
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. 

 

 

MØTEREFERAT 
 

 

   = Blankt felt uten tekst fylles ut av forslagsstiller 

   = Utfylles av kommunen 

 

MØTEREFERAT 

 

Kontaktinfo 

 

Distribusjonsliste for referatet 

Navn Initialer Representerer 

Geir Sunde Levang GSL Kommunen 

Markus Forsberg MFO Kommunen 

Einar Ordahl EO Kommunen 

Erling Amdahl EA Kommunen 

Alf Kristian Nyborg AKN 
Øvre Romerike Prosjektering 

AS 

Marit Rønning MR Mathiesen Eidsvoll Verk ANS 

Tron Erik Hovind TEH Mathiesen Eidsvoll Verk ANS 

 

Saksnavn inkl. 

planid. 

PlanID 023730800 - Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 - 

Holmenga Nord 

Saksnummer:  2018/598 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 11.4.2018 Tid: 09:00  

Møtested: Eidsvoll rådhus 

Referent: GSL Datert: 26.4.2018 

Forslagstiller  
Mathiesen Eidsvoll Verk ANS v/Marit Rønning  

marit.ronning@mev.no 

Fakturaadresse Pb. 24, Brustad, 2091 Hurdal 

Plankonsulent 
Øvre Romerike Prosjektering AS v/Alf Kristian Nyborg 

akn@orp.no  

Kontaktperson kommunen Geir Sunde Levang/ Markus Forsberg 

mailto:marit.ronning@mev.no
mailto:akn@orp.no
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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 (gult) etter vurdering av pkt.1-30. 

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: 

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av næringsbygg i tråd med 

områdereguleringen for Holmenga, vedtatt 09.12.14. Det legges hovedvekt på lager og 

logistikk, men det kan også bli aktuelt med noe industri, håndverk og forretning for 

plasskrevende varer. Hotell/overnatting anses lite sannsynlig i området.   

 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Arealet som skal detaljreguleres vil ha samme avgrensning som områdereguleringsplan 

for Holmenga næringsområde, med unntak av eiendommen gbnr. 124/35 som er 

detaljregulert tidligere. 

 

Virkninger utenfor planområdet vil være knyttet til vann- og avløp, da dette ikke finnes 

i planområdet i dag. Regulert atkomst i gjeldende reguleringsplan mot syd vil bli 

benyttet. Terrenget skal senkes i forhold til dagens terreng.  

 

Kartet på neste side viser planens avgrensning med rød strek.  
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03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

Det planlegges næringsbygg med hovedvekt på lagerbygninger med tilhørende 

kontorer. Veien som ligger i områdereguleringen videreføres i detaljreguleringen.  

 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: 

Maksimal utnyttelse for områdene til bebyggelse og anlegg settes til 50 % BYA, som i 

vedtatt områdereguleringsplan. 

 

Områdereguleringen har en maks byggehøyde på kote 226. Byggehøydene vil bli 

vurdert i detaljreguleringen med hensyn på behovet for byggehøyder på lagerbyggene.    

 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

Området har god beliggenhet for et næringsområde da det ligger nær E6. Området 

legger ikke beslag på viktige friluftsområder.  

 

Hovedhensikten med den foreslåtte arealdisponeringen er å gi gode rammebetingelser 

for næringsetableringer i kommunen. Det vil med bakgrunn i allmenne utviklingstrekk 

ikke være urimelig å forvente at allerede etablerte bedrifter (gjerne logistikkbedrifter) 

Fv. 180 
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med en mer sentrumsnær etablering i kommunen, av ulike årsaker ønsker å reetablere 

seg til dette området. Slike prosesser innebærer at tomtearealer i mer sentrale områder 

får ny bruk, gjerne i tilknytning til handel, kontor etc. Totaleffekten for kommunen er at 

antall sysselsatte øker både i sentrumsområdene og i dette området. 

 

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

Landskapet vil endres fra skog til næringsområde. Skogen vi danne en ramme rundt 

næringsområdet. Vegetasjonsskjermer skal sikre en buffersone/et grøntbelte mot 

omgivelsene og omkringliggende hovedveger. På grunn av topografien, vil ikke 

næringsområdet være synlig på avstand.  

 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

Gjeldende planer: 

 Planstrategi 2016-2019 

 Kommuneplanens arealdel 2015- 2026 - vedtatt 10.3.2015 

 Kommunedelplan for Ormlia / Staviåsen – Parisbrenna, vedtatt den 06.02.2010  

 Områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde av i Eidsvoll kommune, 

vedtatt den 09.12.2014 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

 Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 (ny plan er under utarbeidelse) 

 Strategisk næringsutviklingsplan 2016-2027 

 Landbruksplan 2007-2017 (ny plan er under utarbeidelse) 

 Klima- og energiplan 

 Forvaltningsplan for hjortevilt 

 

Pågående planarbeid: 

Ikke kjent annet pågående planarbeide. 

 

Andre planer for området: 

 Detaljregulering for Holmenga sør, Lundgårrds skog, vedtatt 14.11.17 grenser i 

sør til planområdet.  

 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

 Nasjonal transportplan 2018-2029 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

(2014) 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (t-1442) 

 

Regionale planer/retningslinjer: 

 Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, brev av 

01.03.2017, med innspill til arealplanleggingen som vektlegger oppfølgingen av 

nylig vedtatt planer for areal- og transport og masseforvaltning.  

 Regional plan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/styringsdokumenter-og-planer/#Kommuneplanens%20arealdel%202015-%202026%20-%20vedtatt%2010.3.2015
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/kommunedelplan-for-kulturminner.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/trafikksikkerhetsplan-2015-2024.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/strategisk-naringsutviklingsplan2016-2027---vedtatt.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/landbruksplan2007-2017-vedtatt-1-3-07.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/vedtatt-plan-210611.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/temaplaner/forvaltningsplan-for-hjortevilt.pdf
http://www.akershus.no/?article_id=201463
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 Samordnet areal og transportplan for Oslo og Akershus (Plansamarbeidet) 

 Regional planstrategi for Akershus  

 Regional utviklingsplan for Romerike  

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 

 Klima og energiplan Akershus  

 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 

Vi er ikke kjent med vesentlige interesser som berøres.  

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

og sårbarhet: 

Det vil i planarbeidet bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse iht. veileder fra 

DSB. Denne tar for seg virkemidler for å forebygge risiko og sårbarhet.  

 

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

planoppstart: 

Statlige fagmyndigheter varsles iht. adresseliste fra Eidsvoll kommune. De mest 

sentrale vil være Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE og Statens vegvesen. Naboer 

skal også varsles.  

 

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

festere, naboer og andre berørte 

Det legges opp til ivaretakelse av plan- og bygningslovens prosessregler for planarbeid. 

Herunder vil det varsles oppstart av planarbeid i brev og aviser. Kommunen vil iløpet av 

planprosessen legge forslaget ut til offentlig ettersyn, samt kunngjøre vedtaket når den 

tid kommer.  

 

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 planlagte næringsbebyggelsen kommer inn under forskriftens vedlegg 1, punkt 24 

og skal konsekvensutredes dersom størrelsen overgår 15 000 m
2
 bruksareal. Unntaket 

for konsekvensutredning er der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere 

plan og er i samsvar med denne.  

 

Områdereguleringen har utredet det planlagte tiltaket og det skal planlegges i tråd med 

tidligere planer. Det vurderes derfor at vedlegg I ikke gjør seg gjeldende her, da tiltaket 

er utredet på tiltaksnivå i en tidligere plan og er i samsvar med denne.  

 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket. Størrelsen på 

planområdet tilsier at planen kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Det er ikke funnet noen faktorer som tilsier at planen kan få vesentlige virkninger for 

miljø eller samfunn. Det vurderes derfor at vedlegg II ikke gjør seg gjeldende her, da 

tiltaket er utredet på tiltaksnivå i en tidligere plan og er i samsvar med denne.  

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Samferdsel/Samferdselsplanlegging/Plansamarbeidet/
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Før og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU) 
Som del av arbeidet med «Kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen- Parisbrenna er det gjort KU 
av en del tema. Arbeidet er videreført/oppdatert gjennom konsekvensvurdering i nyere 
«områdereguleringsplan for Holmenga». 
 
Regional plan for areal og transport Oslo Akershus gir noe nyanserte føringer for bruk av 
arealene, som samlet vurderes å gi rammer for bruk (type virksomhet, parkeringskrav) som vil 
gi generelt mindre negative virkninger for miljø og samfunn enn det av føringer som tidligere 
har vært lagt til grunn for eventuell bruk av området. 
 
Kommunen vil allikevel kreve at det gjøres et nødvendig arbeid med vurdering av 
konsekvenser av eventuelle avvik eller presiseringer som følger av at en detaljregulerer 
definerte felter omfattet av områderegulering. Eventuelle avvik i byggehøyder må vises og 
gjøres rede for. 
 
Plantype: 
Det er av forslagsstiller og tiltakshaver vurdert detaljregulering for hele området. 
Detaljreguleringen må i detaljeringsgrad være logisk og sette presiserende rammer for bruk av 
arealene sammenliknet med overordnet områderegulering. 
Det skal utarbeides illustrasjonsplan. 
 
Planavgrensning: 
Plankart må være samstemt med tilstøtende regulering i sør, aller vesentligst regulerte veger, 
angitte høyder, byggegrenser. 
 
Rekkefølgekrav: 
Det forutsettes at det knyttes rekkefølgekrav til opparbeidelse av viktig infrastruktur, i tråd 
med Områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde av i Eidsvoll kommune, vedtatt den 
09.12.2014, og i samsvar med Detaljregulering for Holmenga sør, Lundgård skog vedtatt 
14.11.2017. F.eks vil dette være aktuelt for interne fortau/gang- og sykkelveger, kryssløsning 
mot Østre Hurdalsveg, vegetasjonsbelter/skjermer. 
 
Utbyggingsavtale: 
Det er etter områdereguleringens pkt. 2.10 i tråd med prinsippavklaring vedrørende 
utbyggingsavtaler datert 30.10.2006 stilt krav om utbyggingsavtale.  
Bør i tråd med praksis varsles ved varsling om oppstart av planarbeid, men gi anledning for 
diskusjon om behov. 

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 
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Ubebygd næringsområde med god tilknytning til E6. Utvikling og bruk av området må følge 

opp kommunale og regionale føringer hva angår type virksomheter. Formuleringer fra 

Detaljregulering for Holmenga sør, Lundgård skog vedtatt 14.11.2017 legges til grunn. 

 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger:  

Sjekkliste naturmangfoldloven utført ifm. Områdereguleringsplan for Holmenga. Må 

gjennomgås for vurdering av behov for oppdatering/justering. 

 

Kulturlandskap og kulturminner: 

Vurdert i forbindelse med tidligere planprosesser. Seterbygningene som ligger til grunn for 

«Nysetra» (S1) er gjort rede for i områdereguleringen.  

 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): 

Utarbeides etter gjeldende lovverk og tilpasset ny regulering. 

 

Geotekniske undersøkelser: 

Deler av planområdet ligger under marin grense. Mulig NVE vil kommentere dette ved 

anledning. De aktuelle områder som er under marin grense ligger i vest mot Østre Hurdalsveg. 

 

Trafikk/mobilitet: 

Detalreguleringen må avklare interne trafikale forhold for motorkjøretøy og myke trafikanter. 

Sammenhenger til eksternt vegnett må vises. 

 

Støy:  

Retningslinje T-1442 (2016) legges til grunn for arbeidet. 

 

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: Ikke behov utover ordinær oppstartsvarsling 

Akershus fylkeskommune: Ikke behov utover ordinær oppstartsvarsling 

NVE: Ikke behov utover ordinær oppstartsvarsling 

Statens Vegvesen: Ikke behov utover ordinær oppstartsvarsling 

Planforum: Ikke relevant for plantypen. 

Andre instanser: Ikke behov utover ordinær oppstartsvarsling 

 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 
- Gebyr for oppstartsmøte 
- Reguleringsgebyr 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

Ny plan/ tekniske planer må tilpasses de endringer som gjøres med regulering i sør 

(Tibnor/BULK-prosjektet, må unngå at det blir forskjeller i planene, hovedsakelig for veg- og 
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vegtekniske forhold. 

BULK har for eiendom i sør levert inn en rammeplan for VA, hensikt i å videreføre noe herfra. 

 

VA: 

Reguleringsbestemmelser fra planer i sør benyttes videre i denne detaljreguleringen. 

Viser til krav til VA i områderegulering/Lundgård skog (pk.t 8.3 Veg og VA.).  

 

Overvannshåndtering: 

Lokal overvannshåndtering. Overvannshåndtering  i sørøst og nordvest må avklares gjennom 

planarbeidet.   

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: 

Tilpasses planer i sør. 

 

Renovasjon: Renovasjonsforskriften legges til grunn. 

 

19  Barn og unges talsperson: 

Innhentes ved oppstartsvarsling 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: Grense i nord ikke målt. Kan være avvik, bør gå opp eiendom ganske kjapt. Grense i 

vest mot Østre Hurdalsveg er målt i marka og grensemerker ble satt ut i sin tid, men ligger på 

kartet med ca 05-1 meters nøyaktighet. Hvis det blir regulert kritiske grenser mot fylkesveg bør 

grensepunktene i marka måles inn på nytt. 

21  Byggesak: 

Entydige bestemmelser som er lette å forholde seg til. 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 

Beite/vilt-gjerder mot utmark. Må ha dialog med eiere av tomter i sør. Gjerde må  samsvare 

med plassering av ferist. Kan benytte bestemmelse 2.07 Viltgjerde/ferist fra detaljplan for 

Lundgård skog, Holmenga sør. 

 

23  Eventuell annen kommunal enhet/råd 

-- 

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

Nei. Planinitiativ er i tråd med overordnede planer. 

25  Eventuelt 

Detaljreguleringen må skjerpe krav til bruk/virksomheter jf. områdereguleringen. 
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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 

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: 

- Evt. dokumentmaler, nabolister, adresselister offentlige instanser. 

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. 

 


