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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 

 

Saksnavn inkl. 
planid. 

PlanID: 023732000 - Detaljregulering for deler av gbnr 86/1, Dal 
omsorgsboliger. 

Saksnummer:  2019/4568 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 23.09.19 Tid: 14.30-16.00 

Møtested: Eidsvoll Rådhus 

Referent: Malene Solheim Andreassen Datert: 30.09.19 

Forslagstiller  Eidsvoll kommune 

Fakturaadresse Rådhusgt. 1 -  2080 Eidsvoll 

Plankonsulent Pir II Oslo 

Kontaktperson 
kommunen 

Malene Solheim Andreassen 
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Distribusjonsliste for referatet 

Navn Initialer Representerer 

Kjærsti Theodorsen THE 
Prosess- og innkjøpsrådgiver, 
Eiendomsforvaltningen 

Kjell Ivar Ørbæk KIØ Prosjektleder, Eiendomsforvaltningen 

Lars Prestegård LPR Virksomhetsleder, Eiendomsforvaltning 

Magnus Kopstad MP Pir II 

Betsey-Marie Eskeland MHA Pir II 

Helene Lund-Johansen HLJ Pir II 

Malene Solheim Andreassen MSA Arealplanlegger, plan (saksbehandler) 

Marianne Bergh MBE Avdelingsleder, plan 

Tonje Bekkadal Eik TBE Virksomhetsleder, kommunal forvaltning 

Ole Erik Thingstad OET Prosjektleder, Kommunalteknikk 

Thomas Meisfjord TME Virksomhetsleder, Kommunalteknikk 

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. 

Om planinitiativet, jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. §12-

8: 

Her omtales  

01  Formålet med planen: Tilrettelegge for omsorgsboliger for personer som trenger en 
bolig som er spesialtilpasset deres behov. Beboerne i omsorgsboligene krever høy 
bemanningsfaktor. Kommunen har behov for flere omsorgsboliger for brukere med 
funksjonsnedsettelse, psykisk utviklingshemning og somatiske lidelse.  

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: Planområdet 

er i dag ubebygd og består av skog og en del undervegetasjon. Tomten er kupert. 

Planområdet ligger syd for Dal idrettsanlegg og avgrenses av veier i sør og øst. 

Vegetasjonen på tomten vurderes å ikke være del av et større sammenhengende 

grøntområde og på den måten vil utbygging ha begrenset virkning utenfor 

planområdet. Tilpasning til topografi og bevaring av noen av eksisterende trær vil være 

viktig for hvordan planområdet oppfattes fra nærområdet. Adkomst vil også være 

viktig, enten fra Haslervegen eller Hellestadvegen.  

03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: Arealformålet foreslås satt til Bebyggelse 
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og anlegg med underformål offentlig eller privat tjenesteyting.  

Det er planlagt seks leiligheter og en ansattbase. I tillegg planlegges det for mulighet 

for utvidelse med fire leiligheter dersom kommunen får behov for flere 

omsorgsboliger. Det er behov for gode uteområder for både beboere og ansatte. Det 

må etableres adkomst fra eksisterende vei og parkering på tomt (20stk). 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: Trolig 1 etasje. Ca 700m2 (hovedbygg) + 50m2 

boder. 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: Tilrettelegge for gode omsorgsboliger for beboere 

og ansatte. God landskapstilpasning og bevaring av noe vegetasjon. 

06  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser: I dag fremstår området 

som en randsone til Dal idrettsanlegg. Planområdet består av en del mellomstore trær 

samt gjengrodd av kratt. Landskapet er kupert, med et søkk i nord og en kolle i sør-øst.  

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

og pågående planarbeid: 

 
Gjeldende planer: 

Dagens reguleringsplan har arealformål barnehage.   

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til barnehage.  

Pågående planarbeid:   

Andre planer for området:  

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Regionale planer/retningslinjer: 
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08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: Dal idrettsanlegg. Øvrig 

boligbebyggelse påvirkes lite. Grønne arealer ligger som buffere mellom planområdet 

og eksisterende boligfelt.  

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

sårbarhet: Diskuteres i møte. Det ble utført en ROS i forbindelse med foregående 

planarbeid. 

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

planoppstart: fylkesmannen, offentlige organer, naboer og andre interesser som blir 

direkte berørt.   

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

festere, naboer og andre berørte: Diskuteres i møte.   

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

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

Plan og bygningslovens §4-1 sier at alle planforslag som kan få vesentlig virkning for 

miljø og samfunn skal det utarbeides et planprogram og det skal gjøres rede på om det 

er behov for konsekvensutredninger. For å vurdere om planforslaget faller inn under 

kriteriene i § x og  forskrift om konsekvensutredninger. Forslagstiller anser at 

planforslaget ikke faller inn under kriteriene i vedlegg I eller vedlegg II, og planen får 

ikke krav om konsekvensutredning.    

Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU): Formål i tråd med overordnet plan, kommuneplan 2015-

2026, avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Ikke behov for KU. 

Plantype: Detaljregulering 

Rekkefølgekrav: Kan være aktuelt med rekkefølgekrav i forbindelse med opparbeidelse 

av gangfelt fra fotgjengerovergang sørøst i planområdet til adkomst til parkering i sør.  

Utbyggingsavtale: Dersom aktuelt bør det varsles sammen med varsel om 

planoppstart.  

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

Arealformål for denne type offentlig tjeneste: offentlig eller privat tjenesteyting 

(kortform: tjenesteyting). Forslagstiller må vurdere behovet/bruken gjør at formålet 

må settes som institusjon.  
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Utnyttelsesgrad: Det settes foreløpig ingen maks %BYA pr. nå. Det er mest 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i §6 om krav til leke- ute- og oppholdsarealer i 

gjeldende kommuneplan og § 8 parkering. Krav til uteoppholdsarealer og krav til 

parkering vil være førende for grad av utnytting for området. 

 

Myke trafikanter: Det må sikres trygg tilgjengelighet for myke trafikanter. 

Planavdelingen ber derfor om at gang- og sykkelveg i gjeldende detaljplan videreføres i 

ny detaljregulering. Gang- og sykkelveg skal gå fra fotgjengerovergang sørøst for 

plangrense og frem til ny adkomst til parkering. I tillegg må det sikres at det er plass til 

myke trafikanter som beveger seg videre opp mot idrettsanlegg og boligfelt, slik at 

disse ikke blir tvunget ut på vegen eller inn på parkeringsplassen.  

 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: Radonnivåer må utredes 

Kulturlandskap og kulturminner: Innenfor planavgrensningen er det ikke registrert 

kulturminner. Det er for øvrig registrerte kulturminner både sør og øst for 

planområdet, på motsatt side av veg. 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse):  Utføres som del av planarbeidet.  

Geotekniske undersøkelser: Vurderes som del av planarbeidet.  

Trafikk/mobilitet: Utføres som del av planarbeidet  

Støy: Utføres som del av planarbeidet.  

 

 

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 

Planforum: Ikke aktuelt 

Andre instanser: 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

Gebyret for saksbehandling av plansaker angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.500,-.   
 
Gebyr for oppstartsmøte: 

For avklaring av planinitiativ etter § 12-8(oppstartsmøte): 4M. 

Reguleringsgebyr: 
For behandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kap. 12 og endring av 

slike planer betales: 

1. for areal   0 - 5000 m2:                 32M 
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2. for areal   5001 m2 - 10.000 m2:  38M  

3. for areal   10 001 m2 - 20.000 m2:  46M 

4. for areal   20.001 m2 - 50.000 m2:  50M 

5. for areal   50.001 m2 - 70.000 m2:  62M 

6. for areal   70.000 m2 - høyere m2:  70M  

Arealberegningen følger planavgrensningen. 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA:  

 

Overvannshåndtering: I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 

overvannshåndtering med avrenning på egen grunn. 

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Det må reguleres inn god 

fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Fotgjengerfelt fra parkering som i 

illustrasjonsplan er skissert gjennomgående bør avsluttes i nord, slik at det blir en 

blindvei. Dette for å ikke oppfordre til gjennomgangstrafikk/snarvei for 

forbipasserende syklende og gående.  

 

Renovasjon: Angående plassering av renovasjonsanlegg henvises det til 

renovasjonsforskriften. 

 

19  Barn og unges talsperson:  Foreløpig ingen kommentar 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: Bør vurdere om det vil være hensiktsmessig å fradele. 

21  Byggesak: Foreløpig ingen kommentar.  

 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: Foreløpig ingen kommentar 

 

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 
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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. I oversendelse skal også forslag til 

planavgrensning vedlegges. 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 

- 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: 

Kommunen vil være tilgjengelig for råd og veiledning underveis i prosessen.  

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.  

 
 


