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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 
 

x   = Blankt felt uten tekst fylles ut av forslagsstiller* 

   = Utfylles av kommunen 

 

MØTEREFERAT 

Kontaktinfo 

Saksnavn inkl. 

planid. 
PlanID 023731000 - Detaljregulering for gbnr. 59/80, 5977-8  m.fl. - 

Egger 

Saksnummer:  17/1307 

Møte nr.: 2 

Møtedato: 20.04.18 Tid: 12.00  

Møtested: Rådhuset 

Referent: Ebbe Dam Meinild Datert: 

20.04.18, rev. 

18.10.2018, 

rev 11.12.18 

Forslagstiller  

Eggervegen AS, org.nr. 917 682 445 i samarbeid mede Sidsel  
Astrup Kvalheim 

Thomas Andre Berntsen 

Kompmveien 2668, 1940 Bjørkelangen 

 thomas@tabgruppen.no;  

Thomas:  996 39 979 og Magnar Kvalheim 412 69 311 
 

Fakturaadresse 

Eggervegen AS, org.nr.: 917 682 445 

Thomas Andre Berntsen 

Kompveien 2668, 1940 Bjørkelangen 

 thomas@tabgruppen.no;  
 

Plankonsulent 

Areal+ AS, org.nr.: 920 798 462  

Petter Mogens Lund / Magnus Øyvåg Sveum 

Storgt. 64 A, 2609 Lillehammer 

petter@arealpluss.no; / magnus@arealpluss.no;  

976 61 976 / 959 27 193 
 

mailto:thomas@tabgruppen.no
mailto:thomas@tabgruppen.no
mailto:petter@arealpluss.no
mailto:magnus@arealpluss.no
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Distribusjonsliste for referatet 

Navn Initialer Representerer 

Thomas Andre Berntsen 
TAB 
MK og BK 

Tiltakshaver i samarbeid med 
Magnar Kvalheim / Bjarte Kvalheim 

Petter Mogens Lund PML Areal+ AS petter@arealpluss.no;  

Magnus Øyvåg Sveum MØS Areal+ AS magnus@arealpluss.no  

Ebbe Dam Meinild EDB EK 

Geir Sunde Levang GSL EK 

Dag Opsahl DO EK 

Einer Ordahl EO EK 

Sjekkpunkter  
Nr   -   Vurdering  -   Beskrivelse 
x x  = 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: 

Legge til rette for konsentrert boligbebyggelse, med adkomst fra Holstangen, parkering 

og grønnstruktur/lekeplasser. 

Planområdets adresse: Eggervegen 3 og 5 

Planområdets størrelse: 30 dekar 

Eiendommer (gnr/bnr): 59 / 80 + 59/7-8  

Planstatus – kommuneplan: Utbyggingsområde: Egger B6 og B9 

Planstatus – reguleringsplan: Detaljreguleringsplan for Egger skal utarbeides. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson 

kommunen 
Ebbe Dam Meinild 

mailto:petter@arealpluss.no
mailto:magnus@arealpluss.no
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Kartutsnitt som viser B9 og deler av B6 i kommuneplanen: 

 
 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Tiltakshaver vurderer fordeling av utbygging mellom eksisterende planer og planforslag, 

Adkomst fra Holtangen, vegkryss ved bekken. 

Planområdet består av skogsområder, dyrka/dyrkbar mark og bebyggelse. Området ligger på 

tre åsrygger. Naboene vil kunne forvente mer urbant preg, mer liv, nye nabofelt og økt ferdsel, 

samt bygge- og anleggsaktivitet. Virkningen utenfor planområdet er trafikk på den nye 

adkomstvegen og redusering av skogs- og friluftsområde. Landskapsbildet vil bli endret. 

Aktuelle tema kan være adkomst fra Holstangen, forholdet til andre planer i området, 

infrastruktur ellers. Overvannsløsningene vil få virkninger for det nedsenkete område sørvest 

for Holstangen. Rekkefølgekrav for avbøtende tiltak skal tas inn i planbestemmelsene og evt. i 

utbyggingsavtalen. 

03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

Hensikt med planarbeidet Detaljere plankart med boligbebyggelse, 
veger, grøntstruktur, lekeplass og LNF friluftsområder.  
 

Viktigste reguleringsformål: Konsentrert småhusbebyggelse boliger og boligblokker, veg, 
parkering, grøntstruktur og vegetasjonsskjerm.  
 

Adkomst: Ny veg med adkomst fra Holstangen 62/11 og med 
trasé som bør gå på nordsiden av bebyggelsen langs 
Eggervegen.  
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For gbnr 59/80 – 25,2 daa 
Det planlegges 3 stk. blokker i 4 etasjer = 5 leiligheter pr. etg gir 60 leiligheter. 
10 stk 4-mannsboliger/ rekkehus gir 40 leiligheter. 
1,5 – 2,0 parkeringsplass pr leilighet gir 150-200 p.-plasser. 
Parkeringskjeller under hver blokk gir 3 x 20 p.-plasser = 60 p.-plasser 
3 parkeringsplasser på terreng m/kulvert for bekken, gir 90 p.-plasser. 
Parkeringsdekningen vurderes i en studie og beregning i hht normer og avklares nærmere i 
planprosessen.  
Vegen opp i feltet bør sideforskyves med vegetasjonsskjerm mot de eksisterende boligene i 
Eggervegen. Dette avklares i planprosessen. 
 
For gbnr 59/7-8 – 18,6 daa 
Eksisterende bolig i Eggervegen 3 opprettholdes m/ uthus/garasjer/carporter. 
Eggervegen 1A har opsjon på tilleggs-tomt for sin garasje.  
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Felles: 
Bekken sikres i åpent bekkefar med opprettholding av eksist kulver og etablering av 3 – 4 nye. 
Grønnstruktur og lekeplasser tilpasses. Overvanns-løsninger planlegges med 
fordrøyningsmagasiner.   

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder:  
Utnyttelsesgrad: BYA = 50 % +/- . Minimum 35 %.  
Område B9 er på 25,2 daa. 
Parkering på egen tomt.  
Byggehøyder tilpasset moderne rekkehusbebyggelse (9 – 10 m) og blokkbebyggelse i 4 plan. 
Tomtestørrelser vil variere +/- 500 m2. Seksjonering kan bli aktuelt for delområder. Antall 
boliger vil bli 110 - 125. Blokker, terrasserte boligtyper, tett-lav-profil på rekkehus. 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

Universell utforming av felles uteoppholds- og lekearealer der det er mulig.  

Tilgjengelige boenheter (TEK § 12-2) der det er hensiktsmessig. 

Miljøtilpasset bebyggelse med bl.a. håndtering av overvann lokalt på hver bolig eller enhet.  

06  Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser:  
Landskapstilpasning og hensyn til naboskapet. Ivareta strøkets karakter. 

Landskapstilpasning vil være viktig, derfor foreslås terrasserte boligtyper. 

Boligbebyggelsen skal følge terrenget. 

Sjakting i ca 5 m. i øvre del. Ellers skal sjakting og oppfyllinger søkes unngått.  

Parkering er tenkt som en kombinasjon av parkering på egen tomt, egen enhet, 

parkeringskjellere. 

Vegetasjonen i randsonene søkes bevart. 

Uteområder er planlagt med bl.a. lekeplasser på to steder. God grønnstruktur med 

lokalisering på utkikkspunkter og viktige landskapselementer. 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

Gjeldende planer: Kommunedelplan for Eidsvoll sentrum: Området er avsatt til framtidig 

boligområde B9 samt eksisterende boligområde B6. 

 

Pågående planarbeid:  

Reguleringsplan for Holstangen 

 

Andre planer for området:  

Reguleringsplan for Eidsvoll sentrum 

 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 

Regionale planer/retningslinjer: 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

 

08  Vesentlige interesser / tema som berøres av planinitiativet: 

Geoteknikk – grunnforhold – utført av Løvlien Georåd AS. 
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Flom – overvann. Flomberegning i bekk og overvannshåndtering. Overflatevann – 

overvannsplan. 

Jordbruk og landbruk – LNF. 

Adkomst fra Holstangen. 

Omlegging av Fv. 181 – Eidsvollvegen (utredes ikke i planarbeidet). 

Landskapsbilde – landskapsplan. 

Støyberegning. 

Trafikkanalyse og trafikkplan. 

Vegplan – teknisk plan. 

Arkeologi – kulturminner. Bestilles i okt. 2018. 

Vann- og avløp. 

Friluftsliv . 

Lekeplass og grøntstruktur. 

Turvegnett. 

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

og sårbarhet: 

ROS-analyse vil bli utarbeidet. De tema som er relevante er overvannshåndtering 

(overvannsplan), geotekniske stabilitet (undersøkelser), trafikk, fremkommelighet for 

utrykningskjøretøy, andre relevante tema. Konsekvenstyper: Liv og helse - Stabilitet – 

Materielle verdier. Kjente risikofaktorer er geoteknisk områdestabilitet, trafikk og overvann. 

Utredninger for tema: geoteknikk, overvann og trafikk. 

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

planoppstart: Alle regionale planmyndigheter, lag og organisasjoner  

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

festere, naboer og andre berørte: Nabolagsmøte planlegges. Magnar og Bjarte Kvalheim 

for eier Sidsel Astrup Kvalheim, eier av Eggervegen 3 er kontaktet pr. telefon og er med i 

planarbeidet. 

12  Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (jf. 

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

Vurdering iht. KU-forskriften § 6: Planområdet er avsatt til det planlagte utbyggingsformålet i 

overordnet plan (ikke et tiltak under KU-forskriftens vedlegg I).  

Det vises til punkt 13 under når det gjelder vurdering av eventuelle vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn. 

Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU). 

Planavdelingen vurderer at forslaget ikke omfattes av § 8 a) reguleringsplaner for tiltak i 

vedlegg II, men innebærer tiltak som kan medføre eller komme i konflikt med forskriftens § 10 

annet ledd bokstav d) risiko for alvorlige ulykker og katastrofer og tredje ledd bokstav h) risiko 

for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.  
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Det må som del av planbeskrivelsen gjøres særskilte vurdering av tema samfunnssikkerhet og 

ROS-analyser, og det skal i medhold av kommuneplanens arealdel § 11 utføres geotekniske 

undersøkelser i tråd med NVEs Veileder 7/2014. Det vil stilles krav om at uavhengig foretak 

utfører kvalitetskontroll av geoteknisk rapport. 

Av de vurderinger som gjøres ved utarbeidelse av planbeskrivelsen skal det gis særskilt fokus 

på tematikk som infrastruktur og trafikk, landskap, jordressurser, kulturminner/kulturmiljø, 

estetikk. 

 

Plantype: 

Det er av forslagsstiller tenkt detaljregulering. Dette kan på tross av mulig avgrensningsstørrelse 

være OK, det er begrenset areal som kan brukes til boligformål.  

 

Rekkefølgekrav: 

Det vil bli stilt rekkefølgekrav for opparbeidelse av infrastruktur og uteoppholdsarealer, 

herunder lekeplasser, knyttet til byggetrinn, eller til faser i byggesak. Krav til gang-/sykkelveg 

eller fortau må påregnes. Det kan bli aktuelt med krav om utbedring av kryss Botshaugtangen- 

Eidsvollvegen: 

 

Når 50 % av det totale byggeområdet i reguleringsplanen for Botshaugtangen gbnr. 57/12, 17, 
32 og 43 og reguleringsplanen for området Vorma Vest er bygget ut, skal krysset 
Botshaugtangen/ Eidsvollvegen i utgangspunktet bygges om til signalregulert kryss eller 
rundkjøring iht. reguleringsplan for kryssområdet og byggeplan godkjent av Statens vegvesen 
før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til oppføring av nye bygninger innenfor 
Botshaugtangen, gbnr 57/12, 31, 32 og 43. Det kan utføres en ny trafikkanalyse/ vurdering av 
trafikkavviklingen i krysset Eidsvollvegen/ Botshaugtangen. Kommunen kan i samråd med 
Statens vegvesen gi tillatelse til ytterligere utbygging innenfor Botshaugtangen gbnr 57/12, 31, 
32 og 43 dersom den nye trafikkanalysen viser at videre utbygging ikke vil føre til problemer 
med trafikkavviklingen i krysset med Eidsvollvegen. 
 

Bestemmelsen finnes i plan 023720700 og 023720800 

 

Utbyggingsavtale: 

Iht. prinsippvedtak skal det for utbyggingsprosjekter som involverer 5 eller flere boenheter 

innledes forhandlinger om utbyggingsavtale. Sannsynligvis vil dette være aktuelt. 

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

 

Områdets plassering gjør at utbygging er i tråd med foreliggende regionale planer og føringer. 

Området har vært disponert til utbygging i kommuneplaner siden 2003.  

Et mål for utbygging er at arealene utnyttes godt. Geoteknisk situasjon betyr en del for hvor 

høyt og hvor mye det kan bygges. Kommunen vurderer at stedlig tilpasset konsentrert 

boligbebyggelse med maksimalt 2 + evt. sokkel/underetasje, avhengig av terrengforhold, vil 

være passende, med overvekt av større boenheter. 

Evt. utnyttelsesgrad styres av arealer som må avsettes for parkering og lekearealer som angitt i 

kommuneplanens arealdels tilhørende bestemmelser. 

 

Planavgrensning 
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Gbnr. 59/7,8 og 62/11 må innlemmes i området, for å gi fleksibilitet både for adkomst og for 

arealutnyttelse. Avgrensning bør inkludere et bredt «grøntbelte» rundt sørdelen av gbnr.59/80 

for å sikre tilstøtende deler av ravinedalen.  

 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: 

Det må utarbeides sjekkliste etter reglene i naturmangfoldloven. 

 

Kulturlandskap og kulturminner: 

Det må forventes krav om arkeologiske undersøkelser. 

 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): 

Skal være iht. gjeldende regelverk.  

 

Geotekniske undersøkelser: 

Det skal i medhold av kommuneplanens arealdel § 11 utføres geotekniske undersøkelser i tråd 

med NVEs Veileder 7/2014. Det vil stilles krav om at uavhengig foretak utfører 

kvalitetskontroll av geoteknisk rapport 

 

Overvann 

Overvann kan ledes til fordrøyningsbasseng og så ut i Holsevja. Begrensningen ligger i rør 

under Holstangen. Vurderes i planarbeidet. 

 

Trafikk/mobilitet: 

Avstanden til stasjonen betyr at forhold for myke trafikanter bør prioriteres, noe som må vises 

gjennom skisser/forslag til løsninger i planarbeidet. Sammenhenger med omkringliggende gang-

/ sykkelvegnettverk må vises. 

Tomta har begrensede muligheter for adkomst, og adkomst vil sannsynligvis innebære en 

betydelig stigning. Vegareal må reguleres med nødvendig hjelpeareal (annen veggrunn- 

tekniske anlegg/grøntareal- til grøfter, skråningsutslag, fyllinger o.l.) 

Det må utarbeides lengdeprofil av adkomstveg (inkludert typer nødvendig hjelpeareal) hvor det 

vises avvik og forandringer i terreng. 

 

Støy:  

Østlige deler av eiendommen er vist som gul støysone i Vegvesenets kart. Evt. avbøtende tiltak 

må påregnes. Planlegging og utbygging skal følge retningslinjer for støy t-1442 (2016). 

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 utenom ordinær varsling. 

Akershus fylkeskommune: Ikke behov utenom ordinær varsling. 

NVE: Ikke behov utenom ordinær varsling. Er diskutert tidligere, se også pkt. 15. 

Statens Vegvesen:  Avklare om utbygging utløser krav om ny kryssløsning Botshaugtangen x 

Eidsvollvegen. 

Planforum: Ikke behov utenom ordinær varsling. 

Andre instanser:  
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17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 
- Gebyr for oppstartsmøte 
- Reguleringsgebyr 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: 

VA-norm, rammeplan, 1 for hele feltet, og detaljerte tekniske planer for hvert byggetrinn. Før 

utbygging kan starte må planer være godkjent av kommunalteknikk. 

 

Overvannshåndtering: 

En del av VA-planen, må ha tanker om håndtering av overvann også på andres grunn. NB. 

Erosjonsfare må gjøres rede for. 

 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: 

Adkomst bør legges til Holstangen. Kommunal vegnorm benyttes.  

Se til hva som er tenkt ved regulering av «Holslia». 

 

Renovasjon: 

Kommunens renovasjonsforskrift gjelder. 

19  Barn og unges talsperson: 

Kommuneplanens § 6 gjelder. 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: Ikke helt samsvar mellom eiendomsgrense og formålsgrense iht. kommuneplan.  

21  Byggesak: 

Entydige bestemmelser. 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: 

Krav om utarbeidelse av masseforvaltningsplan med vekt på gjenbruk av matjord til 

jordbruksformål. Må inn i reguleringsbestemmelser. Vedlegges byggesøknad. Godkjennes av 

landbruk. 

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 

Punkter fra møtereferat datert 20.06.2017: 

-Adkomst fra den kommunale vegen Holstangen ble sett på som det beste alternativ, mellom 

bekken og Egger boligfelt. Kommunen sjekker opp adkomst fra Eggervegen i kryss med 

Eidsvollvegen, FV. 181.  

 

-Tekniske planer for vann og avløp. Vannforsyning fra høytrykk-siden v/ Holsevja.  
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-Grunnforhold er undersøkt av Løvlien Georåd AS. Geoteknisk kan det være best om den lille 

dalen stabiliseres og benyttes til lekeplass og parkering.  

 

-Overvann kan ledes til fordrøyningsbasseng og så ut i Holsevja.  

 

-Grunneier tar kontakt med nabo i Eggervegen 3. 

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 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

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: 

Deltakelse i nabomøte.  

29  Framdrift 
Fremdriften betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at mottatt 

dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 

Oppdatering av møtereferat – tiltakshaver (20.04.18) 

Varsel om oppstart: 

Planforslag til offentlig ettersyn 

Førstegangs behandling: 

Sluttbehandling: 

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

Ikke aktuelt. 
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