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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 
 

 = Fylles ut av forslagsstiller  

 = Fylles ut av kommunen  

 
Møteopplysninger  

 
Kontaktinfo 

 
Distribusjonsliste for referatet 

Navn Representerer 

Markus Forsberg  Eidsvoll, plan  

Tonje Valborg Bekkadal  Eidsvoll, virksomhetsleder Kommunal forvaltning  

Julie Waaler Bjørkhaug  Eidsvoll, plan  

Marianne Bergh Eidsvoll, plansjef  

Zainab Adel Hameed   Eidsvoll, kommunalteknikk 

Dag Opsahl  Eidsvoll, landbruk  

Svein Harald Liodden Plankonsulent, ANKR rådgivning AS 

Vidar Svendby  Forslagsstiller, Svendby Eiendom AS 

Nils Kristian Raddum  Plankonsulent, ANKR rådgivning AS 

Fredrik Krogeide   Plankonsulent, Helen & Hard arkitekter  

Erlend Svendby  Forslagsstiller, Svendby bygg consult  

Nils Mostue  Grunneier  

 

Saksnavn inkl. plan ID 
Detaljregulering av del av gbnr. 140/4 m.fl. – Mostuetunet  
Plan id 303534600 

Arkivsaksnummer:  21/10247 

Møtedato: 28.01.22 Tid: 09.00-11.00 

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen  

Referent: Markus Forsberg  Referat datert: 02.02.2022 

Forslagstiller  Svendby eiendom AS  

Fakturaadresse Årnes, 2093 Feiring  

Plankonsulent ANKR rådgivning AS v/ Nils Kristian Raddum  

Kontaktperson kommunen Markus Forsberg  
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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.  

14 Planavdelingens generelle vurdering av planinitiativet 

 

Formål, type reguleringsplan og forholdet til KU-forskriften: 

Ok beskrevet. Sentrumsformål er ikke i tråd med kommuneplanen, men vi tror dette lar seg 

innarbeide for en mindre del av planområdet i tråd med forslagsstillers ønske så lenge det ikke 

utgjør et dominerende hovedformål for området.  

 

Det ble redegjort nærmere for den situasjonen som har oppstått ifm. kommunestyrets 

behandling av planprogrammet for Råholt sentrum (et pågående områdeplanarbeid: 

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

horinger/varsel-om-utvidelse-av-plangrense---omraderegulering-av-raholt-sentrum-planid-

303532400/), som må adresseres i starten av denne detaljplanprosessen. Planområdet for 

Råholt sentrum ble besluttet utvidet ganske vesentlig ifm. fastsettelsen av planprogrammet, og 

utgjør ikke lenger bare «sentrum» men også tilstøtende boligområder osv. Mostue utgjør ikke 

en del av denne utvidelsen, men burde muligens gjort det. Forutsetningene for 

administrasjonens tidligere tilbakemeldinger vedr. at Mostue kan gå som en frittstående 

detaljregulering uten avklaring via områdeplan, er dermed noe endret ettersom 

ambisjonsnivået for områdeplanen er såpass oppjustert. Forhold som taler for at Mostue bør 

forholde seg til områdeplanen:  

 

- Logikk, - Mostue ligger utvilsomt i sentrum av Råholt. Forslagsstiller ønsker også selv et lite 

innslag av sentrumsformål i reguleringsplanen for Mostue 

- Behov for helhetlige løsninger for gående og syklende tettstedet igjennom i overgangene på 

hovedgater og sidegater. Detaljplanen kan risikere å foregripe/tilsidesette områdeplanens 

løsninger knyttet til trafikksikkerhet/gående og syklende  

- Vann og avløp – kapasitet skal utredes på områdeplannivå, som kan gi føringer for Mostue  

- Renovasjon: kan være aktuelt med krav om stasjonært avfallssug –avklares i områdeplanen. 

- Planen bør forholde seg til føringer og normer i områdeplanen, bl.a. formingsveileder, p-norm, 

MUA, LEK, leilighetsstørrelse mv. 

Det ble foreslått to alternative måter å organisere planarbeidet på: 
 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/gamle-horinger/varsel-om-utvidelse-av-plangrense---omraderegulering-av-raholt-sentrum-planid-303532400/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/gamle-horinger/varsel-om-utvidelse-av-plangrense---omraderegulering-av-raholt-sentrum-planid-303532400/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/gamle-horinger/varsel-om-utvidelse-av-plangrense---omraderegulering-av-raholt-sentrum-planid-303532400/
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1. Planområdet legges inn i områdeplanen. Detaljregulering går parallelt med områdereguleringen, 

men på etterskudd av områdeplanen i politisk behandling, høring osv. Alternativet innebærer 

mye byråkrati, - blant annet i form av at det må det fattes politisk avgjørelse og varsles en 

utvidelse av planområdet 

2. Detaljreguleringen fortsetter som egen planprosess uten å legges inn i områdeplanen, men vi blir 

enige om en hybridløsning. Det vil si: det spesifiseres innenfor hvilke fagtema detaljreguleringen 

må ta føringer fra områdereguleringen i dette dokumentet. Alternativet er ganske likt det første 

alternativet, - med unntak av den formelle biten/byråkratiet.  

Forslagsstiller og kommunen var enige om at et prosessforløp alla det som skisseres i alternativ 
nr. 2 kan være optimalt for begge parter.  
 
I ettertid har planavdelingen vurdert dette nærmere, og har kommet frem til at det er ønskelig 
at man heller legger seg nærmere alternativ 1 men at Mostue formelt innlemmes i 
områdeplanen på et senere tidspunkt av inneværende år. Dette betyr at det fremdeles kan 
varsles individuell planoppstart for detaljregulering av Mostue, men at Mostue formelt sett også 
kommer til å utgjøre en del av planområdet til områdeplanen. I denne måten å organisere 
planarbeidet på legges det mindre vekt på at detaljplanen må ligge etter områdeplanen i de 
ulike milepælene (detaljplanen kan sånn sett potensielt vedtas før områdeplanen), - det 
vektlegges heller at detaljplanen er godt nok koordinert opp mot løsninger/intensjoner i 
områdeplanen med hensyn til kommunaltekniske temaer (slik som VA, renovasjon, fotgjenger-
overganger). Det er fortsatt påregnelig at Mostue må avvente avklaringer/føringer fra 
områdeplan og eventuelle rekkefølgekrav i den forbindelse. Alternativet er ikke så 
vesensforskjell fra alternativ 2 men gir kommunen litt bedre kontroll ift. samordningen av de to 
planene.  

  
Områdeplanen for Råholt er en omfattende prosess. Det vil være forhold som tar tid å avklare, 
men vi forventer at planarbeidet vil bli prioritert. Fremdriftsplanen for områdeplanen peker på 
førstegangsbehandling en gang mellom 4. kvartal 2022 og 2. kvartal 2023.   
 
Det er ikke aktuelt at områdeplanen skal kunne forsinke detaljplanen for Mostue på temaer som 
ikke vedrører denne.   
 
Det poengteres at planinitiativet i seg selv svarer bra til flere temaer i planprogrammet til 
områdeplanen (god høyde, utnyttelse, form osv.), og selv om detaljplanen må avvente noen 
føringer fra områdeplanarbeidet er det mye utredningsarbeid ifm. detaljplanen som kan 
gjennomføres parallelt. Det vises til punkt 17.  
 
 

Planavgrensning:  

Forslagsstiller må ta stilling til om hjemmelshaver av gbnr. 140/29 (evt. også gbnr. 141/51) skal 

inngå i dette planarbeidet, - noe planavdelingen anbefaler. Disse eiendommene er avsatt til 

fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanen, - følgelig er det behov for å se hele kommuneplan-

formålet under ett med hensyn til fremtidig utbygging. Planavgrensningen ved varsel om 

planoppstart bør minimum romme:   

➢ Utbyggingsområdet til dette prosjektet  

➢ de to eksisterende fotgjengerovergangene over Trondheimsvegen  

➢ ny fotgjengerovergang over Nyvegen (jf. punkt 15) 

➢ Adkomsten til Rema 1000 (jf. punkt 15) 
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➢ Gbnr. 140/29, og evt. gbnr. 141/51 

Vi står igjen med disse variantene:  

 
 
Trafikksikkerhet og kapasitet på eksisterende vegnett:  

Planavdelingen ønsker gode reguleringsmessige bidrag hva gjelder trafikksikkerhet og 

tilrettelegging for gående og syklende. Se punkt 15. For øvrig er kapasiteten på tilstøtende 

vegnett hardt presset i kraft av høy ÅDT, og i dette prosjektet bør dette tas hensyn til gjennom 

lav parkeringsdekning, hvilket også foreslås.  

 

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

Ja, fra utbyggingsområdet er det svært kort gangavstand til Eidsvoll Verk stasjon.  

 

Nærmiljø – støkskarakter/kvaliteter å ta hensyn til: 

Godt nok beskrevet i planinitiativet.  

 

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

Ikke slik planinitiativet foreligger, men kan heller ikke utelukkes. Forslagsstiller bør uansett, på 

uavhengig grunnlag, også varsle oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale (samtidig med 

varsel om planoppstart)  

15 Planavdelingens vurdering av konkrete temaer i reguleringsplanen  

 

Bygningstypologi/boligtype: 
Blokk er ønskelig boligtype pga. nærheten til stasjonen. Det skisserte rekkehusfeltet helt i øst 
må vurderes nærmere. Feltet har en utfordrende beliggenhet (raskant + ravine), og det er 
spørsmål knyttet til om feltet vil utgjøre en god tilpasning til de bebygde omgivelser når en vet 
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at sørliggende villatomt som hjemles av en annen grunneier også er avsatt til fremtidig 
boligbebyggelse.  
 
   
Byggehøyder: 
Ikke mer enn 8 etasjer. Det skisserte prosjektet har helt siden det ble spilt inn i KDP/KP-
prosessene vært vist med trapping av byggehøydene + spesiell arkitektur. Dette er egenskaper 
som har spilt en rolle i kommunens behandling av innspillet, helt frem mot meklingen med 
statsforvalter. Egenskapene forventes videreført i detaljplanen.  
 
Adkomst og infrastruktur:  
Adkomst må skje fra Nyvegen. Eksisterende fortau i innersvingen til Trondheimsvegen/ Nyvegen 
må forlenges videre østover frem mot ny adkomst. I enden av det forlengende fortauet må det 
etableres en ny sikker fotgjengerovergang over Nyvegen, til høyre for innkjøringen til Rema 
1000, - dette av hensyn til fremtidige skoleelever som ønsker å gå raskeste veg til Bønsmoen 
skole.  
 
Innkjøringen til Rema 100 bør samtidig innsnevres og rekonstrueres slik at denne ikke fremstår 
like utsvevende og udefinert sånn som den gjør i dag. Eksisterende tilstøtende fotgjenger-
overganger bør også forsterkes med opphøyde fartshumper og evt. andre fartsreduserende 
virkemidler.  
 
Det presiseres at kjørevegene og bebyggelsesstruktur internt på planområdet ikke må 
dimensjoneres og plasseres slik at de enkelt åpner opp for en mulig fremtidig utvidelse av 
boligområdet videre mot nord-øst, utover kommuneplanformålet. Byggegrensen til Råholt for 
dette området (altså øst for Trondheimsvegen og nord for Nyvegen), skal stoppe innenfor 
planområdet, uten muligheter for fremtidig ekspansjon.  
 
Grønnstruktur, uteopphold og lek:  
Dersom en legger tenkt boligomfang i planinitiativet til grunn (100 blokkleiligheter + 11 
rekkeboligenheter) skal det iht. kommuneplanen avsettes areal tilsvarende 2 daa lek og 2 daa 
øvrig uteoppholdsareal (torg, park, gatetun, hage o.l.). Det skal i tillegg avsettes 0,22 daa lek 
beregnet for rekkehusene. Det skal i bestemmelsene også innarbeides 7 m2 privat 
uteoppholdsareal pr. blokkleilighet, og tilsvarende 75 m2 pr. rekkehus.  
 
Administrasjonen registrerer at forslagsstiller vil være nære å oppfylle kravet til antall m2 felles 
uteoppholdsareal som skal avsettes for dette området beregnet ut fra kommuneplanens 
bestemmelser, hvilket er positivt. For øvrig vil det være arealkravene i planprogrammet for 
områdeplanen som vil utgjøre minste minimum ift. dette temaet, men planavdelingen støtter at 
kravene i kommuneplanen etterstrebes i dette prosjektet.    
 
Grad av utnytting/antall nye enheter eller virksomheter: 

Ca. 100 + nye blokkleiligheter vurderes å utgjøre noe i nærheten av det maksimale 
boligpotensialet for utbyggingsområdet. Boligomfanget vil uansett utgjøre et produkt av de ulike 
arealkravene som vil gjelde planområdet.  
 

Klima- og energihensyn: 

Ivaretas delvis av seg selv pga. beliggenheten til planområdet. Byggemateriale i tre og foreslåtte 

GbS-konsept med ditto minimal parkeringsgrad er også positivt for klima og energi. Det er også 
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krav om fjernvarmetilknytning for de nye blokkene, fordi det berøres av et konsesjonsområde 

for fjernvarme jf. kommuneplanbestemmelse § 37.  

 

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

Ja, til alt.  

16 Anbefalt arealdisponering  

 

Kort tekst og/eller et forenklet anbefalingskart som viser sentrale føringer. Kart kan lages i 

kommunekart og limes inn her.  

 

Her har vi limt inn anbefalingskartet fra det fastsatte planprogrammet for Råholt områdeplan, 

for temaet struktur for offentlige rom. Ved Mostue er det lagt inn i bygate og vegkryss, - disse 

plangrepene har betydning for detaljplanen. Diverse tekst, sakset fra fastsatt planprogram:  

 

- Ny bebyggelse organiseres og orienteres mot byrommene, med en offentlig og bymessig 

karakter. 

- Eksisterende forbindelser mellom tyngdepunkter og på tvers av Trondheimsvegen bevares og 

forbedres.  

- Trondheimsvegen ivaretas som en omkjøringsvei for E6. Vegen skal videre være en strukturert 

gate med tydeligere krysningspunkter. 

- Det skal være aktive fasader langs strøksgater og sentrale byrom. Det skal være gode kryssinger 

ved jernbanen og Trondheimsvegen.  

 
17 Aktuelle utredninger, analyser og undersøkelser for planarbeidet 

 

Konsekvensutredning:  

Planen er ikke rettet mot tiltak i vedlegg I og II i KOF, og er dermed fritatt krav om KU.  

 

Miljøfaglige vurderinger: 

Ravinen i østenden av planområdet må undersøkes nærmere for verdi og biologisk artsmangfold 

dersom det planlegges utbygging i denne. Evt. forurenset grunn bør også sjekkes ut.  

 

Kulturminner og kulturmiljøer: 
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Ingen. Det kan likevel bli aktuelt med arkeologiske utgravinger.  

 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): 

Ja.  

 

Geotekniske undersøkelser: 

Ja. Det presiseres at det både raskanter, fyllinger, raviner og registrerte kvikkleireforekomster i 

området, - så de geotekniske undersøkelsene bør kvalitetssikres i flere ledd før de oversendes 

kommunen for vurdering.  

Geotekniske rapporter må alltid inneholde en tydelig konklusjon om hvorvidt byggegrunnen 

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

 

Støy: 

Ja. Det bemerkes at det er positivt om bygningsfasaden kan brukes til å begrense støyulempene 

fra Trondheimsvegen og Gardermobanen. Det må også trekkes ut konkrete elementer fra 

gjeldende støyretningslinje med hensyn til hvilke avbøtende støytiltak som skal hjemles i 

reguleringsplanen, fremfor at planen bare henviser til støyretningslinjen generelt.    

 

Sol-/skyggeanalyse: 

Ja.  

 

Rammeplan for vann og avløp:  

Ja. Rammeplanen skal medfølgte førstegangsbehandlingen av planforslaget.  

 

Grønn mobilitet: 

Ja. Se punkt 15.  

 

Annet:  

Massehåndteringsplan: Ja. Se punkt 22.  

18 Kommunalteknikk 

 

VA: 

Vann: Tekniske planer for VA skal utarbeides iht. kommunale normer og være godkjent av 

kommunen før arbeid kan starte. Plan for VA skal legge til rette for sikker vannforsyning med 

tilfredsstillende brannvannsdekning.  

 

Detaljerte tilbakemeldinger vedr. vann og avløp som ikke nødvendigvis er bindende for resten av 

planprosessen, men som er retningsgivende og sannsynlige:  

 

Vann: Kommunal ledning bør legges om fra kum 24731 til der kommunal ledning krysser 

Nyvegen med ny kum. Vannledning legges langs Trondheimsvegen/Nyvegen. Kum 24731 bør 

påberegnes byttet. Ledningsstrekket skal oppdimensjoneres, dimensjon for ledning er ikke 

avklart enda. 
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Tilknytning kommunal ledning blir i kum i Nyvegen. Iht. kommunenes nettmodell, kan det per i 

dag tas ut 52 l/s vann i K24732 ved 1 bars resttrykk. Data fra nettmodellen er kun veiledende og 

må kontrolleres, for eksempel ved tappe-test. 

 

Avløp: Kommunal ledning bør legges om fra kum 24772 til kum 43003. Spillvanns ledning legges 

langs Trondheimsvegen/Nyvegen. Kummer bør påberegnes byttet. Dimensjon for ledning er ikke 

avklart enda. Tilknytning kommunal ledning blir i kum i Nyvegen.  

 

Overvannshåndtering: 

Overflatevann/takvann/drensvann skal (primært) håndteres på egen eiendom etter prinsippet 

om lokal overvannshåndtering.  

 

For dette konkrete prosjektet er det imidlertid andre føringer som skal legges til grunn, se punkt 

22.  

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: 

Viken fylkeskommune er vegmyndighet for de to tilstøtende fylkesvegene.  

 

Renovasjon:  

Dersom det ikke blir krav om stasjonært avfallssug skal det legges til rette for avfallsbeholdere 

under bakken. Renovasjonskjøretøy skal ha tilfredsstillende vilkår hva gjelder adkomst, 

tømming, snuplass og trafikksikkerhet.  

Kommunens renovasjonsforskrift er under rullering, til orientering.  

19 Barn og unges talsperson 

Lekeplasser på planområdet må være universelt utformet, - dette må fremkomme av planen.  

20 Landmåling/geodata 

 

Grenser:  

Den rektangulære eiendommen gbnr. 96/212 bør oppheves og innlemmes i 140/4.  

21 Byggesak 

Alle utredninger og undersøkelser som det er anledning til å avklare i plansaken, bør også 
avklares i plansaken fremfor å dyttes over på byggesaken. Rekkefølgebestemmelser må være 
tydelige og ha hjemmel i plan.  

22 Landbruk 

 

Dyrka/dyrkbar mark: 

Det er i alt ca. 8 daa fulldyrka mark som bli varig omdisponert, hvorav ca. 3 daa utgjør 

midlertidig omdisponert dyrka mark.  

Masseforvaltning: 

Det må utarbeides en masseforvaltningsplan, jf. kommuneplanbestemmelse § 17. Omdisponert 

fulldyra/dyrkbar mark skal gjenbrukes til jordbruksformål. Forslagstiller viser til at det skal gjøres 

terrengendringer ved å grave 3 m ned i grunnen. Alle disse massene må også inkluderes i 

masseforvaltningsplanen. 

Annet: 
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Overvann må ledes mot Andelva. Fra beverdammen nord for utbyggingsområdet renner det en 

bekk (Moelven) ned mot Andelva, - overvann kan ledes til denne. Grunnen på 

utbyggingsområdet er ikke egnet for fordrøyning av overvann, og det er kvikkleire i nærheten. 

Høydekotene i øst forteller at det har gått ras her tidligere.  

Det går en skjult betongledning under grunnen, under Nyvegen og mellom eiendommene til 

Rema 1000 og Mostue.  

 

23 Innspill fra annen kommunal enhet/råd 

 

Hvis aktuelt 

24 Eventuelt  

 

Under oppstartsmøtet var vi også innom andre temaer som vedrører mulighetene for å legge til 

rette for parsellhager i tilknytning dette konkrete utbyggingsprosjektet, samt inne på 

diskusjonen rundt behovet for ny parkeringskjeller på Bane NOR sitt område. Disse temaene 

legger ikke nødvendigvis føringer for det videre planarbeidet.  

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

ansvar for å gjøre det) 

 

Nei.  

Statsforvalteren i Oslo og Viken:  

Viken fylkeskommune:  

NVE: 

Statens Vegvesen: 

Regionalt planforum: 

Andre instanser: 

26 Gebyr  

 

Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyr for oppstartsmøte 
- Gebyr for behandling av reguleringsplan 
- Gebyr for evt. behandling av planprogram 
- Gebyr for evt. behandling av endret reguleringsplan  
- Gebyr for evt. behandling knyttet til stans/avslag av planinitiativ/planforslag 

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

Stryk det som ikke passer: 

 

Nei 

Ja, med begrunnelse i:   

28 Videre prosess 

Stryk det som ikke passer:  

 

Planarbeid kan igangsettes (ingen vesentlige uenigheter):  
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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. 

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 3 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 3 uker etter oppstartsmøtet. Dersom det skal innhentes 

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

og lengre frist. 

29 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. 

30 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 del av gbnr. 140/4 m.fl. – Mostuetunet.  

31 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. 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/
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o Varsel om oppstart: 1. eller 2. kvartal  
o Førstegangsbehandling: Så snart detaljplanen er godt nok koordinert opp mot 

områdeplanen med hensyn til utvalgte føringer i punkt 14  
o Sluttbehandling: For vanskelig å stipulere   

 
 


