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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 

Arild Paulsberg AP RHS Eiendom AS 

Jarle Varildengen  JV RHS Eiendom AS  

Bjarte Vågen BV MARK arkitekter AS 

Andreas Lodden AL MARK Arkitekter AS 

Einar Ordahl EO Geodata, Eidsvoll kommune 

Jostein Ertsås JE Kommunalteknikk, Eidsvoll kommune 

Cathrin R. Helgestad CRH Planavdelingen, Eidsvoll kommune 

Malene S. Sathasivam MSS Planavdelingen, Eidsvoll kommune 

Saksnavn inkl. planid. 
Detaljregulering for gbnr. 95/120-121 m.fl. – Huldertjern 

PlanID: 303533500 

Saksnummer:  20/7410 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 26.11.2020 Tid: 13.30 

Møtested: Digitalt 

Referent: Malene Sathasivam Datert: 03.12.2020 

Forslagstiller  RHS Eiendom AS v/Jarle Varildengen 

Fakturaadresse Huldertjernvegen 16C, 2070 Råholt 

Plankonsulent MARK Arkitekter AS v/Andreas Lodden 

Kontaktperson kommunen Malene Solheim Sathasivam 
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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 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 frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger) 

med tilhørende atkomstvei og avkjørsel fra privat vei (Huldertjernvegen) 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Planområdet omfatter gbnr. 95/120-121 (ca. 5,5 daa) og består i dag av en 

verkstedbygning og en tomannsbolig. Planavgrensningen er tenkt lagt i 

eiendomsgrensen. 

03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: Det planlegges en videreføring av 

omkringliggende bebyggelse i form av frittliggende eneboliger. Boligene vil ha adkomst 

og privat uteareal på bakkeplan, i tillegg til muligheter for terrasse over 

garasje/carport. Det legges også opp til en nærlekeplass på min. 200 m2 iht. 

kommuneplan. 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: Det planlegges for ni eneboliger med grunnflate 

på ca. 100 m2 over to etasjer + garasje/carport. Med et tomteareal på rundt 450 m2 gir 

dette en utnyttelse på ca. 30% BYA. Dette vil gi en ny total bebyggelse på rundt 1200 

m2. Eksisterende bebyggelse har et samlet bebygget areal på i ca. 930 m2. 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: Det planlegges eneboliger oppført i god 

arkitektonisk kvalitet, med gode planløsninger og solrike uteoppholdsareal. 

Byggematerialet vil i hovedsak være tre. 

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

relativt flat i nord, men skråner noe mot sør. Området har pr. i dag to avkjørsler til 

Huldertjernvegen i nordvest og i vest, og grenser til boligtomter i nord og øst. Innenfor 

en radius på 200 m fra planområdet ligger barnehage, gruslagt fotballbane, 

grønnstruktur og turstier. For naboer vil en oppleve fortettingen som økt aktivitet og 

trafikk. Antall boenheter økes fra 2 til i underkant av 9. Samtidig vil ny situasjon 

redusere trafikkmengden knyttet til dagens verkstedbygning (bilforhandler og bilpleie) 

som forsvinner. 
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07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

Gjeldende planer: Eidsvoll kommune Kommuneplan 2015 – 2026. Planområdet er 

regulert til boligbebyggelse. 

Pågående planarbeid: Det er ikke registret pågående planarbeid i nærheten av området. 

Andre planer for området: Kommunedelplan Råholt Trafikkanalyse 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Regionale planer/retningslinjer: Plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 2015 

 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: Ingen foreløpige kjente 

interesser. 

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

og sårbarhet: Området ligger ikke i aktsomhetsområde for jord- og flomskred, men i 

området for mulig forekomst av marin leire. Eiendommen ligger på det nærmeste ca. 

150 m unna Huldertjernet i sørøst og ca. 70 m unna en bekk i sør, men 5-10 m høyere i 

terrenget. Trafikksikkerhet vil også være et tema pga. økning i antall boenheter. Dette 

for å sikre trygge barnehage- og skoleveier. 

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

planoppstart: Fylkesmannen, Viken Fylkeskommune, Statens vegvesen, Eidsvoll 

kommune, berørte grunneiere, festere og naboer. Huldertjernvegen Veilag. 

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

festere, naboer og andre berørte Standard prosess med mulighet for innspill ved 

varsel om oppstart og offentlig ettersyn. 

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 er vurdert til 

å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter pbl. §4-2. Dette begrunnes med at 

planforslaget er i tråd med kommuneplanen og ikke får vesentlig virkning på miljø og 

samfunn. 
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Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU): I tråd med overordna plan, ikke krav til KU 

Plantype: Detaljregulering 

Rekkefølgekrav: Ny adkomst i nord bør være ferdig opparbeidet før det kan gis IG for 

oppføring av bolig. Behovet for flere rekkefølgekrav vil vurderes i løpet av 

planprosessen. Det kan bli aktuelt å legge til rekkefølgekrav om at eksisterende 

bebyggelse bør rives før det gis midlertidig brukstillatelse på første boenhet. Det kan 

også tenkes at for eksempel fartsdempende-, eller andre tiltak kan bli aktuelt som 

resultat av mobilitetvurderingen. 

 

Utbyggingsavtale: Må varsles i forbindelse med varsling av planoppstart.  

Når planavgrensningen utvides til å omfatte deler Huldertjernvegen bør det derfor 

varsles om at det vil kunne bli aktuelt med utbyggingsavtale i forbindelse med 

kostnader for oppgradering av veg.  

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

Planområdet er i dag et bilverksted i et etablert boligområde. Kommunen vurderer 

initiativet med utbygging bestående av eneboliger som positivt for området. Anbefalt 

utnyttelse skal være videreføring av utnyttelse ellers i området, det vil si 30%.  

 

Eidsvoll kommune ber om at planavgrensning utvides til å omfatte adkomstveg i sin 

helhet langs planområdet opp til t-kryss i Huldertjernvegen og videre vest til Martin 

Johansens veg med en vegbredde på 10 m. Videre i prosessen kan det da vurderes om 

planavgrensningen snevres inn dersom det viser seg hensiktsmessig. Kommunen vil 

ikke gi utvidet gebyr for dette. 

 

Nord i planområdet er det i dag en dobbel innkjøring. Denne kan med fordel tas med i 

planavgrensning og det bør drøftes med nabo på gbnr. 95/645og 95/521 om muligheter 

for felles innkjøring. Planavdelingen anser det som hensiktsmessig å utvide plangrensen 

til å omfatte begge av disse eiendommene i sin helhet ved varsel av oppstart. Så kan vi 

senere i planprosessen vurdere om det er nødvendig å ha med begge eiendomene. 

 

Adkomsten i sør kan også vurderes flyttet lenger sør slik at adkomsten legges ved det 

som i mottatt dokumentasjon er illustrert som blindveg/adkomst til bolig. Dette vil gi 

noe mer areal til bebyggelse samt at kurven på adkomst blir slakere. Det bør legges opp 

til at man kan snu på egen grunn slik at man ikke må rygge ut i felles adkomstvei i 

planområdet.  
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15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: Viser til forurensningsforskriften §2-4 krav om 

undersøkelser:  

 
«Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt 

gjennomført. 

 

Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir 

utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i 

grunnen. Undersøkelsene skal som minimum avklare om normverdier, jf. vedlegg 1 til dette kapitlet, er 

overskredet.  

 

Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, jf. § 2-3 bokstav a, kreves ytterligere 

undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og 

brukerinteresser og behov for tiltak.» 

 

Se ellers skriv fra miljødirektoratet over mulige bedrifter som kan ha forurenset grunn: 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M813/M813.pdf 

 

Kulturlandskap og kulturminner: Ikke aktuelt for området. 

 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): Det henvises til standardmal for 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Geotekniske undersøkelser: Det må gjennomføres geotekniske vurderinger iht. veileder 

7/2014. Viser til §11 i gjeldende KP om kvikkleire og marineavsetninger (jf. pbl. § 11-9 

nr. 8): 

 

«I områder under marin grense må det, ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved 

byggesaksbehandling, gjennomføres geotekniske utredninger. Dersom det påvises kvikkleire i 

planområdet må områdets stabilitet dokumenteres. 

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og 

permanent. Det må fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye 

områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen dokumenteres. 

Sikkerhetsnivået er angitt i byggteknisk forskrift (TEK10) §7-3.» 
(Red. Se ny byggteknisk forskrift TEK 17) 
 

Støy: Vurderes i hht. T-1442. Vurder også eventuell støy i anleggsperioden.  

 

Trafikk/mobilitet: Det bør utarbeides en mobilitetsvurdering med hensyn til:  

a) skole og barnehage 

b) lekeplasser 

c) kollektivtilbud 

d) nærbutikk 

e) boligområder 

f) renovasjonskjøretøy 

g) utrykningskjøretøy 

h) trafikk i anleggsperioden 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M813/M813.pdf
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  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: 

Gebyrregulativ og satser for 2020 
vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 11.12.2018. Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i 
Eidsvoll Kommunestyre sak nr. 2019/4137. 
 

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres.  
Gebyret for saksbehandling av plansaker angis ved bokstaven M. 1M utgjør kr 2.550,-.   
Gebyret skal betales til kemneren etter regningsoppgave fra kommunal forvaltning. 
Gebyret er fritatt for merverdiavgift. 

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

Timespris i forkant av oppstartsmøte: kr. 1250,- 
Fastsettelse av planprogram etter § 12-9: 9M. 

 
2. For behandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven kap. 12 og endring av slike planer 

betales: 
1. for areal   0 - 5000 m

2
:   32M 

2. for areal   5001 m
2
 - 10.000 m

2
:  38M  

3. for areal   10 001 m
2
 - 20.000 m

2
:  46M 

4. for areal   20.001 m
2
 - 50.000 m

2
:  50M 

5. for areal   50.001 m
2
 - 70.000 m

2
:  62M 

6. for areal   70.000 m
2
 - høyere m

2
:  70M  

Arealberegningen følger planavgrensningen. 
3. For behandling av reguleringsplaner etter pbl. § 4-2 jf. Forskrift om konsekvensutredning skal det 

betales: 
Dette gebyret er et tillegg for behandling av reguleringsplaner, og skal være betalt før planprogrammet legget ut til offentlig 
ettersyn. 

1. for areal   0 - 5000 m
2
:   30M 

2. for areal   5001 m
2
 - 10.000 m

2
:  35M  

3. for areal   10 001 m
2
 - 20.000 m

2
:  40M 

4. for areal   20.001 m
2
 - 50.000 m

2
:  45M 

5. for areal   50.001 m
2
 - 70.000 m

2
:  50M 

6. for areal   70.000 m
2
 - høyere m

2
:  55M  

 
4. For behandling av endringer etter pbl. § 12-14, andre ledd betales: 16M  

Gebyret må være betalt før planen fremmes for politisk førstegangsbehandling, og for endringer iht. § 12-14 andre ledd før 
vedtak. 

 

5. For Planinitiativ som stoppes, avslås eller avsluttes betales: 
 

Planinitiativ som stoppes etter § 12-8m annet ledd, og beslutningen kreves 
forelagt kommunestyret 

6M 

Avslag for private forslag behandlet etter § 12-11, der kommunen ikke 
finner grunn til å fremme forslaget til førstegangsbehandling: 

9M 
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Planforslag behandlet etter pbl. § 12-11, der kommunen ikke finner grunn 
til å fremme forslaget til førstegangsbehandling, men avslaget kreves 
forelagt kommunestyret 

21M 

Planforslag som avsluttes etter oppstartsmøte 
Gjelder for avslutning av saker, enten etter skriftlig tilbaketrekking, eller 
som følge av manglende oppfølging fra forslagstiller. 

40% av fullt 
gebyr 

Komplett planforslag som avsluttes før forslaget legges ut til offentlig 
ettersyn 

75% av fullt 
gebyr 

 
6. For frikjøp fra krav til parkering betales for per plass: 140M 
 
7. Tjenester som skal betales etter medgått tid: For tjenester etter regulativet, som ikke kan fastsettes 

på annen måte, beregnes etter medgått tid. Timespris: kr. 1250,- 
 
8. Dersom det som følge av planarbeid/planbehandling påløper gebyrer til andre offentlige instanser, 

skal dette dekkes av forslagsstiller. 
 

 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: Det må utarbeides rammeplan for VA. Prosjekteres i henhold til kommunal VA-

norm. 

Vurdering av kapasitet på Vann/spillvann må gjøres av VA-konsulent. Kommunale VA-

ledninger krysser eiendom i sør. Det kan bli nødvendig å legge om noen eksisterende 

VA-ledninger. 

 

Overvannshåndtering: Lokal OV håndtering, iht. tretrinns-strategien. Der infiltrasjon 

ikke er mulig skal det etableres fordrøyning og videreført vannmengde skal 

beregnes/dokumenteres og godkjennes av kommunalteknikk.  

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Som nevnt i pnkt. 14 – snumuligheter på 

egen grunn. Felles adkomst i nord. Adkomst i sør ut ved det som er tegnet inn som 

blindveg i mottatt illustrasjon. Vei skal prosjekteres i henhold til kommunal vei-norm.  

 

Renovasjon: I henhold til renovasjonsforskriften. Det ønskes at renovasjon legges langs 

adkomstveg slik at renovasjonstrafikken ikke må inn på selve planområdet. Kan vurdere 

to punkter, en ved adkomst i nord og en ved adkomst i sør.  

19  Barn og unges talsperson: Ber om å være oppmerksom på trygg skoleveg både i 

anleggsperioden og når området er ferdig opparbeidet. 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: Målt i nord og øst, usikre grenser mot veg.  

21  Byggesak: Ønsker å inkluderes i prosessen når forslag til bestemmelser foreligger.   
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22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: Ikke aktuelt. Avsatt til eksisterende 

boligformål i gjeldende KP.  

 

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. 

 

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: 

- Råd og veiledning under planprosessen. 
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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: Desember 2020/januar 2021 

- Planforslag til offentlig ettersyn: april/mai 2021 

- Førstegangs behandling: Høst 2021 

- Sluttbehandling: Høst 2021 

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

- Må opplyses om i oppstartsvarsling – Ikke aktuelt med parallell prosess.  

 


