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Til:  

postmottak@eidsvoll.kommune.no 

(Plan) 

           7. mai 2020 

 

Bestilling av OPPSTARTSMØTE: Detaljregulering av gbnr 212/1 m.fl. – 

Minnevika 

Det bestilles herved oppstartsmøte for planarbeid ifølge vedlegg. 

Vi er klar over at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og vi stiller med fagkyndig 

deltakelse på møtet. Fra forslagstiller møter Hans Eirik Nilssen og Amund Harald Sandholt 

fra forslagsstiller (Bjerkneschar AS), og Gunnar Stenvik og Håkon Dalen fra fagkyndig 

(COWI AS). 

Det er ønskelig at også fylkeskommunen deltar på møtet. 

Det har tidligere vært kontakt med kommunen om denne saken, jf. kommunens referanse 

2019/5004. Saksbehandler/kontaktperson var da Malene Solheim Andreassen. 

Obligatorisk vedlegg – utfylt planinitiativ (iht. Forskrift om behandling av private forslag 

til detaljregulering etter pbl.) 

 

Annet: 

Forslagstiller skal vurdere om det vil bli krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om 

konsekvensutredning 26.06.2009 nr. 855. 

Det vil bli gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. pbl § 4-3 ved utarbeidelse av planer 

for utbygging. 

Følgende temaer/spørsmål ønskes belyst/avklart på oppstartsmøtet: 

 Eidsvoll kommunes vurdering av forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 

 Planavgrensning 

 Samordning av prosess mellom kommune og konsesjonsmyndigheter (NVE og 

fylkeskommunen) 

 Krav til utredninger og dokumentasjon 

 Medvirkningsprosess 

Med hilsen 

Gunnar Stenvik 

Fagkyndig, COWI AS  

mailto:postmottak@eidsvoll.kommune.no
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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 

Gunnar Stenvik GS COWI AS 

Håkon Dalen HD COWI AS 

Hans Eirik Nilssen HEN Bjerkneschar AS 

Amund Harald Sandholt AHS Bjerkneschar AS 

Saksnavn inkl. 

planid. 
Detaljregulering – Gbnr. 212/1 m.fl. Landbasert oppdrett av 

røye i Minnevika – Plan ID 303532800 

Saksnummer:  2019/5004 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 3.juni 2020 Tid:13.00  

Møtested: Teams 

Referent: Cathrin R Helgestad Datert: 5.juni 2020 

Forslagstiller  Bjerkneschar AS 

Fakturaadresse 
Bjerkneschar AS v. Hans Eirik Nilssen, Kråkvålvegen 98, 

2092 Minnesund 

Plankonsulent COWI AS v. Gunnar Stenvik 

Kontaktperson kommunen 
Cathrin R Helgestad 

cathrin.r.helgestad@eidsvoll.kommune.no  

mailto:cathrin.r.helgestad@eidsvoll.kommune.no
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Tonje Valborg Bekkadal TVB 
Eidsvoll kommune, 

Virksomhetsleder 

Brit Johanne Søvde BJS 
Eidsvoll kommune, Avd.leder 

Byggesak 

Einar Ordal EO 
Eidsvoll kommune, Avd.leder 

Landbruk og Geodata 

Markus Forsberg MF Eidsvoll kommune, Plan 

Dag Erland Opsal DEO Eidsvoll kommune, Landbruk 

Cathrin R Helgestad CRH Eidsvoll kommune, Plan 

 

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:  

Etablering av oppdrettsanlegg for røye. 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Planområdet ligger i "Minnevika", og antas foreløpig å omfatte i størrelsesorden 45 

daa inkl. del av Vorma og atkomstveg fra Rv177/Minnestranda. Planområdet består 

av følgende eiendommer/deler av eiendommer (gnr/bnr): 212/1, Minne – ca. 20 daa, 

212/3, jernbanen – ca. 7 daa, 212/4, Minneverket – ca. 10 daa, 213/1, og Bjørknes – 

ca. 8 daa. Se vedlagt foreløpig planskisse. Det planlagte tiltaket vil medføre noe mer 

trafikk på lokal atkomstvei i nord (Minnestranda), men vurderes for øvrig ikke å gi 

vesentlige virkninger utenfor planområdet. 

03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

Oppdrettsanlegg for røye med tanker basert på gjennomstrømning av vann fra 

Mjøsa/Vorma, nødvendig driftsbygning(-er) og ca. 800 meter utbedret og delvis ny 

privat atkomstvei. Se vedlagt presentasjon av tiltaket med skisser og utdypende 

beskrivelse fra tidligere innsendt dispensasjonssøknad. 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder:  
Oppdrettsanlegget er per mai 2020 planlagt å bestå av 16 x tanker á 12 meter i 

diameter og 4 meter dybde, delvis nedsenket i terrenget. I tillegg vil det være behov 

for enkle driftslokaler (driftskontor, garderobefasiliteter, garasje, lager for 

driftsmidler/fôr/reservedeler etc.). 
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05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

Det planlagte oppdrettsanlegget er basert på idéen om å utnytte det lokale 

ressursgrunnlaget. Dette gjelder først og fremst vannressursene i Vorma. Vorma har 

god vannkvalitet, stabilt høy vannføring og stabil temperatur som er velegnet for 

oppdrett av røye. Anlegget vil baseres på gjennomstrømming av elvevann, der 

vannet pumpes gjennom oppdrettsanlegget via inntaks- og utførselsledninger fra/til 

dypålen i elva, ca. 400 meter mot NØ. For å minimere energibehovet til pumping av 

vann, og dermed muliggjøre en økonomisk og miljømessig bærekraftig driftsmodell, 

er det helt avgjørende at anlegget kan ligge så lavt som mulig ift. vannspeilet i 

Vorma. Ifm. produksjonen vil det være en målsetting å benytte fôrressurser fra lokalt 

landbruk og næringsliv. Det planlegges ikke videreforedling av fisken ifm. det 

planlagte oppdrettsanlegget, men det er en intensjon å etablere foredlingsvirksomhet 

i lokalmiljøet, og dermed bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen. I 

forretningsidéen ligger også en intensjon om å produsere eget fòr. Avfallet fra 

oppdrettsanlegget vurderes som en ressurs for eiernes nærliggende jordbruksarealer. 

 

Et alternativ med plassering lenger vekk fra elvebredden, som Eidsvoll kommune har 

bedt om en vurdering av, vil i praksis innebære at anlegget må plasseres oppå den ca. 

30 meter høye elveterrassen. Dette vil samtidig mangedoble løfte-/pumpehøyden på 

vannet fra Vorma. Forholdet er forelagt produktansvarlig hos en pumpeleverandør, 

som har følgende kommentar:  

 

«Hydraulisk effektivitet er direkte proporsjonalt med løftehøyde. I dette tilfellet er 

det snakk om ca. 1667 l/s (100 m³ /min) for hhv 3 og 30 meter løftehøyde. Da blir ren 

hydraulisk effekt 50kW ved 3 meter og 500kW ved 30 meter. Det som gjør det 

komplisert er virkningsgraden til pumpe og motorer. Men jeg regner med at vi klarer 

ca. 70% (total virkningsgrad pumpe og motor). Da blir det hhv ca. 72 og 720 kW/t. 

Lenger rørtrase fra pumpe til destinasjonen vil også bidra til friksjonstap i rør som 

da vil gjøre nødvendig løftehøyde enda større.» 

 

Strømforbruk ved å løfte vannet 3 meter er altså 72 kW/t, og 10 x så mye ved 30 

meters løftehøyde (720 kW/t). Dette tilsvarer et merforbruk pr. døgn i 

størrelsesorden 15 000 kW, noe som ikke vil være mulig å dekke inn gjennom 

beregnet driftsmargin. Plassering oppe på elveterrassen er dermed ikke et alternativ 

for et gjennomstrømningsanlegg. 

 

Ifm. opprydding og istandsetting av området etter ferdigstillelse av Bane Nors nye 

dobbeltspor er det aktuelt å benytte overskuddsmasser til nødvendige terrengarbeider 

for det skisserte oppdrettsanlegget. Bjerknes char har en skriftlig avtale med Hæhre 

Entreprenør, som utfører anleggsarbeidene på vegne av Bane Nor, om mottak av 

stein fra jernbaneutbyggingen. Lokal deponering vil gi kort transport av stein og 

sand, som er miljømessig gunstig ved at CO₂ -utslippene reduseres og 

massetransport på offentlig veinett unngås. Lokal deponering av overskuddsmassene 

vil samtidig være økonomisk gunstig både for Bane Nor, entreprenør og det 

foreslåtte fiskeoppdrettsanlegget.  

 

Utlegging av steinmassene lokalt vil også bidra til å stabilisere strandsonen mot 

videre utgliding. 
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06  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser: 

Anlegget tenkes anlagt i Minnevika, delvis på området der Minneverket (teglverk) 

tidligere lå, og delvis på en lavtliggende sandbanken langs bredden av Vorma. Langs 

elvefronten tenkes det anlagt en vegetasjonskledd flomvoll, dimensjonert med tanke 

på en 200-årsflom.  

 

Oppdrettsanlegget anlegges på innsiden av flomvollen, og vil bestå av 

lave/nedsenkede installasjoner. Oppdrettstankene kan fargesettes med tanke på minst 

mulig kontrast til omgivelsene. Anlegget kan dermed tilpasses landskap og 

omgivelser på en god måte, uten vesentlige visuelle konsekvenser for landskapet.  

 

Se vedlagte 3D-illustrasjoner av visuell nær- og fjernvirkning. 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

 

Gjeldende planer: 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026: Planområdet er avsatt som nåværende LNF-

areal og område for "bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone". 

Deler av området omfattes i tillegg av "Faresone – flomfare" (200-års flom).  

 

I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, § 14 "Bygninger og anlegg i LNF-

områder", står det at oppføring av bygninger og anlegg……… som er nødvendig for 

landbruksdrift og annen næringsvirksomhet basert på landbrukseiendommens 

ressursgrunnlag, er tillatt i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 

(LNF). Mindre akvakulturanlegg på land for oppdrett av fisk er i Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet/Landbruks- og matdepartementets veileder "Garden 

som ressurs" spesifikt nevnt som tiltak som kan tillates innenfor LNF-områder. 

 

I arealdelens § 16 "Bygninger og anlegg i sjø og vassdrag" fastsettes et generelt 

forbud mot oppføring av bygninger og anlegg i områder langs vassdrag, inntil 100 m 

fra strandlinjen.  

 

Retningslinjen for saksbehandling av dispensasjonssaker i vann og vassdrag og i 

LNF-områder krever at tiltaket ikke må være i konflikt med viktige friluftsinteresser 

og turdrag eller viktige områder for biologisk mangfold. 

 

Forslag til kommuneplan 2020-2031: Forslag til revidert kommuneplan lå ute til 

offentlig ettersyn våren 2020, og skal erstatte gjeldende arealdel for 2015-26 og 

gjeldende samfunnsdel for 2011-22. For det aktuelle området for fiskeoppdrett er det 

ikke foreslått konkrete endringer mht. arealbruk. 

 

Gjeldende regulering: Deler av planområdet inngår i reguleringsplan for nytt 

dobbeltspor for Dovrebanen, strekningen Venjar-Langset. De aktuelle arealene er 

regulert som midlertidige anleggsområder, #1 (midlertidig anleggsområde på land) 

og #3 (permanent masselagring), med underliggende formål "friluftsformål" (ca. 20 

daa) og "landbruk" (ca. 7 daa). Arealene som ligger under flomvannstand, dvs. 

sandbanke og del av vannstrengen, er uregulert (ca. 20 daa).  
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Innenfor områder for permanent masselagring, dvs. den delen av planområdet som 

ligger mellom eks. jernbanefylling og Vormas flomlinje, gjelder regulerings-

bestemmelse om at området så langt mulig skal tilrettelegges for fulldyrking for 

jordbruksformål.  

 

  

Figur: Utsnitt av reguleringsplankart for nytt dobbeltspor for Dovrebanen, strekningen Venjar-

Langset. Foreslått planavgrensning vist med rød stiplet strek. 

 

Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll kommune 2016-2027: Planen skal 

bidra til å gi kommunens primærnæringer langsiktige og stabile rammevilkår som 

danner et solid fundament for å ta posisjon i det grønne skiftet og bidrar til optimal 

produksjon av landbruksprodukter og etablering av innovativ grønn 

næringsvirksomhet. Kommunen skal bl.a. støtte og være pådriver for videreutvikling 

av råvareforedlende bedrifter, herunder etablering av samarbeid mellom lokale 

gårdsbruk, matvareindustri og kompetansemiljøer.  

 

Pågående planarbeid: 

Det er ingen pågående planarbeider i eller i umiddelbar nærhet til planområdet.  

 

(I henhold til reguleringsplan som ble vedtatt i 2016, bygger Bane Nor for tiden nytt 

dobbeltspor med ny jernbanebru over Vorma ca. 250 meter øst for planområdet.) 

 

Andre planer for området: 

Det er ikke registrert opplysninger om andre planer for området.  

 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 

effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette 

for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
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  Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning:  

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging stimulere til, og 

bidra til reduksjon av klimagassutslipp. Planleggingen skal også bidra til at 

samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene. 

 

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

Retningslinjene inngår i Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon, 

og skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

 

Flaum og skredfare i arealplanar (NVE, 2014): 

Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til i 

arealplaner. Retningslinjene gjelder for fare knyttet til alle typer flom-, erosjons- og 

skredprosesser, og flodbølger som kan oppstå som følge av skred. 

 

Sikkerhet mot kvikkleireskred – Veileder 7/2014 (NVE, 2014): 

Formålet med veilederen er å gi en mal for geotekniske utredninger og 

dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred i kvikkleire og andre 

jordarter med sprøbruddegenskaper (også benevnt kvikkeleireskred), i forbindelse 

med arealplaner og byggesaker. 

 

Regionale planer/retningslinjer: 

Fylkesdelplan – Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025: 

Formålet med fylkesdelplanen er at Romerike skal utvikles som del av et 

miljøvennlig og sammenhengende storbyområde og tettsteder bundet sammen av et 

effektivt system for veg-, kollektiv- og sykkeltransport omkranset av et livskraftig 

landbruk og høyverdige natur- og friluftsområder. 

 

Regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021: 

Planen er gjeldende for vannregionene Glomma med grensevassdragene og Vest-

Viken. Planene fastsetter miljømål for alle vannforekomster i fylket, elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann. Målet er at disse skal oppnå eller opprettholde god tilstand 

innen 2021. 

 

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus frem mot 2025 

(2015): 

Den regionale planen for innovasjon og nyskaping er en felles plattform for å styrke 

regionens innovasjons-, nærings- og kunnskapsmiljøer. Planens langsiktige arbeidet 

skal føre til bærekraftige, smarte og trygge løsninger for et framtidsrettet og 

konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen. 
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08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 

Planinitiativet vil berøre natur-, landskaps og friluftsinteresser langs Vorma.  

I tillegg omfatter planområdet deler av midlertidig anleggsområde ifm. bygging av 

nytt dobbeltspor for Dovrebanen på strekningen Venjar-Langset. 
 

Naturinteresser: 

Planforslaget berører flomvannsonen i en del av Minnevika – Vorma. Vorma, er 

omfattet av fuglelivsfredning. Elva har et svært rikt fugleliv og også et svært rikt 

planteliv. Vorma fra Eidsvoll til Minnesund har høy verdi for overvintring 

av våtmarksfugl generelt og sangsvane spesielt. Naturinteressene må derfor 

kartlegges grundig ifm. utredningsarbeidet, og behov for eventuelle avbøtende tiltak 

beskrives. 
 

 

Figur: Uttrekk fra naturbase.no. 

Landskap: 

Kulturlandskapet er vurdert å ha lokal verdi i rapporten Grøntstruktur Romerike 

(Akershus fylkeskommune, 2002). Landskapstilpasning og visuelle forhold må 

derfor vektlegges i videre planarbeid.   
 

Friluftsliv: 

Vorma med randsone er vurdert å ha lokal/regional verdi for friluftsliv i rapporten 

Grøntstruktur Romerike. Deler av området er i dag regulert til friluftsformål som del 

av Bane Nors reguleringsplan for nytt dobbeltspor. Opprettholdelse og evt. bedring 

av allmennhetens tilgjengelighet til elvebredden må derfor ivaretas ifm. planarbeidet. 

 

Midlertidig anleggsområde: 

Etablering av fiskeoppdrettsanlegget vil først skje etter at anleggsarbeidene for det 

nye dobbeltsporet er ferdig, og planen berører derfor ikke dette anlegget direkte.  
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09  Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 

risiko og sårbarhet: 

Som en del av planarbeidet vil det bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.  

I forbindelse med jernbanebygging og massedeponi er det gjennomført 

grunnundersøkelser. Det vil bli gjennomført flere grunnundersøkelser dersom det er 

nødvendig. Sikkerhet med tanke på flom vil bli utredet ifm. etterfølgende plan-/ 

utredningsprosess iht. plan- og bygningsloven og ifm. konsesjonssøknad etter 

vannressursloven. Eventuelle sikringstiltak for å forhindre flomskader vil bli 

innarbeidet i reguleringsplanen. Risiko forbundet med forurensning/natur-/ 

biomangfold vil bli redegjort for i planforslag/KU og forutsettes grundig utredet og 

vurdert ifm. konsesjonssøknad etter akvakulturloven og søknad om tillatelse etter 

forurensningsloven.  

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

planoppstart: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, fylkeskommunen, kommunale fagetater, BaneNOR, 

NVE/DSB, Hafslund Nett, interesseorganisasjoner (natur, friluftsliv etc.), grunneiere 

og naboer. (Suppleres i samråd med Eidsvoll kommune.) 

11  Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, naboer og andre berørte: 

Lovpålagte medvirkningsaktiviteter iht. plan- og bygningsloven (varsel om 

planoppstart og offentlig høring av planforslag), egne møter med plan- og 

konsesjonsmyndigheter, samt Bane Nor som infrastruktur- og grunneier. 

12  Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger 

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

Planen faller inn under KU-forskriftens VEDLEGG II – Planer etter plan- og 

bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere, pkt. 1f) –

Akvakultur. I henhold til KU-forskriftens § 7 skal tiltak i vedlegg II som behandles 

etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven alltid konsekvensutredes, 

men ikke ha melding. Det planlagte tiltaket forutsetter utnytting av vannressurser i 

Vorma og skal dermed behandles/konsesjonssøkes etter vannressursloven, og dermed 

også konsekvensutredes. 

 

Behandling av plansak etter plan- og bygningsloven og konsesjonssøknad etter 

vannressursloven forutsettes koordinert mellom de aktuelle myndighetsorganer 

(kommune og fylkeskommune). 
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Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU) 

Planen faller inn under KU-forskriftens VEDLEGG II – Planer etter plan- og 

bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere, pkt. 1f) – 

Akvakultur. I henhold til KU-forskriftens § 7 skal tiltak i vedlegg II som behandles 

etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven alltid konsekvens utredes, 

men ikke ha melding. Det planlagte tiltaket forutsetter utnytting av vannressurser i 

Vorma og skal dermed behandles/konsesjonssøkes etter vannressursloven, og dermed 

også konsekvens utredes. For planer som faller innenfor krav om konsekvensutredning 

skal det utarbeides planprogram som sendes på høring og offentlig ettersyn i minimum 

6 uker.  

Vi gjør oppmerksom på at juli måned ikke skal inngå i som en del av høringsperioden. 

Planavgrensning: Plangrensen utvides til også å innlemme ledningstrase for inntaks- 

og utslipps ledning for anlegget. Det bør også vurderes å utvide planområdet mellom 

dagens jernbanetrase og anlegget for å sikre nok plass til adkomstvegen i dette 

området. 

Plantype: Detaljregulering, med Planprogram og KU. 

Rekkefølgekrav: VA, Vei m.m. 

Utbyggingsavtale: Ikke aktuelt 

  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

Planområdet er etter tidligere avklaringsmøte flyttet til Minnevika. En lokalisering 

som er mye bedre egnet. Planområdet utgjør ca.45 daa, dette er inkl. del av Vorma, 

med adkomstveg fra FV177/Minnestranda, og med kort vei til E6. Store deler av 

området benyttes i dag som midlertidig anleggsområde i forbindelse med Bane Nord 

sin utbygging av ny jernbane. 

Området ligger i kommuneplanens arealdel som LNF-område og bruk og vern av sjø 

og vassdrag (Vorma). 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: Det skal gjøres miljøtekniske undersøkelser. 

Kulturlandskap og kulturminner: Det skal redegjøres for i nødvendig grad. 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): Inngår i planarbeidet, og vil bli 

vurdert gjennom administrativ og politisk behandling. 

Geotekniske undersøkelser: Det må gjøres nødvendige geotekniske 

vurderinger/undersøkelser i forhold til områdestabilitet. Håndtering av krav fra 

overordnede myndigheter vil vurderes underveis i planprosessen.  

Trafikk/mobilitet: Tiltaket vil medføre noe mer trafikk på lokal adkomstveg, men 

vurderes ikke å gi vesentlige virkninger utenfor planområdet. 

Støy: Antas å ikke være et relevant utredningsbehov. Planlagte tiltak er ikke 

støyfølsomt og vil heller ikke generere støy selv utover transport til/fra anlegget. 

Tiltaket har få naboer. 
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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 varsling om oppstart. 

Akershus fylkeskommune: Ikke behov utover ordinær varsling om oppstart. 

NVE: Ikke behov utover ordinær varsling om oppstart. 

Statens Vegvesen: Ikke behov utover ordinær varsling om oppstart. 

Planforum: Ikke behov utover ordinær varsling om oppstart. 

Andre instanser: Ikke behov utover ordinær varsling om oppstart. 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ for Eidsvoll kommune er oversendt pr. epost  

- Gebyr for oppstartsmøte oversendes når referatet er godkjent. 

- Gebyr for KU og Regulering faktureres når planforslaget legges ut til offentlig 

ettersyn.  

- Gebyr fastsettes etter regulert areal i henhold til kommunens gebyrregulativ. 
 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: Teknisk plan for VA skal utarbeides etter kommunal VA-norm og godkjennes av 

kommunalteknikk før IG gis. Anders Nygård, avd.leder kommunalteknikk kan 

kontaktes for nødvendige avklaringer. 

Overvannshåndtering: 

Bekkeløp i området må videreføres/sikres.  

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Vei som etableres blir privat. 

Renovasjon: Tilrettelegging for renovasjon ihht. renovasjonsforskriften. 

19  Barn og unges talsperson: Ikke behov utover ordinær varsling om oppstart 

Ikke behov for forhåndsavklaring utover ordinær varsling om oppstart. 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: 

Når det gjelder grenser og eiendomsforhold, er ingen av grensene i planområdet 

oppmålt nøyaktig, men landarealene synes i prinsippet å ha kjente eiendomsforhold. Det 

kan være et spørsmål om hvem som eier utover i elva, men hvis anlegget kjøper eller i 

alle fall har tilgang til alle landarealene vil sannsynligvis også elvegrunn automatisk 

følge med etter hovedregelen i vassdragsloven.  

For å sikre seg at det ikke oppstår eiendomsproblemer senere i prosessen anbefales at 

det rekvireres en oppmålingsforretning spesielt med tanke på eiendomsforhold i elva, 

men det bør også vurdere å få oppmålt grenser i planområdet. 

21  Byggesak: 

Ingen merknader på nåværende tidspunkt. 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 

Ingen landbruksfaglige interesser blir berørt. 

23  Eventuell annen kommunal enhet/råd 
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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. Administrasjonen er positiv til planinitiativet. 

25  Eventuelt 

Vi har etter møtet snakket om adkomstvegen, og at det er viktig at denne opparbeides 

med god framkommelighet og for å tåle belastningen ved opparbeidelse/drift av 

anlegget. Dersom det er tenkt etablert kommunal renovasjon i tilknytning til anlegget, 

må dette avklares med kommunalteknikk og etableres henhold til 

renovasjonsforskriften. 

Om videre framdrift, krav til planforslag mm. 

26  Videre planprosess: 

Akseptert: Kravspesifikasjon vedrørende varsling oversendes forslagsstiller etter 

møte. Forslagsstiller oversender forslag til varsling og planprogram 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 

- Illustrasjoner 

- Analyser/utredninger KU 

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: 

PlanID og plannavn opprettes og oversendes plankonsulent 

- Adresseliste off. myndigheter og nabolist 
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29 Framdrift 

Fremdriften betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at 

mottatt dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 

- Varsel om oppstart: 

- Fastsetting av planprogram: 

- Planforslag til offentlig ettersyn: 

- Førstegangs behandling: 

- Sluttbehandling: 

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

- Må opplyses om i oppstartsvarsling. 

 

 


