vurderes om det vil 

være hensiktsmessig å fylle ravinen på tomten.. Her skal være stabile grusmasser og 

trolig ikke mye marin leire. Lite matjord på eiendommen, men masseforvaltningsplan 

som beskriver massebalansen, og evt. lokal gjenbruk av masse for å redusere 

transportbehov bør utarbeides. Må utføres så raskt som mulig, men dersom det ikke lar 

seg gjøre i planprosessen så kan en nødløsning bli at man legger inn i 

planbestemmelsene at det skal innsendes ved byggesaken.  

 

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 utkast til kommunen for vurdering. Forslagsstilleren kan ikke 

foreta varsling/kunngjøring før kommunen skriftlig har godkjent dette. 

 

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 
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- Illustrasjoner 

- Analyser/utredninger 

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: 

Varslingslister og diverse veiledere/maler. Planavdelingen annonserer planoppstart og 

høringsperioder på kommunens nettside.  (forslagstiller annonserer i papiravis) 

29  Framdrift 

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

dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 

- Varsel om oppstart: Snarest etter referat er mottatt. 

- Planforslag til offentlig ettersyn: tidligst 14.09.2021. 

- Førstegangs behandling: 4. kvartal 2021-1. kvartal 2022 

- Sluttbehandling: 1-2 kvartal 2022. 

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

- Det skal ikke foretas felles behandling av plan og byggesak. 

 

 


