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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 

Bjørn Dæhlie   

Thomas Bjørn Marschall   

Henry Auer   

   

   

Saksnavn inkl. 

planid. 

PlanID 303533400 Detaljregulering for gbnr. 63/113 m.fl. - 

Galgehaugen 

Saksnummer:  20/7248 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 04.11.20 Tid:10.00  

Møtested: Skype 

Referent: Ebbe Dam Meinild Datert: 04.11.20 

Forslagstiller  Sisa Invest AS v/ Bjørn Dæhlie 

Fakturaadresse Torget 18, 2080 Eidsvoll 

Plankonsulent Besseggen Arkitekter AS / Arealtek AS 

Kontaktperson kommunen Ebbe Dam Meinild 
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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: Eiendommene Gnr/Bnr: 63/113+114, samt del av 336/2 

Gnr/Bnr: 63/215, samt deler av 63/96 ønskes regulert til kontorbygg/offentlig 

tjenesteyting. (Se vedlagt situasjonsplan). Eiendommene er per i dag bestående av en 

tomannsbolig med garasje på 63/113 og rekkehus med garasje på 63/215. Disse er 

planlagt revet. Området er regulert til offentlig trafikkområde m.m. 

Planområde er 9.7 daa. 

 

 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: Det antas 

at planarbeidet ikke vil ha store virkninger utenfor planområdet.  
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03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: Det er vurdert to tomter til kontorbygget. 

Her vil begge alternativer bli presentert med tegninger. Det er tenkt at begge tomtene 

reguleres under ett og at det evt. kan bli kontorbygg på begge tomter.  

Alternativ 1: Gnr/Bnr: 63/113+114, samt del av 336/2. 

Alternativ 2: Gnr/Bnr: 63/215 

 

. 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: Bygg 1 (nordre del):  

 

 

 

 

 

 

 

Bygget er utformet med en underetasje og en 1.etasje. Gesimshøyde er på ca. 8,6m. 

Bygget er 45m x 18,3m. 
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Bygg 2: 

  

Bygget er utformet med en underetasje og 2 etasjer over. Gesimshøyde (målt fra 

underetasje) er på ca. 11,8m. Bygget er ca. 40m x 18m 

. 

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: Byggene er utformet med tanke på funksjonalitet 

og sikkerhet. Alle hovedfunksjoner er samlet i inngangsplanet. Den kompakte 

planløsningen reduser både kommunikasjonsareal og gir høy funksjonalitet. 

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

Alt.1: Byggets 1.etasje ligger på nivå med terrenget og adkomstvei på sørsiden. 

Underetasjens fasade er synlig mot nordøst.  

 

Alt.2: Byggets 1.etasje ligger på nivå med terrenget og adkomstvei på vestsiden. 

Underetasjens fasade er synlig mot sør og nordøst. 

 

Begge bygg er beskjedene i høyde og stikker seg ikke ut i landskapet i forhold til 

omkringliggende bygninger. 

 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

Gjeldende planer: Gjeldende reguleringsplan: 

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til 

ENDRING FOR GARDERMOBANEN PARSELL 209 

MED EIDSVOLL STASJONSOMRÅDE 

Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre: 22.08.94, 15.05.95 og 04.09.95 

 

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljeregulering), jf pbl §12-7, for 

Gardermobanen Venjar -  Eidsvoll stasjon, Plan ID 023726100 

Vedtatt 17.06.2016. 
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Pågående planarbeid: 

Nordøst for planområdet er der igangsatt (foreløpig ikke annonsert) Detaljregulering for gbnr. 63/177 - 

Gamle Eidsvoll Stasjon 

 
 

Andre planer for området: 

023720200 Kommuneplanens arealdel for 2020-2031.  
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Området er avsatt til Baneformål 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (RPR-ATP) 

RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og 

bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av 

arealplanlegging og transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal utvikles 

slik at de fremmer samfunnsøkonomisk og effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig 

gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkutvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i 

planleggingen og det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på 

tvers av kommunegrensene. 

 

I hht. retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet 

samordnes slik at det legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig 

transport, og slik at transportbehovet kan begrenses, samt at ulike transportmåter kan 

samordnes. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, 

natur- og friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 

Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grønnstruktur, biologisk mangfold 

og de estetiske kvalitetene i bebygde områder. 

 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand” 

Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre Norge til et 

foregangsland i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land. Utbygging av areal 

skal bygge på kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn, og det er viktig å sikre 

fellesskapets interesser i form av blant annet friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og 

kulturlandskap, kollektivtransport og boliger.  

 

Regjeringen vil arbeide for større bevissthet om kvalitet og miljøhensyn i arkitektur og  
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omgivelser. Miljøkvalitet og energibruk henger nært sammen med lokalisering og  

utbyggingsform. Regjeringen ønsker bl.a. å gi klare bestemmelser for lokalisering av 

offentlige og private publikumsrettede virksomheter. 

 

I meldingen fremkommer det også at det er et nasjonalt mål å bevare jordressurser, da 

dyrket og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyning på kort og 

lang sikt, og en viktig del av kulturlandskapet. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert 

velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne 

retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 

støyproblemer. 

 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og 

annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs 

støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, 

næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i byggeteknisk 

forskrift til plan- og bygningsloven. 

 

Gjennom å synliggjøre områder med potensielle støyproblemer vil utbyggere og 

arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan være nødvendig. Bruk 

av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig element i retningslinjen. 

 

Regionale planer/retningslinjer: 

Frem til nye planer er vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er vedtatt 

i tidligere fylke: 

 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (vedtatt 16.12.2015) 

Planperioden går frem mot 2030, med perspektiv frem mot 2050. Planen har som mål at 

Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. 

Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet 

utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en 

rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen. Klimautslippene skal halveres 

inne 2030 og persontransportveksten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Eidsvoll er prioritert by den regionale areal- og transportstrukturen for å knytte de 

regionale byene tettere sammen. Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum følger i 

hovedsak den regionale planen. 

 

Regional plan for handel-, service og senterstruktur (vedtatt 17.12.2018) 

Eidsvoll er pekt ut som prioritert by/ tettsted i plan for handel-, service og 

senterstruktur. Handel konsentreres i sentrum for å styrke tette, gode bysentrum. 

Strategisk næringsplan for Eidsvoll kommune følger de regionale føringene. 

 

Regional plan for klima og energi i Akershus (vedtatt 18.06.2018) 
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Planen beskriver hvordan Akershus fylkeskommune skal reduseres klimagassutslipp 

med 55% innen 2030 og 85-90% innen 2050. Utslippene skal reduseres med ulik grad 

innenfor transport, stasjonær forbrenning, landbruk, avfall og avløp og indirekte utslipp 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: Viken fylkeskommune, 

interesser for barn- og unge, BaneNOR. 

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

og sårbarhet:  

• Planområdet ligger utenfor 200års flommen og flomaktsomhet som vist i kommunens 

kart. Overvann skal håndteres på egen tomt. Overvann skal beskrives i 

planbeskrivelsen.  

• Det er ikke registrerte kulturminner innenfor planområdet, dette skal avklares under 

prosessen med Viken fylkeskommune.  

• Det er ikke registrerte verneområder eller viktige naturtyper innenfor, ikke noe truede 

eller sårbare arter, dette skal beskrives i planbeskrivelsen.  

• Området er utsatt for støy fra jernbanen og trafikken. Eiendommene er ikke egnet til 

boligformål. Forslagsstiller ser det som en god utnyttelse av eiendommen å bebygge 

med kontor. Eventuell støyrapport må avklares med kommunen. Kan være aktuelt å 

kun beskrive støy i planbeskrivelsene da det ikke tilrettelegges for boligformål innenfor 

planområdet.  

• Grunnforhold skal beskrives i planbeskrivelsen, om planområdet har forurenset grunn, 

område er ikke utsatt for ras og skred. 

• Det skal utarbeides en egen ROS-analyse i tillegg til vurderingene i planbeskrivelsen. 

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

planoppstart: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken Fylkeskommune, Statens 

vegvesen, Bane NOR, naboer og andre berørte parter i henhold til kommunens 

varslingsliste. 

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

festere, naboer og andre berørte 

I utgangspunktet skal minste kravet for medvirkning i plan- og bygningsloven følges. 

Ved eventuelle merknader som kan lede til konflikt kan infomøte med berørte parter og 

kommunen avholdes.  

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

pbl. §4-1), og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt: § 6 b) omhandler 

reguleringsplaner som alltid skal konsekvensutredes: «reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete 

tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med 

denne tidligere planen». Vedlegg 1 nr. 24 gjelder næringsbygg, bygg for offentlig og privat 
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tjenesteyting mv. Kriteriet for konsekvensutredning omhandler bygg på mer enn 15 000 m2. 

Tiltaket faller ikke inn under kriteriene i § 6 b). 

§ 8 i KU-forskriften omhandler planer og tiltak som skal vurderes nærmere med hensyn til 

hvorvidt konsekvensutredningsplikt utløses: «reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt 

fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 

og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen» 

En er noe i tvil om planforslaget omfattes av §8, vedlegg II nr. 11 j) Næringsbygg, herunder 

kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 

allmennyttige formål, og således må vurderes nærmere med hensyn til om tiltaket kan medføre 

vesentlig virkning for miljø og samfunn. Området er avsatt til baneformål i kommuneplanen. En 

konkret bruk av området til «offentlig eller privat tjenesteyting» vil ikke samsvare med vedtatt 

arealbruk for området i kommunedelplanen «Bane».  

Det gjøres en vurdering av planforslaget i henhold til kriteriene i § 10 med hensyn til om planen 

kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn som det ikke tidligere er tatt høyde for. 

Egenskaper ved tiltaket: 

A) Område som foreslås regulert er begrenset (ca. 9.7 daa). 

B) Tiltaket ligger innenfor eksisterende tettstedsavgrensning og påvirker ikke landbruks-, natur- 

eller friluftsområder. 

C) Utbyggingen vil ikke føre til forurensning utover det man vil måtte forvente i bynære strøk 

og for et område avsatt til utbygging i kommuneplan. 

D) Utbygging med offentlig tjenesteyting vil ikke utgjøre en større risiko enn annen 

kontorvirksomhet, men vil også ha et annet sikkerhetsopplegg knytt.7et til en utbygging. 

Virkning av tiltaket: 

a) Tiltaket berører ikke verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter, vernede vassdrag 

eller vern etter kulturminneloven. 

b) Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte truede arter eller naturtyper. 

Planområdet grenser inntil et område som i kommunedelplanen er avsatt til «bevaring 

kulturmiljø». 

c) Tiltaket er ikke i konflikt med statlige planretningslinjer 

d) Ikke relevant. Tiltaket medfører ikke omdisponering av LNF-områder 

e) Ikke relevant 

f) Tiltaket har liten innvirkning på befolkningens helse. Utfordringene i området knytter seg 

først og fremst til luft- og støyforurensing som kan relateres til eksisterende vegsystem 

g) Tiltaket i seg selv medfører ikke vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

h) Ikke relevant. Det er ingen fare for alvorlige ulykker som skyldes naturfarer. 

Det er tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved det 

planlagte tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses det ikke påkrevd med 

konsekvensutredning. Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i 

planbeskrivelsen. 

Til og under møtet – utfylles av kommunen 
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13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU): Det vises til vurdering i pkt 12, som anses som tilstrekkelig 

Plantype: Detaljregulering  

Rekkefølgekrav: Ja, på infrastruktur, uteområder, sikring mm. 

Utbyggingsavtale: Bør varsles, kan være aktuelt. 

 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

Lokalisering av kontor og tjenesteyting fremstår som godt tilpasset ut ifra flere kriterier. 

Eiendommen er pga sikkerts- og støyforhold ikke egnet til bl.a. boligformål. 

Eiendommen ligger nær et knutepunkt og sentrumsfunksjoner. Arbeidsreiser vil derfor 

kunne foregå kollektivt og fra Sundet vil gang/sykkel ha fordel av snarveien over 

Sundbrua. Om tilkomsten til fylkesveien utformes på en trafikksikker måte, vil også 

nærhet til denne være en egenskap som bidrar positivt. Biltrafikken til eiendommen vil 

heller ikke ha negative effekter for bomiljø og lign. For kommunen er det positivt å 

etablere bygg som kan huse lokale arbeidsplasser, og i dette tilfelle i tilknytning til 

eksisterende sentrum. Ettersom det påtenkes å legge til rette for samfunnskritiske 

funksjoner, utgjør risiko og sårbarhetsanalyser et viktig grunnlag for planarbeidet. 

Grunnforholdene er godt kjent og andre naturfarer som f.eks. flom er heller ikke 

problematiske. Det er derfor reguleringsformål som på flere måter passer godt til 

området. 

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: i mindre grad 

Kulturlandskap og kulturminner: i mindre grad 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): Bør være grundig og gjerne med 

bistand fra fagkyndig utrykningskjøretøy. 

Geotekniske undersøkelser: Ettersom det foreligger en del undersøkelser, bør en i første 

omgang få en faglig vurdering av om disse er dekkende for planområdet, eller om det 

trengs supplering. Fagkyndig vurdering vedlegges planforslaget.  

Støy: Bane og vei 

Trafikk/mobilitet: Både arbeidsreiser og besøkende/kunder, samt tjenestereiser i 

arbeidstid bør vurderes. 

Trafikksikkerhet skal vurderes med hensyn til:  

a) skole og barnehage – I mindre grad. 

b) lekeplasser – Nei 

c) kollektivtilbud- Ja 

d) nærbutikk -Ja 

e) boligområder - Nei 

f) renovasjonskjøretøy – ja, samt anleggstrafikk til BaneNor sin eiendom. 

g) utrykningskjøretøy- Ja. 
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16  Behov for å innhente uttalelser fra regionale instanser før videre arbeid (og hvem 

som har ansvar for å gjøre det): 

Akershus fylkeskommune: Trafikksikkerhet, eiendom, grunnundersøkelser, planområde 

Statens Vegvesen: Trafikksikkerhet 

BaneNor: Sikkerhet, Støy, eiendom, grunnundersøkelser, planområde 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 
- Gebyr for oppstartsmøte 
- Reguleringsgebyr 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: VA-rammeplan 

Overvannshåndtering: OV-ramme og bestemmelser om lokal håndtering. Infiltrasjon og 

avrenning må vurderes, Blå-grønn faktor er en del av dette. Løsninger ang. BGF vises i 

OV-rammeplan og spesifiseres i bestemmelser mv. 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Tilkomst fra fylkesvei. Kommunens 

normer bør legges til grunn for intern trafikk. Eksisterende G/S veg fra Pakkhuset må 

opprettholdes. 

Renovasjon: Viktig med snumulighet og trafikksikker tilkomst ift myke trafikanter. 

19  Barn og unges talsperson: 

Ingen merknad.  

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: Ingen merknad 

21  Byggesak: 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: Ingen merknad. Viser til å grunnforhold 

trolig er veldig godt dokumentert på området. Ved overskudd av jord kan det tilvises 

mulig bruk. 

 

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. 
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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. 

 

Forslagsstiller må oversende avtalt planområde i SOSI-format. 

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: 

Adresselister. 

29  Framdrift 

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

dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 

- Varsel om oppstart: November 

- Planforslag til offentlig ettersyn: Settes ift møtekalender 2021  

- Førstegangs behandling: 

- Sluttbehandling: 

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

- Må opplyses om i oppstartsvarsling. 

 

 


