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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. 023732100 – detaljregulering for gbnr. 124/33 m.fl. - Lundsjordet 
Saksnummer:  2019/4180 
Møte nr.: 1 
Møtedato: 24.09.2019 Tid: 12.00  
Møtested: Eidsvoll Rådhus 
Referent: Malene Solheim Andreassen Datert: 14.10.2019 

Forslagstiller  1814 Sentrum AS 
Fakturaadresse faktura@nielstorp.no 
Plankonsulent Niels Torp + as arkitekter/IN BY AS 
Kontaktperson kommunen Malene Solheim Andreassen 



 Side 2 av 2 

2 

Distribusjonsliste for referatet 
Navn Initialer Representerer 
Ola Bettum OB IN BY 
Øyvind Neslein ØN Niels Torp + Arkitekter 
Kan Cao KC Nordic Group Holding AS 
Tonje Bekkadal Eik TBE Eidsvoll, kommunal forvaltning 
Marianne Bergh MBE Eidsvoll, plan 
Marco Skotti MSK Eidsvoll, plan 
Malene Solheim Andreassen MSA Eidsvoll, plan 
Ole Erik Thingstad OET Eidsvoll, komunalteknikk 
 

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: 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for første utbyggingsetappe av en ny og moderne 
bolig- og sentrumsbebyggelse på Lundsjordet rundt Eidsvoll verk stasjon innenfor gjeldende 
områderegulerings hovedrammer og i tråd med varslet konsept for revisjon av denne planen. 
Planområdet for detaljreguleringen er i dag ubebygd. Hovedformålet i planen vil være 
boligformål, noe handel/næring samt vegformål. Planområdet består av ulike gnr/bnr med et 
areal på ca 15 daa 
 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 
Planområdet ligger ca. 8 km sørvest for Eidsvoll Sentrum ved Eidsvoll verk stasjon.  I nord og mot 
vest grenser det til eksisterende boliger, mot øst Eidsvoll verk stasjon Planområdet ligger i 
gangavstand til Eidsvoll stadion, Bønsmoen skole og Råholt ungdomsskole. Sør for planområdet 
ligger Råholt sentrum med blandet funksjonsbruk og overgangen mot disse og løsninger for 
fylkesveien langs planområdets sørgrense må avklares gjennom planprosessen. Planen vil vise 
område for boliger, parkering, næring og trafikkareal .. Størrelsen på planområdet er ca 15,4 
dekar. Planarbeidet vil føre til et økt antall boliger i nærområdet Råholt og Eidsvoll verk stasjon. 
Den nye bebyggelsen vil være en blanding av rekkehus og leiligheter. Parkering forutsettes i 
hovedsak løst under terreng. Eksisterende innfartsparkering vil ikke berøres av 
detaljreguleringen. 



 Side 3 av 3 

3 

 

03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 
Hoveddelen av planlagt bebyggelse innenfor detaljreguleringsområdet er boliger,  
i tillegg legges til rette for næringsformål nærmest fylkesveien 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: 
For planområdet er det skissert en samlet utbygging på ca 20.000 kvm med høyder fra 3 til 11 
etasjer 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 
Det forutsettes høy arkitektonisk og funksjonell kvalitet i alle deler av prosjektet, slik at dette 
første byggetrinn på Lundsjordet setter standarden for den ambisiøse knutepunktutviklingen det 
samlet legges opp til innenfor områdereguleringsplanen 

06  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser: 
Utbygging innenfor planavgrensingen vil knytte Lundsjordet bedre til Råholt sentrum og bidra til 
å markere knutepunktet ved Eidsvoll verk stasjon i samsvar med overordnete planvedtak  

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 
planarbeid: 
Gjeldende planer: 
 
Kommuneplan. 
I gjeldende kommuneplan er planområdet regulert til Boligbebyggelse – fremtidig, 
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Sentrumsformål – fremtidig Bane- nåværende. Det er flere hensynsoner som er knyttet til 
planområdet. Bla restriksjonsområde rundt Gardermoen Lufthavn og Infrastruktursone. 
Hensynsonenavn H410_1 

 
Følgende bestemmelser fra Kommuneplanen vil bli fulgt opp i den kommende planprosessen. 
 
§ 8 Parkering (pbl. § 11-9 nr. 5) 
§ 6 Leke-, ute- og oppholdsplasser 
§ 5 Teknisk infrastruktur 
§ 9 Estetikk (pbl. § 11-9 nr. 6) 
 
 
Kommunedelplan. 
Planområdet omfattes av Kommunedelplan Råholt. Plan ID 0237201601 som har samme 
arealformål som Kommuneplanen. Det er igangsatt arbeid med revisjon av denne planen. 
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Det er knyttet bestemmelse for planområdet markert med #2 Lundsjordet. 
«Utbygging av områder innenfor kommunedelplanen skal skje i følgende prioriterte rekkefølge: 
1) #1 Råholt sentrum, #2 Lundsjordet og #3 Tyskerud/Bekkedal 2) #4 Manerud Boligområdene 
innenfor byggeområdene #1 Råholt sentrum, #2 Lundsjordet og #3 Tyskerud/Bekkedal skal være 
ferdig utbygd før det tillates bygging av nye boliger innenfor nytt utbyggingsområde #4 
Manerud. Som grunnlag for denne vurderingen skal man legge til grunn utbygde boliger i 
henhold til boligpotensialet i planene for Råholt sentrum, Lundsjordet og Tyskerud/Bekkedal» 
 
 
Gjeldende regulering: 
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Områdereguleringsplan for Lundsjordet ved Eidsvoll Verk Stasjon16.06.2015. 
Det er igangsatt arbeid med revisjon av denne områdeplanen 
 
Formål med planen: 
Planen legger til rette for urban utbygging av bebyggelse med boliger, forretninger, kontorer, 
tjenesteyting med høy utnyttelse, samt innpass av hotell, kulturformål, barnehage, 
innfartsparkering til jernbanen, uteoppholdsareal, veger, fortau og gangveger. Området skal 
kunne bygges ut etappevis. Det tillates ikke etablering av kjøpesenter eller handel med 
plasskrevende Varegrupper. 
 
Reguleringsformål. 
Boligbebyggelse-blokkbebyggelse Sentrumsformål Uteoppholdsareal, Annet uteoppholdsareal, 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Kjøreveg, offentlig Kjøreveg, privat, Gang- og 
sykkelveg, offentlig, Gangveg/gangareal/gågate, Annen veggrunn - tekniske anlegg – grøntareal, 
Pendler-/innfartsparkering Parkeringsplasser 
 
Andre planer for området: 
Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 
Omreguleringen av Råholt ansees å være i samsvar med Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. Planområdet har umiddelbar nærhet til både buss og tog. 
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Retningslinjen sier følgende: Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder bør styres mot sentrumsnære områder 
med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter. Utvikling av nye, større boligområder 
må sees i sammenheng med behovet for infrastruktur 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 
Planforslaget legger til rette for ny bebyggelse ved Eidsvoll verk stasjon. Tilgrensende 
eksisterende boligområder og stasjonsknutepunktet vil berøres av planforslaget. Planprosessen 
vil ivareta barn og unges interesser, trafikksikkerhet mm.  

09  Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet: 
Det vil bli utarbeidet ROS analyse der viktige risiko og sårbarhetselementer vil bli analysert og 
redegjort for. Nordvest for planområdet er det i NVE sine plankart markert et område med Lav 
(løsneområde). Planområdet ligger under marin grense. 

10  Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart: 
Planoppstart vil varsles med kunngjøring på nettside til plankonsulent eller kommunens 
hjemmeside, ved annonse i Eidsvoll Ullensaker blad. og med brev til \naboer og offentlige 
myndigheter i samsvar med varslingsliste og oversikt fra Eidsvoll Kommune/ Infoland.   

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 vil 
evt. behov for særmøter med andre fagmyndigheter, naboer, velforeninger eller andre 
interessegrupper synliggjøres.  Tiltakshaver og planmyndighetene kan også vurdere om det er 
behov for særskilte informasjonsmøter med naboer og hjemmelshavere i området.  

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 omreguleringen vil ikke være i strid med de overordene føringer og planer. Det vil 
heller ikke reguleres mer en 15 000m2 næring i planen. Planarbeidet faller derfor ikke inn under 
forskriften om konsekvensutredning og skal derfor ikke konsekvens utredes.  

Til og under møtet – utfylles av kommunen 
13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU): Forslagstiller bes om å være oppmerksom på og vurdere tiltaket opp 
mot vedlegg I, punkt 24 i forskrift om konsekvensutredninger.  
Plantype: Detaljregulering.  
Rekkefølgekrav: Videreføre rekkefølgebestemmelser fra gjeldende områdeplan som fortsatt vil 
være relevant for opparbeidelse av K1, K2 og K3, blant annet opparbeidelse av kryss for 
ny/utvidet adkomst til området og sykkel- og gangveg/trygg forbindelse til Råholt sentrum for 
myke trafikanter. Det kan også være aktuelt å stenge Lundsgutua for gjennomgangstrafikk, 
eventuelt andre tiltak.  
Utbyggingsavtale: uavklart, men bør varsles sammen med varsel om planoppstart. 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av planområdet: 
Byggehøyder: Høyder illustrert i innsendte dokumentasjoner ble drøftet, planavdelingen er noe 
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skeptisk til 11 etasjers punkthus, og påpeker at bygninger nord i felt K1 med sine 8-9 etasjer 
avviker fra tidligere beskrivelser som i hovedsak skulle være 3-6 etasjer. Byggehøydene har 
tidligere vært beskrevet som at de skulle være høyest mot jernbanen og Trondheimsveien i øst, 
og trappet ned mot eksisterende boligbebyggelse i nord og vest, til 4. etasjer i vest. Byggehøyder 
vil drøftes videre underveis i prosessen.  
For å sikre fleksibilitet med tanke på fremtidig bruk bør det legges opp til ekstra takhøyde i flere 
bygg innenfor K1, K2 og/eller K3. Den ekstra takhøyden er ikke fastlåst til oppgitt etasjehøyde av 
1. etasje i  gjeldende områdeplan, men må være tilstrekkelig til å kunne drive næringsvirksomhet 
dersom det blir behov i fremtiden. 
  
Utnyttelsesgrad: Foreløpig planlegger forslagstiller 240 boenheter. Tilstrekkelige 
uteoppholdsareal og lekeareal med høy kvalitet vil være styrende for utnyttelse. Se nylig vedtatt 
områdeplan for Eidsvoll sentrum for eksempel på krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser.  
Det bør legges inn bestemmelser for leilighetsfordeling. 
 
P-plasser: Se områdeplan for Eidsvoll sentrum. 
Øvrige relevante krav i vedtatt områdeplan for Eidsvoll sentrum vil også være førende for 
områderegulering av Råholt sentrum og denne detaljreguleringen.  
 
Planavgrensningen: hele bredden av Sagmovegen og Lundgutua som grenser til planområdet må 
inkluderes i planavgrensningen. Planavgrensning må inkludere tilstrekkelig areal til utvidelse av 
adkomst i sør/vest.  

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 
Miljøvernfaglige vurderinger: Utarbeides som en del av planarbeidet.* 
Kulturlandskap og kulturminner: Utarbeides som en del av planarbeidet.* 
Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): Utarbeides som en del av planarbeidet. * 
Geotekniske undersøkelser: Det må utarbeides ny geoteknisk utredning.  
Trafikk/mobilitet: Utredning bør utføres på nytt, da særlig med tanke på forbindelse til resten av 
Råholt sentrum.  
Støy: Utredning må gjennomføres på nytt. Byggehøyder/utforming vil påvirke støybildet, og nytt 
støykart for 3. rullebane må legges til grunn.  
Sol/skygge analyser: Må utarbeides som en del av planarbeidet.  
*Forslagstiller kan be om innsyn i tidligere plansak for å undersøke om det finnes utredninger innenfor 
disse temaer, som fortsatt kan være relevant til bruk. 

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: Forslagstiller utarbeider og sender vegnotat vedrørende antall adkomster fra 
Sagmovegen til SVV. Forslagstiller bør undersøke hvordan SVV stiller seg til en eventuell ny 
adkomst for pendlerparkering fra Trondheimsvegen i nordøst.  
Planforum: Ikke aktuelt  
Andre instanser: 
Avinor: varsles ordinært. 
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BaneNor: Forslagstiller ønsker å ikke berøre BaneNor sin eiendom i denne omgang. Varsles 
derfor ordinært. Bør likevel vurdere å gå i dialog i forkant, spesielt med tanke på fremtidige 
adkomstløsninger. 

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 
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: Ikke noen merknader vedrørende vann og avløp pr. nå. Bør være nok kapasitet. 
Kommunalteknisk avdeling drøfter behov og muligheter for å bygge nytt høydebasseng.  
 
Overvannshåndtering: Forslagstiller må foreta grunnundersøkelser og avklare andel leire/sand. 
Det bør utarbeides overvannsplan etter tretrinnsstrategien. Overvann skal håndteres lokalt, og 
skal i hovedsak føres til terreng, slik at avrenningshastigheten ikke økes. Ved søknad om tillatelse 
til tiltak skal det dokumenteres hvordan lokal overvannshåndtering er ivaretatt.  
 
Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Kommunalteknikk mener at felles kommunal 
vegnorm må benyttes som grunnlag for vegområder innen planområdet, uavhengig av om det 
skal driftes privat eller offentlig. Kommunalteknikk stiller seg bak gjeldende regulering som tilsier 
privat eie og drift av Lundsgutua. Lundsgutua er i gjeldende reguleringsplan avsatt som privat 
med 4 meter breddel. Det er ikke tilstrekkelig i henhold til vegnormen som krever 6 meter 
reguleringsbredde. Lundsgutua er også adkomstveg til relativt mange husstander, og det bør 
vurderes om vegen bør ha en høyere vegklasse, FA2, fra Bråtastubben til Trondheimsvegen. Det 
er fremdeles anbefalt at Lundsgutua stenges permanent ut mot Trondheimsvegen. 
 
Renovasjon: Areal skal reguleres. Tiltenkt nedgravd (100m avstand fra dør jf. tek17) Vær obs på 
manøvreringsareal, bør ha snusirkel for å unngå rygging.  
 

19  Barn og unges talsperson: Det er viktig at barnehagedekning drøftes videre underveis i prosessen.  

20  Landmåling/geodata: 
Grenser:  
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21  Byggesak:  
Videreføring av relevante bestemmelser fra gjeldende områdeplan, samt bestemmelser fra 
områdeplan for Eidsvoll sentrum. Det må innarbeides rekkefølgekrav til blant annet lekeplasser, 
kommunalt anlegg og samferdselsanlegg.  
 

22  Landbruk: 
Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 
Det må i reguleringsbestemmelsene stilles krav til masseforvaltningsplan for matjord.  
 

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. 

25  Eventuelt 

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. 

 Ny områdeplan for Lundsjordet legges inn i områdeplan for Råholt sentrum, som 
utarbeides av Eidsvoll kommune. 

 Detaljregulering K1-K3 må knyttes opp mot Planprogram for Råholt sentrum, men 
varsel om planoppstart for detaljregulering kan varsles nå.  

 Planavdelingen varsler oppstart av utarbeidelse av planprogram for Råholt sentrum 
trolig i løpet av jan/feb 2020. Forslagstiller for Lundsjordet gir innspill til 
områdeplan, og det avholdes løpende dialogmøter for å forsikre at detaljplanen 
forholder seg til prinsippene i planprogrammet. Planprogram er planlagt lagt ut til 
offentlig ettersyn 2. kvartal 2020. 

Forslagstiller ser for seg sende inn komplett planforslag innen mars 2020. Planforslag kan 
ikke legges ut til offentlig ettersyn før det foreligger vedtatt planprogram for Råholt 
sentrum. 

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 
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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: 

Oversendelse av naboliste og liste over offentlige instanser.  
Videre veiledning og informasjon gjennom planprosessen.  

29  Framdrift 
Fremdriften betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at mottatt 
dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 
 

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

 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 Naboliste_Lundsjordet K1_K2_K3 
2 Naboliste kart 
 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
IN BY AS Grubbegata 14 0179 OSLO  
NORDIC GROUP HOLDING AS Christies gate 14 5015 BERGEN  
 
 
Interne kopimottakere: 
Tonje Valborg Bekkadal Eik Kommunal forvaltning 
Anne Brodal Skole 
Marianne Bergh Plan 
Ole Erik Thingstad Kommunalteknikk 
Marco Skotti Plan 


