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Sjekkliste for planinitiativ og referat ifm. 
oppstartsmøter i 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 for planinitiativ, del I, skal det vedlegges forslag til 
planavgrensning, relevante skisser, illustrasjoner o.l. 

• Dette dokumentet tilsendes kommunen som en word-fil 
 

 = Utfylles av forslagsstiller  

 = Utfylles av kommunen  

 
Møteopplysninger  

 
Kontaktinfo 

 
Distribusjonsliste for referatet 

Navn Representerer 

Markus Forsberg Eidsvoll kommune, plan 

Ebbe Dam Meinild  Eidsvoll kommune, plan  

Jostein Ertsås  Eidsvoll kommune, kommunalteknikk  

Brit-Johanne Søvde  Eidsvoll kommune, byggesak  

Are Gulsett / are.gulsett@coop.no Tiltakshaver 

Karoline Bergdal /karolin@bas-ark.no Plankonsulent 

  

  

  

  

  

 

Saksnavn inkl. plan id. 
Plan ID 303534400. Detaljregulering av gbnr. 92/160 m.fl. – tomta til 
Kopperudkiosken 

Arkivsaksnummer:  2021/8692 

Møtedato: 26.10.21 Tid:12-14 

Møtested: Teams 

Referent: Markus Forsberg  Referat datert: 3.11.21 

Forslagstiller  Hjeravegen Eiendom AS 

Fakturaadresse co.datter@coop.no 

Plankonsulent BAS Arkitekter AS  

Kontaktperson kommunen Markus Forsberg 
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Del I –Planinitiativ 
 

Denne delen fylles ut av forslagsstiller og sendes ved bestilling av oppstartsmøte. Planinitiativet 

følger oppsett iht. § 1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL.  

 

Grå tekst = hjelpetekst – «her omtales blant annet» 

1 Formålet med planen: 

➢ Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av dagligvarebutikk på eiendommen. 

Det vurderes også mulighet for å i tillegg legge til rette for annen kontor/næring.  

2 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

➢ Beliggenhet, topografi og markslag 

Planinitiativet omfatter tiltak på eiendom 92/160, Hjeravegen 4. Eiendommen grenser mot 

Trondheimsvegen i syd/vest og mot Hjeravegen i øst. Eiendommen har et terrengfall på 2 

meter fra k185 i nord til k183 i syd og er registrert med breelvavsetning med mulighet for 

løsmasser.  

➢ Kvaliteter og svakheter ved utbyggingsområdet 

Eiendommen framstår i dag som en stor gruset plass med en liten kiosk i nord. Den har en 

relativt sentral beliggenhet langs fylkesvegen med gangavstand fra et større område med 

boliger, en skole og under 1 km til jernbanestasjonen.  

Eiendommen er omfattet av hensynssone høyspent i nord og gul støysone fra fylkesvegen.  

➢ Trafikale forutsetninger  

Det planlegges for en god løsning for både kunder, ansatte og varelevering. Det må avklares 

eventuelle forbehold for inn- og utkjøring fra fylkesvegen. Det vil etterstrebes å legge til 

rette for kryssing av Trondheimsvegen for myke trafikanter for tilkomst til planområdet.  

➢ Naturfare  

Det er gjort en gjennomgang av tilgjengelige kart- og fagdatabaser. Det er ikke avdekket 

noen naturfare. Det vil gjøres en ny gjennomgang i forbindelse med risiko og 

sårbarhetsanalyse.  

3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

➢ Overordnede plangrep 

Det planlegges for etablering av ett nytt bygg med forretning og næring/tjenesteyting. Det 

vurderes om det skal tilrettelegges for utbygging i to byggetrinn.  

➢ Hva skal tilføres/hva skal endres  

Det planlegges for nybygg med tilhørende anlegg (parkering mv.) på hele eiendommen 

➢ Om eksisterende bebyggelse/anlegg innenfor planområdet skal oppgraderes eller skiftes ut 

Eksisterende bebyggelse på eiendommen (kiosk) skal ikke videreføres. 

➢ Terrengendringer  

Det er ikke behov for store terrengendringer.  

4 Utbyggingsvolum og byggehøyder: 

➢ Høyder, etasjer og fotavtrykk 
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Foreløpig skisse viser et volum i en høy etasje (dagligvare) og ett mindre volum i 4 etasjer. 

Høyder fra ca. 7 til 17 meter. Fotavtrykk på ca. 1500+500 kvm.  

➢ Utnytting 

Tomtestørrelse ca. 6475 kvm og fotavtrykk på ca. 2000 kvm gir anslått utnyttelse på ca. 

31%. I tillegg er det behov for å benytte store deler av tomten for øvrig til parkering og 

manøvreringsareal i forbindelse med varelevering mv. 

➢ Form/tetthet 

Det foreslås ett bygg på tomten 

➢ Ca. antall boenheter 

Det er ikke tenkt regulert inn bolig.  

5 Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

➢ Parkeringsløsning 

Parkering er tenkt løst som overflateparkering 

➢ Uteopphold og lek  

Det vil vurderes behov for etablering av uteoppholdsareal tilpasset arealformål.  

➢ Blå-grønn faktor  

Håndtering av overvann utredes i planprosessen 

➢ Faktor ved prosjektet som bidra til å heve kvaliteten i området 

Eiendommen er i dag en stor gruset plass med en mindre kiosk i nordre del. Et nytt moderne 

forretnings- og næringsbygg vil være en forskjønning av eiendommen og vil gi innbyggerne i 

Dal bedre matvaretilbud, flere kortere avstand til matbutikk og flere arbeidsplasser. 

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

➢ Visuelle nær- og fjernvirkninger (estetisk, landskapssilhuetter, sol/skygge m.m.) 

Et nytt bygg på en ubebygget tomt vil påvirke nærområdet. Visuell nær- og fjernvirkning og 

tilpassing til nærområdet gjennom blant annet estetikk, materialbruk og beplantning vil bli 

utredet i planprosessen.  

➢ Kulturlandskap, miljø og kulturminner  

Det er ikke kulturlandskap eller registrert kulturmiljø eller kulturminner i nærheten som vil 

bli påvirket av tiltaket. Eiendommen er del av et bebygget miljø og grenser til skole og 

boligområder.  

➢ Tilpasning til terreng 

Eiendommen er planert 

➢ Massebalanse og gjenbruk 

Eiendommen er planert 

7 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 

pågående planarbeid: 

o Gjeldende planer: Kommuneplanens arealdel 2015-2026, formål næringsbebyggelse 

nåværende på eiendommen 

o Pågående planarbeid: ikke kjent 

o Andre planer for området: eiendommen er ikke omfattet av detaljregulering eller 

områderegulering 
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o Rikspolitiske/statlige retningslinjer: Det vil i planarbeidet redegjøres for relevante 

rikspolitiske og statlige retningslinjer 

o Regionale planer/retningslinjer: Det vil i planarbeidet redegjøres for relevante regionale 

planer og retningslinjer 

8 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 

➢ Interesser tilknyttet berørte hjemmelshavere, naboer og rettighetshavere  

Det er ikke kjent spesielle interesser blant hjemmelshavere, naboer og rettighetshavere. 

Naboer og berørte vil få mulighet til å medvirke gjennom varsel om oppstart og høring.  

➢ Interesser knyttet tilknyttet barn & unge og eldre  

Det er ingen interesser knyttet til barn, unge og eldre direkte med tanke på dagens bruk, 

men det ligger skole syd/øst for eiendommen og det er omsorgsboliger nord og øst for 

eiendommen.  

➢ Samfunnsmessige interesser 

Det kan legges til rette for muligheten til å regulere inn tjenesteyting og/eller næring  

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

sårbarhet: 

➢ Kjente risikofaktorer 

Det går en høyspentlinje over nordre del av eiendommen som det er knyttet en 

hensynssone til. Denne vil bli hensyntatt i planarbeidet. Det er ingen andre kjente 

risikofaktorer innenfor planområdet 

➢ Planlagte utredninger 

Geoteknisk rapport: Eiendommen ligger innenfor område markert med mulighet for 

løsmasser og det vil utarbeides geoteknisk rapport 

Dersom det planlegges for støyfølsom bruk, må støy utredes da eiendommen ligger 

innenfor gul støysone og rød støysone langs Trondheimsvegen.  

 

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

➢ Om det er noen som det bør være særlig tett dialog med  

Offentlige organer og andre interesserte vil bli varslet og hørt gjennom planprosessen i tråd 

med kommunens varslingslister og nabolister. Det vil være viktig med tettere dialog med 

Viken fylkeskommune da eiendommen grenser inntil fylkesveg, for å avklare byggegrense og 

adkomst til eiendommen.  

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

naboer og andre berørte 

➢ Planer om ordinær medvirkning 

Det vil bli gjennomført medvirkning i henhold til lovpålagt planprosess (varsel om oppstart 

og høring av planforslag) 

➢ Planer om særskilt medvirkning. Er det behov for informasjonsmøter med naboer eller 

andre grupper tidlig i planprosesser 

Det er ikke planer om særskilt medvirkning.  
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12 Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (jf. PBL §4-1), 

og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: 

Her må forslagsstiller ta stilling til samt svare ut lovtekst jf. § 9 i forskrift om 

konsekvensutredninger:  

 

«Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets 

vurdering etter § 11 eller § 12. For planer etter plan- og bygningsloven skal opplysninger etter 

denne paragrafen foreligge før oppstartsmøte, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. For tiltak etter 

andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse. Forslagsstiller skal også 

selv gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø 

eller samfunn etter § 10.  

 

Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser» 

Tiltaket er vurdert etter §§ 6-8 i forskrift om konsekvensutredning 1.1.2019.  
Det vurderes at det ikke er krav om konsekvensutredning for detaljregulering av Hjeravegen 4.  
Vurderingen i sin helhet er vedlagt planinitiativet. 

 

Del II – Vurdering av planinitiativ/Møtereferat 
 

Denne delen fylles ut av kommunen, på bakgrunn av mottatt planinitiativ, og tilsendes forslagsstiller 

før oppstartmøtet. Det endelige møtereferatet vil i praksis utgjøre en revisjon av tilsendt vurdering.  

 
(møtereferatet utgjør det samme dokumentet, men med evt. tilpasninger og endringer av sjekklistepunktene under 

avhengig av hva kommunen og forslagsstiller ble enige om på oppstartsmøtet) 

 

For små planinitiativ som utgjør mindre vesentlige endringer etter § 12-14, eller for større 

planinitiativ som kommunen anser som urealistiske pga. vesentlig motstrid med overordnet plan – 

kan kommunens tilbakemelding på planinitiativet formidles med delvis eller helt uavhengig 

tilpasning til sjekklistepunktene under.  

13 Planavdelingens generelle vurdering av planinitiativet 

 

Formål, type reguleringsplan og forholdet til KU-forskriften: 

Arealet er avsatt til nåværende næringsbebyggelse (formålskode 1300) i kommuneplanen, - et 

formål som i utgangspunktet ikke inkluderer forretninger eller tjenesteyting. Næringsbebyggelse 

sitt hovedformål er industri, lager og håndverksvirksomhet – dette er formål som kommunen 

dog ikke ønsker at denne tomten skal inneholde. Andre underformål til 1300 er kontor, 

hotell/overnatting, bevertning, bensinstasjon og annen næring herunder messehall, 



  

Side 6 av 12 

 

Classification: Open 

konferansesenter og forskningspark. Underformålet bevertning tilsvarer på sett og vis dagens 

bruk (den eksisterende kiosken), men flesteparten av de andre nevnte underformålene vil være 

uaktuelle pga. beliggenhet, tomtestørrelse og markedsfaktorer. Spørsmålet blir da hva denne 

tomten skal kunne utvikles til hvis flesteparten av formålene innunder næringsbebyggelse 1300 

er uaktuelle.  

 
Svaret er at kommunen kan godta mindre formålsmotstrid med sikte på etablering av 

forretninger og offentlig eller privat tjenesteyting (samt kontor, som er i tråd med formålet) hvis 

tiltakene som etableres får en profil og funksjon som retter seg lokalt mot Dal og nærmiljøet.  

 

Detaljregulering er den aktuelle plantypen.  

 

Planen berøres av § 8 I KU-forskriften. Det er dermed krav om at kriteriene i § 10 vedrørende om 

planen kan få vesentlig virkninger for miljø og samfunn som det ikke er tatt høyde for, vurderes. 

Dette begrunnes med følgende: (1) En konkret bruk av området til forretninger og offentlig eller 

privat tjenesteyting vil ikke samsvare med vedtatt arealbruk for området i kommuneplanen. (2) 

En mindre del av planarbeidet er relatert til pkt. 11 J i vedlegg II.  

 

Planavdelingen har mottatt nevnte vurdering, og kan ikke se at tiltaket er forbundet med 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn som skulle tilsi nødvendig gjennomføring av en 

konsekvensutredning.   
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Planavgrensning:  

Planarbeidet må varsles med en robust avgrensning som tar høyde for opparbeidelse av nye 

løsninger for myke trafikanter, jf. punkt 14. Det er ønskelig at reguleringsplangrensen trekkes 

over på andre siden av Trondheimsvegen helt inntil eksisterende reguleringsplan for «Bjørnsrud 

skog», slik at reguleringsplanen stadfester eksisterende kjøreveg, bussholdeplass, gang- og 

sykkelveg og T-krysset fv. 1551-Hjeravegen. Reguleringsplanen bør i tillegg overstyre 

reguleringsplanene for Hjeravegen og gang- og sykkelvegen øst for byggeområdet.   

 

Trafikksikkerhet og kapasitet på eksisterende vegnett:  

Trondheimsvegen er opparbeidet med gang- og sykkelveg, kollektivholdeplass og undergang på 

vestsiden av Trondheimsvegen. Reguleringsplanen må knytte seg til disse funksjonene på en 

hensiktsmessig måte. Viser til anbefalingskart i punkt 15. Trondheimsegen har en ÅDT på 4850 

kjøretøy, - ok kapasitet.   

Den nye virksomheten på området vil sannsynligvis genere nye reisemønstre. Planavdelingen 

ønsker derfor at det utarbeides en mindre trafikk-/reiseanalyse for å kunne danne seg et bilde av 

hvilke konsekvenser den nye virksomheten vil være forbundet med sett i forhold til potensielle 

nye reise- og forflytningsmønstre, og en vurdering av konsekvensene av disse.  

 

Nærhet til knutepunkt og offentlige funksjoner/innenfor «grønn grense» – ja eller nei: 

Planområdet ligger ikke langt fra Dal stasjon, og kloss inntil Dal skole i øst og Pålsejordet 

bokollektiv for demente i nord. Planområdet ligger ikke i et område som er definert som 

prioritert vekstområde i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det planlegges 

imidlertid ikke for boligformål, men for et lite nærsenter på en tomt som anses egnet for å 

inneha denne funksjonen.  

 

Nærmiljø – strøkskarakter/kvaliteter å ta hensyn til: 

Pålsejordet bokollektiv ligger i strøket og utgjør en virksomhet som det må tas hensyn til i 

planarbeidet.  

 

Om planen vil utløse behov for utbyggingsavtale, ekspropriasjon eller refusjonsordning:  

Sannsynligvis ikke.  

 

14 Planavdelingens vurdering av konkrete temaer i reguleringsplanen  

 

Bygningstypologi: 
Planavdelingen ønsker å se skisser og illustrasjoner over et nytt kombinasjonsbygg med 
dagligvareforretning, kontorer og tjenesteyting før vi gir en nærmere vurdering.  
 
Byggehøyder: 
Beboerne på Pålsejordet bokollektiv må tas hensyn til hva gjelder høyden og plasseringen til nytt 
bygg. Forslagsstiller skriver: Foreløpig skisse viser et volum i en høy etasje (dagligvare) og ett 
mindre volum i 4 etasjer. Høyder fra ca. 7 til 17 meter. Planavdelingen mener det bør stilles 
skjerpede krav til estetikk i planen. Det anbefales at publikumsrettet bygningsfasade utformes 
med mest mulig innbydende og inviterende kvaliteter (farge og materialvalg), slik at det ikke 
fremstår så monotont. Forslagsstiller nevner muligheten for å installere solcellepaneler også på 
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fasaden, - det bryter opp og gir variasjon i estetikken i tillegg til at det bidrar til større bevissthet 
rundt bygningens klimaprofil.  
 
Adkomst og infrastruktur:  
Planområdet er tilknyttet Trondheimsvegen med 2 inn-/utkjøringer – det stilles spørsmål om det 
vil godtas/vil være hensiktsmessig å videreføre dagens direkte utkjøring i Trondheimsvegen 
lengst nord i planområdet som en ren høyresving-utkjøring for å avlaste hovedadkomsten som 
går gjennom T-krysset lenger sør. Selve avkjøringen til planområdet bør plasseres litt lenger nord 
på Hjeravegen slik at denne ikke flyter inn i eksisterende T-krysset fv. 1551-Hjeravegen. I dette 
trafikkpunktet er det flere hensyn som må sammenstilles, og det er viktig at god trafikkavvikling 
og - trafikksikkerhet er førende.   
 
Hjeravegen-Nils Paulsens veg nevnes som en mulig adkomstmulighet som kan forbeholdes 
varetransport, slik at disse kjøretøyene ikke trenger å manøvrere for mye gjennom 
publikumsarealet.  
 
Dagligvareforretning utgjør besøksintensiv virksomhet – kan derfor bli aktuelt med etablering av 
ekstra mate-fil/venstresvingfelt i Trondheimsvegen i tilknytning dagens kryss. Det er 
fylkeskommunen som evt. må ta nærmere stilling til dette.    
 
Planområdet bør legge til rette for at myke trafikanter får en ny og hensiktsmessig adkomst. 
Eksisterende undergang i Trondheimsvegen (sør for planområdet) ligger et stykke unna det 
punktet hvor det er naturlig å krysse Trondheimsvegen for myke trafikanter som kommer 
nordfra og vest for Trondheimsvegen, jf. punkt 15.  
 
Det må sikres gode passasjemuligheter for myke trafikanter gjennom og på tvers av 
planområdet, - det kan ikke bare være en stor parkeringsplass på området uten nærmere 
seperasjon av harde og myke trafikanter. Dette vil kunne ta hånd om hensynet knyttet til 
manglende gang- og sykkelveg/fortau på nordsiden av Trondheimsvegen.    
 
Grønnstruktur, uteopphold og lek:  
En mindre del av utendørsområdet bør opparbeides som og holdes av til møteplass med 
skjerming, beplantning, sittegrupper og et annet dekke. Det vil være naturlig gitt tomtas svært 
sentrale beliggenhet og gitt at det her planlegges for et lite lokalsenter for områdene Hjeramoen 
og Bjørnsrud skog.  
Dette er en faktor som også kan bidra til å heve kvaliteten på området, sett bort fra andre 
kvaliteter som er representert ved forskjønning av området, flere arbeidsplasser og et nytt 
nærsentertilbud 
 
Grad av utnytting/antall nye enheter eller virksomheter: 

Planavdelingen ser helst at planområdet får en mest mulig restriktiv parkeringsdekning. Dette 

begrunnes med at 3000 innbyggere ligger innenfor gangavstand til planområdet (1 km).  

Etablering av kontor/tjenesteyting vil like fullt generere et ekstra behov for parkering. Dette 

parkeringsbehovet kan for eksempel ivaretas gjennom en egen parkeringskjeller.  

    

Rekkefølgekrav - med hensyn til infrastruktur, uteopphold/lek, masseforvaltning m.m.:  

Det må stilles rekkefølgekrav i planen knyttet nye kryss- og adkomstløsninger.   
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15 Anbefalt arealdisponering  

 

Grønn mobilitet: 

 
16 Aktuelle utredninger, analyser og undersøkelser for planarbeidet 

 

Konsekvensutredning:  

Ikke et krav. Konsekvenser beskrives i planbeskrivelsen.   

Miljøfaglige vurderinger: 

Det lå tidligere en bensinstasjon på området. Hvorvidt denne virksomheten har forårsaket 

forurensning i grunnen på området er uvisst. Dette må undersøkes nærmere.  

Kulturminner og kulturmiljøer: 

I utgangspunktet nei, med mindre Viken fylkeskommune mener noe annet.  

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): 

Ja.  

Geotekniske undersøkelser: 

Ja. Viser til NVEs veileder 2019/1.  

Geotekniske rapporter må alltid inneholde en tydelig konklusjon om hvorvidt byggegrunnen 

innenfor planområdet er trygg og tåler belastningen. Kommunen kan kreve uavhengig kontroll.  

Støy: 
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Nei, det planlegges ikke for støysensitive virksomheter.  

Sol-/skyggeanalyse: 

Ja.  

Rammeplan for vann og avløp og overvann:  

Ja.  

Grønn mobilitet: 

Ja.  

Annet:  

17 Kommunalteknikk 

 

VA: 

Det er flere tilknytningsmuligheter for vann og avløp i området. Innenfor planområdet ligger det 

per i dag en 100 mm støpejerns-ledning med tilhørende brannkum. Da ledning og kum er fra 

1950 kan det her foreligge et fornyelsesbehov. Det ligger også en nedlagt spillvannsledning. 

Denne er oppgitt til å være etablert i 1999. Andre tilkoblingsmuligheter for VA kan tenkes i Nils 

Paulsens veg og på motsatt side av trondheimsvegen. Det er i området rundt begrenset 

kapasitet på ledningsnettet og vår nettmodell viser et potensielt uttak på 18-20 l/s i nærliggende 

brannkum. Det er en kum med potensielt uttak på 34 l/s innerst i Moen nedre. Det leveres per i 

dag ikke vann over 50 l/s i Dal-området.  

 

Overvannshåndtering: 

Det er ingen kommunale overvannsledninger i nærområdet for et eventuelt påslipp.  

Eidsvoll kommune har ingen veileder for overvannshåndtering, men prosjekterende tillates å 

utarbeide plan for overvann etter tilgjengelige veiledere i Oslo og Viken. Det bes i den 

sammenheng om at det opplyses om hvilken veileder som benyttes.  

Generelt skal prinsippet om 3-trinnsstrategi for infiltrasjon, fordrøyning og flomveier benyttes 

med minst 25-årsregn som dimensjonerende verdi i trinn 2, og 200-årsregn som 

dimensjonerende verdi i trinn 3. Klimafaktoren som benyttes skal være minst 1,5. 

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: 

 

Renovasjon:  

Privat renovasjonsordning. 

18 Barn og unges talsperson 

19 Landmåling/geodata 

 

Grenser:  

Tilfredsstillende oppmålt slik situasjonen er i dag 

20 Byggesak 

 
Det presiseres at parallell plan- og byggesaksbehandling ikke vil være aktuelt. Byggesak vil være 
med og vurdere forslaget til planbestemmelser før planen vedtas. Ønsker mest mulig tydelige, 
konsise og målbare bestemmelser, uten for mye gjentagelse av overordnet/generelt lovverk.  
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Classification: Open 

21 Landbruk 

 

Dyrka/dyrkbar mark: 

Masseforvaltning: 

Annet: 

 

Ikke aktuelle temaer.  

22 Innspill fra annen kommunal enhet/råd 

 

Hvis aktuelt 

23 Eventuelt  

 

Opplysninger om andre forhold som kan være av betydning/av interesse for planarbeidet 

24 Behov for å innhente uttalelser fra regionale instanser før videre arbeid (og hvem som har 

ansvar for å gjøre det) 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken:  

Viken fylkeskommune:  

NVE: 

Statens Vegvesen: 

Regionalt planforum: 

Andre instanser: 

 

Nei til alle.  

25 Gebyr  

 

Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyr for oppstartsmøte 
- Gebyr for behandling av reguleringsplan 

26 Om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter PBL § 12-8 andre ledd 

Stryk det som ikke passer: 

 

Nei 

Ja, med begrunnelse i:   

27 Videre prosess 

Stryk det som ikke passer:  

 

Planarbeid kan igangsettes (ingen vesentlige uenigheter):  

Kravspesifikasjoner og adresseliste for varsling av planarbeid oversendes forslagsstiller etter 

møtet. Forslagsstiller oversender påkrevd materiale til kommunen for vurdering. 

Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling/kunngjøring før kommunen skriftlig har godkjent dette. 

Varsel om oppstart skal publiseres på kommunens og plankonsulents nettside, samt i kommunes 

karttjeneste. Link til karttjeneste skal inkluderes i elektronisk varslingstekst, det vil si at 

karttjenesten må være klar før varsling kan gjennomføres. 
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Classification: Open 

Hvis aktuelt bør det samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom 

dette ikke skal gjøres, trengs begrunnelse. Når utbyggingsavtale inngår i varsel om oppstart av 

planarbeid skal det varsles i 2 aviser; Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad.  

 

Planarbeid kan ikke igangsettes (uenigheter om vesentlige punkter):  

Forslagsstiller skal motta formell skriftlig underretning fra administrasjonen om at videre 

planarbeid besluttes stanset. Slik skriftlig underretning skal foreligge innen 2 uker etter 

oppstartsmøtet. Forslagsstiller skal informeres om muligheten for å kreve beslutningen forelagt 

for kommunestyret, jf. § 4 i forskrift om oppstart av private detaljplaner.  

 

Tvilsomt om planarbeid kan igangsettes (uenigheter om vesentlige punkter):  

Forslagsstiller skal motta skriftlig underretning fra administrasjonen om planarbeidet besluttes 

stanset eller kan igangsettes, innen 2 uker etter oppstartsmøtet. Dersom det skal innhentes 

forhåndsuttalelse fra en regional instans/evt. foretas andre undersøkelser, avtales det en annen 

og lengre frist. 

28 Krav til planforslag og fagkompetanse 

Hvis planarbeidet besluttes igangsatt: 
 
Relevante maler, normer og føringer for planarbeid er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/ 
 
Disse skal brukes i arbeidet med planen. Det understrekes at planen skal utarbeides av 
fagkyndige, jf. PBL § 12-2. 

29 Navn på reguleringsplan 

 

Forslag eller ideer til navn på reguleringsplanen skal tas opp her. Dette for at mindre 

gjennomtenkte/midlertidige arbeidsnavn ikke skal feste seg og bli varig. Forslag til navn skal 

bygge på og videreføre lokal navnetradisjon. Det er viktig å påse at man ikke benytter navn som 

allerede er i buk annet sted i kommunen.  

 

Detaljregulering av gbnr. 92/160 m.fl. – tomta til Kopperudkiosken  

30 Antatt fremdriftsplan 
Hvis planarbeidet besluttes igangsatt: 
 
Antatt fremdriftsplan er ment å fungere som et verktøy for saksbehandler. Den kan komme til 
nytte i den forstand at fremdriftsplanen gir en pekepinn på når de ulike milepælene i prosessen 
kan forventes aktualisert – hvis fremdriftsplanen er realistisk og tar høyde for noe 
slingringsmonn. Dette gir en viss kontroll og forutsigbarhet for saksbehandler. Fremdrift i 
henhold til planen betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at mottatt 
materiale er komplett og har tilstrekkelig faglig kvalitet. 
 
o Varsel om oppstart: 4. kvartal 2021 
o Førstegangsbehandling: 3. kvartal 2022 
o Sluttbehandling: 1. kvartal 2023 

 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/

