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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 
Sanijela Brkan SB Eidsvoll Kommune 
Marianne Bergh MBE Eidsvoll Kommune 
Brit Johanne  BJS Eidsvoll Kommune 
Anders Nygård AN Eidsvoll Kommune 
Eirik Nordeide EN Råholt Tomteutvikling AS 

Saksnavn inkl. 
planid. 

Detaljregulering av gbnr. 96/208 m.fl - Delvis endring av reg.plan 
Grinda-Sagmoen Øst, Plan ID: 303533000 

Saksnummer:  2019/3865 
Møte nr.: 1 
Møtedato: 27.05.20 Tid: 10:00  
Møtested: Microsoft Teams/Rådhuset 
Referent: Sanijela Brkan Datert: 27.05.20 

Forslagstiller  Råholt Tomteutvikling AS 
Fakturaadresse Sørumsgata 6, 2000 Lillestrøm 
Plankonsulent Sørensen Arkitektur AS, Torggata 32, 2302 Hamar 
Kontaktperson kommunen Sanijela Brkan 
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Karl Petter Ingvoldstad KPI Sørensen Arkitektur AS 
Shane Christian Matheson SCM Råholt Tomteutvikling AS 
Jens Kristian Sørensen JKS Sørensen Arkitektur AS 
Jan Roger Skogby JRS  

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:  

Å tilrettelegg for familievennlige rekkehus på g.nr 96, b.nr 208 i Eidsvoll, samt enebolig 
på gnr.127 bnr. 43 – Øvre Grindaveg 11. 
 
Planen vil erstatte deler av planen ”Reguleringsplan for Grinda, Sagmoen øst” og det 
skal legges til rette for bygging av 3 etasjer + p-kjeller. 
 
Det skal forholde seg til gjeldende planverk, men se til ny kommuneplan når det gjelder 
krav til parkering. 
 
Den foreslåtte endringen vil være i tråd med overordnede føringer om fortetting innen- 
for eksisterende byggeområder og i nærheten av knutepunkt. Det er både et nasjonalt, 
regionalt og lokalt mål å ikke bygge på dyrket mark, og det er derfor viktig at 
eksisterende utbyggingsarealer utnyttes bedre. Det er en kjent administrativ og politisk 
sak i Eidsvoll kommune at delområder som dette bør gis prioritet og utnyttes bedre i 
årene som kommer. 
 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Planområdet ligger nord for Tærudvegen og bygging vil gi liten påvirkning på 
omgivelsene rundt. Mot øst er området avgrenset av et grøntareal slik at bebyggelsen 
øst for planområdet ikke vil bli særlig påvirket av byggingen. Vegetasjonen som har 
vært og delvis er i området gir en større solskjerming enn ny bebyggelse. 

Bebyggelsen mot vest og nord har alle sine uteplasser på et lavere nivå og mot andre 
retningen slik at de også ikke er særlig påvirket av den planlagte utbyggingen 
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Ny bebyggelse vil gi en liten økning i trafikken i Tærudvegen. Se eget notat vedr. 
trafikkforhold. 

03  Planlagt bebyggelse, anlegg  

Familievennlige boliger i form av rekkehus: Konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende adkomst, parkering og lekearealer. og andre tiltak. 

 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: 

Tre etasjer med takterrasse + underjordisk parkering. Se illustrasjoner for mer 
detaljer.  

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

Området ligger åpent til i skrånende østvendt terreng. Det vil derfor være ønskelig at 
boligene får takterrasse, slik at alle kan få gode sol- og utsiktsforhold. 
Området er sentralt beliggende på Råholt, kun ca. 650 meter (luftlinje) til Eidsvoll Verk 
stasjon/ kollektivknutepunkt og ca. 850 m gangavstand, Det er i underkant av 1 km fra 
Råholt sentrum med godt utvalg av forretninger og kontorer, Råholt ungdomsskole og 
Råholthallen ligger like øst for eiendommen og det er ca. 1,2 km fra Bønsmoen skole. 
Det er bussholdeplass langs Tærudvegen like ved eiendommen. Det er videre et godt 
utbygd gang- og sykkelvegnett/gangforbindelser fra eiendommen/ langs Tærudvegen og 
fram til de forskjellige målpunktene. Det er også kort avstand til nærfriluftsområder. 

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

Det er både eksisterende og planlagt frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, 
samt blokker i nærområdet. Å tilrettelegge for en fortetting med konsentrert 
småhusbebyggelse vil dermed representere en naturlig utvikling på en så sentral 
eiendom på Råholt. En utbygging av konsentrert småhusbebyggelse vil være godt 
tilpasset de bebygde omgivelsene. 
Et utbyggingsprosjekt i denne skala og karakter innenfor et boligområde anses ikke å 
påvirke landskapet i negativ retning 

 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 
retningslinjer, og pågående planarbeid: 
Gjeldende planer: 
I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til Boligbebyggelse – eksisterende. 
I tillegg ligger eiendommen innenfor restriksjonsområde rundt Gardermoen Lufthavn. 
Hensynsonenavn H190_1 
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Følgende bestemmelser fra Kommuneplanen vil bli fulgt opp i planprosessen. 
§ 5 Teknisk infrastruktur 
§ 6 Leke-, ute- og oppholdsplasser 
§ 8 Parkering (pbl. § 11-9 nr. 5) 
 
Gjeldende regulering: 
«Reguleringsplan for Grinda, Sagmoen øst» vedtatt 01.07.85. Eiendommen ligger 
innenfor felt B, og iht. bestemmelsene kan det oppføres frittliggende bolighus med 
BYA 25% og maks to etasjer. Planlagte tiltak vil medføre en endring av deler av 
gjeldende plan, der det ønskes konsentrert småhusbebyggelse med BYA 30-40% 
(Avhengig av medregning av p-plasser) og maks 3 etasjer og takterrasse + p-kjeller. 
Det bør også vurderes om krav til antall parkeringsplasser bør reduseres iht. ny 
kommuneplan som har vært på høring.  
 
Området grenser i øst/nordøst inntil «Reguleringsplan for Grinda», hvor det tillates 
maks BYA= 55% og maks gesimshøyde på hhv. 12 og 15 meter over gjennomsnitt 
planert terreng. Økning av høyder og utnyttelsesgrad i «Reguleringsplan for Grinda» ble 
foretatt som en mindre endring av reguleringsplanen i 2014. 
 
Pågående planarbeid: 

Det arbeides med kommuneplanen for Eidsvoll. Vi er ikke kjent med at det er annet 
pågående reguleringsplanarbeid innenfor eller like ved planområdet 
 
Andre planer for området: 
Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 
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Det flere rikspolitiske retningslinjer som må følges opp, herunder bl.a.: Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging, Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, RPR for å styrke barn og unges 
interesser i planlegging (T-2/08), Fylkesmannens forventningsbrev, Universell 
utforming og folkehelse. 

En fortetting innenfor eksisterende boligområder, på en eiendom som ligger sentralt på 
Råholt med kort avstand til kollektivknutepunkt/jernbanestasjon, sentrumsfunksjoner, 
skoler etc. vil følge opp og være i samsvar med de fleste av disse rikspolitiske/statlige 
retningslinjene. 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier bl.a. 
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. 
 
Regionale planer/retningslinjer: 

Det er flere regionale planer/retningslinjer som får virkning, herunder: Regional plan- 
strategi for Akershus og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. I disse 
planene legges det vekt på knutepunktutvikling. Å tilrettelegge for fortetting på en 
boligeiendom sentralt på Råholt, med kort avstand til kollektivknutepunkt og sentrums- 
funksjoner vil være i samsvar med regionale planer og strategier. 

Det er et mål å ikke bygge på dyrket mark, og da er det viktig at eksisterende 
utbyggingsarealer utnyttes bedre. 

� Den planlagte fortettingen ansees som godt gjennomarbeidet med god plassering 
og det er en naturlig utvidelse innenfor allerede eksisterende boligformål. 

� Prosjektet imøtekommer flere av kravene satt i overordnede og nasjonale 
føringer. Tomten er sentrumsnær med bare ca. 650 m (luftlinje) til Eidsvoll Verk 
stasjon. Tomten tar ikke dyrket mark. 

Pågående arbeid med rapporten om grønn grense viser at det vil være langt mer 
fordelaktig å sentrere veksten videre rundt kollektivknutepunkt. Det følger videre av 
planavdelingens arbeid med rapport om grønn grense, at det er mange bebygde områder 
på Råholt som er altfor dårlig utnyttet, og som med fordel burde fortettes fremfor å ta 
inn nye planområder. 
 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 

Det går en høyspent øst for eiendommen, men verken selve høyspentlinjen eller 
faresonene ifm. denne berører området. 

Iht. Miljøstatus.no og AREALIS er det ikke fredede, prioriterte, truede eller fremmede 
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arter, inngrepsfri natur eller naturtyper innenfor området. Det er heller ikke registrert 
friluftsinteresser, området er ikke flomutsatt. 

Det er ingen kjente forminner eller SEFRAK-registrerte bygg i eller like ved 
planområdet. 

Eiendommen berøres ikke av forurensning, og er ikke utsatt for støy fra vegstøy eller 
flystøy over gjeldende grenseverdier, men deler av eiendommen ligger i gul støysone 
ifm jernbane. 

Det er ikke registret som dyrka eller dyrkbar mark på eiendommen. 
Berggrunnen består av diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. Deler av området har 
fjell i dagen/bart fjell, mens det i sørøst er dekket av vindavsetninger. Det er dermed 
uproblematisk byggegrunn. Området ligger over marin grense. Området har lav til 
moderat aktsomhetsgrad mht. radon, og stedvis er det registrert som usikker 
aktsomhetsgrad. 

Ut over de momentene og interessene som det er referert til ovenfor, ses det 
foreløpig ikke å være spesielle interesser som blir berørt. Alle vanlige og 
relevante planvurderinger blir gjennomført. Det kan likevel her, som ellers, 
ventes å oppstå spørsmål og utredningsbehov under prosessen som foreløpig 
ikke er kjent for forslagsstiller. 
 

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

Det vil ifm. planarbeidet utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse, 
men en ser ingen umiddelbare større fare- eller risikoforhold ved utbygging 
av området. Spesielt fokus på inn-/utkjøring av masse og kryssing av 
skoleveg – spesielt fokus før og etter skoletid. 
 

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

Berørte grunneiere og naboer samt offentlige myndigheter hvis saksområde er 
berørt (bl.a. Statens vegvesen, fylkesmannen, fylkeskommunen, NVE, 
Hafslund Nett). Det forutsettes at varslingslister blir oversendt fra Eidsvoll 
kommune. 
 

11  Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Det vil avholdes oppstartmøte med kommunen der aktuelle fagavdelinger er 
tilstede. Etter dette vil varsel om oppstart kunngjøres i lokalavis (Eidsvoll og 
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Ullensaker Blad), på kommunens hjemmeside, samt sendes ut pr. brev/e-post til 
berørte parter. Ut fra sakens omfang, størrelse og kompleksitet antas det at 
vanlig varsling vil være tilstrekkelig medvirkning, og at det ikke vil være behov 
for åpent folkemøte. 
 

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 vil ikke komme inn under noen av punktene i forskriften om 
konsekvens- utredning som tilsier at det utløses krav om konsekvensutredning 
eller planprogram. 
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Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU)   

Plantype:  Detaljregulering 

Rekkefølgekrav:  Må vurderes i planprosessen. 

Utbyggingsavtale: 

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

 

Etter opprinnelig innsendt av planinitiativ har forslagsstiller imøtekommet 

administrasjonen om en rekke endringer til ønsket utforming.  

 

Administrasjonen har i hovedsak ønsket seg en utnyttelse i tråd med formålet 

frittliggende småhusbebyggelse, men har vært åpne for å ha en høyere utnyttelse særlig 

mtp. at tomten ansees å være innenfor «Grønn Grense». Nåværende revidert forslag 

(20.01.2020)  ligger på 26,6% BYA, og det nevnes i illustrasjonsplan boligtypen 4-3 og 

2 mannsboliger, men utformingen vurderes som rekkehus. Dette ansees å falle innenfor 

formålet «konsentrert småhusbebyggelse».  

 

Det ønskes totalt 14 boenheter, på 2-3 etg, med undergrunnsparkeringer. Totalt vil det 

være rundt 24 p-plasser. Utover dette er det også satt av plass til 4 gjesteparkeringer på 

tomten.  

 

Selv om man kan tillate denne utnyttelsen, vil det da settes kra til god kvalitet, mtp. at 

det vil være en stor økning av antall boenheter, på en liten tomt. 

 

Administrasjonen stiller spm. ved om solforholdene vil være gode nok på ute-og 

oppholdsarealene, og ber om at dette fremvises i et solregnskap, og også sikres i form 

av bestemmelser. Utover dette viser man til størrelseskrav og ytterligere 

utformingskriterier i kommuneplanens bestemmeser. 

 

Momenter som ble trukket frem under møtet 27.05.20: 

 

Oppføre trapper ned til grøntområdet i øst og sørge for kjappest mulig løsning til gang 

og sykkelveg. Unngå lange omveier innenfor planområdet som vil være unaturlige 

traseer for beboerne. Tas med i en bestemmelse at det tillates etablert trapper utenfor 

byggegrense som en intern gangsti ned til gang- og sykkelveg..   

 

Forslagsstiller løfter muligheten for å skjære ut en del av fjellområdet for å sikre et 

større areal til lekeplass, tilbakemeldingen er at man ønsker å motta tegninger av de 

løsningene de tenker seg så kan man vurdere deretter. Bratt kant vil måtte sikres med 

gjerde, og det bes om en oversikt på hva hellingen er her i dagens løsning. Det minnes 
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om at det i kommuneplanen nevnes at lekearealer med helling brattere enn 1:3 ikke kan 

medregnes. 

 

Grunnet endringene som ønskes tilført til planområdet vurderes dette som en full 

reguleringsplan, ikke mulighet for mindre endring. Det bes om at lekeplass, renovasjon, 

p-plasser og veger reguleres inn i kartet. Ute-og oppholdsarealer kan medregnes i BYA. 

 

Planavgrensningen bør settes ut til senterlinjen av vegen (Tærudvegen), nabogrensen i 

nord, og reguleringsplan i øst.  

 

Når det gjelder parkeringsplasser så settes det foreløpig min 1,5 og max 2,0. Bes om 

forbehold dersom nabotomten tas med i reguleringen, da må disse tallene vurderes på 

ny. 

 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: 

Kulturlandskap og kulturminner: 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): 

Geotekniske undersøkelser: 

Støy:  Ved endring av avkjørselen mot Tærudvegen vil det måtte gjøres vurderinger av 

anleggsstøy, utover dette bes det om en avklaring av støyforhold for boligene som 

vender mot Tærudvegen. 

 

Trafikk/mobilitet: 

Trafikksikkerhet skal vurderes med hensyn til:  

a) skole og barnehage 

b) lekeplasser 

c) kollektivtilbud 

d) nærbutikk 

e) boligområder 

f) renovasjonskjøretøy 

g) utrykningskjøretøy 

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: Innhentes uttalelse under varslingsperioden. 

Akershus fylkeskommune: Innhentes uttalelse under varslingsperioden. 

NVE: Innhentes uttalelse under varslingsperioden. 

Statens Vegvesen: Innhentes uttalelse under varslingsperioden. 

Planforum: Ikke aktuelt. 

Andre instanser: Innhentes uttalelse fra miljørettet helsevern  under varslingsperioden. 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 
- Gebyr for oppstartsmøte 
- Reguleringsgebyr 
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18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: Det skal utarbeides en rammeplan for Vann, avløp og overvann, med tilhørende 

notat som beskriver løsninger og beregninger.  

 

Overvannshåndtering:  Overvannstiltak skal vises i planen slik at det settes av nok plass 

til dette. Overvann skal håndteres lokalt, flomveier og evt. utfordringer for naboer må 

belyses.  

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet:  

 

Gang- /sykkelveg kan utføres som vist på figur 5.26 i Veg- normen til Eidsvoll 

kommune. Det må legges ved en teknisk plan som viser hvordan krysset er tenkt 

utformet, med sporing og siktlinjer. Dette for å kunne sette av nok plass i regulering.  

Hensikten er å sikre myke trafikanter ved inn- og utkjøring til feltet.  

Vegen inn til feltet vil være privat. 

 

Renovasjon: 

 

Renovasjonsbil må ha mulighet til å snu inne på området.  

 

 

19  Barn og unges talsperson: 

 

«Viktig at myke trafikanter tas spesielt hensyn til under byggeperioden da området 

ligger tett på gangvegen. Hvordan tenker utbygger at dette skal gjøres i praksis?»  

 

Ifølge forslagsstiller vil det meste håndteres inne på tomta, vil være fokus på ekstra 

sikkerhet, ordne vakter evt. Ikke diskutert dette men dette skal tas med i løpet av 

prosessen. Tenker at det meste av arbeid vil utføres i løpet av skoletider, og med det 

minske risiko. 

 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: 
Det er grønne grenser der, med unntak av noen punkt. De ligger ut mot vegen, de er 
litt rare, men med god kvalitet på grensa så regner med at de er ok. Må kontrolleres. 
 
Interne grenseforhold:  
Vil være hensiktsmessig å avklare eiendomsforhold tidlig. 
Om de skal bygge under bakken og det skal deles i flere eiendommer over bakken som 
ikke har like eiendomsgrenser som underjordisk parkering -- så må den underjordiske 
parkeringen deles fra som anleggs eiendom. Dette fordi vi ikke kan seksjonerer over 
flere eiendommer, kun et gbnr.  
 
Siden det planlegges underjordiske parkeringer må eierforhold over og under bakken 
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avklares så tidlig som mulig. Ved eiendomsforhold som ikke er like over og under 
bakken må det avklares behov for fradeling til anleggseiendom. 
 

21  Byggesak: 

 

Byggesak vil ha spesielt fokus på bestemmelsene. 

 

-  for å sikre gode solforhold, settes krav til en viss % andel sol 1 mai. Foreslås 50%. 

- sikre adkomst via f.eks Tærudvegen 

- sikre antall parkeringsplasser. Under møtet ble det diskutert 1,5 plasser. Dette må 

undersøkes nærmere og kommes tilbake til. 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: Stiller seg bak planavdelingens ønske om et 

masseregnskap, ellers ingen ytterligere kommentarer. 

 

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 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 
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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 

- Departementets veileder til reguleringsplaner 

 

28  Hva kommunen skal bidra med: 

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. 
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