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Til:  

postmottak@eidsvoll.kommune.no 

(Plan) 

 

 
20.08.2020 

 

 

Bestilling av OPPSTARTSMØTE:  

Detaljregulering Feiring vgs. gnr. 232 bnr. 62 mfl. - Årnes 
 
 

Det bestilles herved oppstartsmøte for planarbeid i følge vedlegg. 

 

Vi er klar over at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og vi stiller med fagkyndig 

deltakelse på møtet.  

Fra forslagstiller, Feiring vgs., møter Svein Ivar Lundøy. 

Fra plankonsulent, Ard arealplan, møter Kari Johannesen og Hedvig Godvik Olsen. 

Det forutsettes at oppstartsmøtet tas som et skype eller teamsmøte. 

 

Det har tidligere vært kontakt med kommunen om denne saken.  

Kontaktperson var da Brit Johanne Søvde. 

 

Obligatorisk vedlegg – utfylt planinitiativ  

(iht. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl.) 

 

Annet: 

Forslagstiller skal vurdere om det vil bli krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om 

konsekvensutredning 26.06.2009 nr 855. Se pkt. 12 i planinitiativet.  

 

Vi opplyser spesielt om at det alltid må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse jf. pbl § 

4-3 ved utarbeidelse av planer for utbygging. Se pkt. 9 i planinitiativet.  

 

Det ønskes en tilbakemelding fra kommunen i møtet på om det vil være behov for å gjøre 

utredelser ift. grunnforhold/ løsmasser og flom. 

 

Med hilsen 

 

Hedvig Godvik Olsen 

Landskapsarkitekt MNLA/planleggar 

  

Ard arealplan as 

Nygårdsgaten 114 ∙ 5008 Bergen   

Tlf: 55 31 95 00 ∙ Mob: 46 41 98 15 
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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 

Hedvig Godvik Olsen HGO Plankonsulent 

   

   

   

   

Saksnavn inkl. 

planid. 

PlanID 3035 33200 - Detaljregulering for gbnr. 232 bnr. 62 mfl. 

- Feiring vgs.,  

Saksnummer:  2020/4058 

Møte nr.: 1 

Møtedato: 06.10.20 Tid:9.00  

Møtested: Teams 

Referent: Ebbe Dam Meinild Datert: 06.10.20 

Forslagstiller  Feiring videregående skole 

Fakturaadresse Postboks 6559, 7439 Trondheim 

Plankonsulent Ard arealplan 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: 

Formålet er å få laget en reguleringsplan som samsvarer med bruken som videregående 

skolen som bygningsmassen innenfor planområdet nå blir benyttet som. 

02  Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet: 

Under er utkast til planavgrensningen. Denne følger eiendomsgrensene rundt skolen. 

Alt av bygningsmasse og uteområder skal beholdes slik det er i dag og vil således ikke 

få virkninger utenfor planområdet. Planområdet er uregulert i dag.  
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03  Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak: 

Den eksisterende bebyggelsen i planområdet skal beholdes slik den er. Innvendig skal 

bebyggelsen også i hovedsak beholdes som den er. Det er kun de delene av bygget som 

har blitt brukt som sykehus som vil bli bygget om. Det tidligere arealet som ble benyttet 

som sykehus vil bli omgjort til klasserom. Fellesarealer som svømmehall, gymsal, 

kantine mm. vil benyttes av elever og ansatte på skolen. Tidligere pasientrom vil 

benyttes som hybler for elevene på skolen som de er i dag (uten ombygging). 

04  Utbyggingsvolum og byggehøyder: 

Bygningsmassen vil som tidligere nevnt ikke bli endret på. Dagens bygningsmasse har 

opptil 4 etasjer. Det skal ikke bygges på eller fjernes bebyggelse.  

05  Funksjonell og miljømessig kvalitet: 

Den eksisterende bygningsmassen som har brukt til kurs- og konferansesenter samt som 

tilholdssted for Feiringklinikken tidligere, har en slik oppbygning og innhold at det ikke 

vil bli nødvendig å gjøre store endringer for å tilpasse bruken av bygget til en 

videregående skole. At all bygningsmasse kan gjenbrukes slik den er, er også svært 

gunstig for miljøet. 

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

Eksisterende bygningsmasse er bygget inn i terrenget og tilpasser seg således landskapet 

og terrenget på en god måte. 

07  Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og 

retningslinjer, og pågående planarbeid: 

Gjeldende planer: 

I kommuneplanen er planområdet avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Areal 

tilgrensende planområdet er avsatt til grønnstruktur og LNFR. 

Det foreligger ingen reguleringsplan for området. 
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Pågående planarbeid: 

Ikke kjent med det er pågående planarbeid i nærområdet. 

Andre planer for området: 

Ikke kjent med at det foreligger andre planer for området. 

Rikspolitiske/statlige retningslinjer: 

Er ihht. disse. 

Regionale planer/retningslinjer: 

Er ihht. disse. 

 

08  Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet: 

Det er ingen vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 

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

og sårbarhet: 

Det vil som del av planforslaget bli utarbeidet en ROS-analyse. 

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

planoppstart: 

Tilgrensende naboer og grunneiere, samt følgende offentlige organer skal varsles: 

- Statens vegvesen 

- Viken fylkeskommune 

- Fylkesmannen i Viken 

(må avklares med kommunen hvilke andre offentlige organer som må varsles) 

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

festere, naboer og andre berørte 

Det vil bli gjennomført medvirkning i tråd med plan- og bygningsloven. Utenom dette 

har tiltakshaver god kontakt og dialog med naboene som er svært positive til at det nå 

skal startes opp skole i planområdet. Naboene har også vært med på en del 

dugnadsarbeid på skolen. 

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

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

 

Forskrift om konsekvensutredning er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) 

kap. 4. 

 

Formålet med forskriften fremgår av § 1, og er at man både i forberedelsen av planer og 

tiltak, og når man tar stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres, skal 

«sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning». Tiltakshaver skal selv 

vurdere om planforslaget er omfattet av forskriften, jf. § 4. 

 

Videre følger vurderingen av om planarbeidet for Feiring vgs. utløser krav om 

konsekvensutredning. 

 

Pbl. § 6 regulerer hvilke planer som alltid utløser krav om konsekvensutredning og 

planprogram eller melding. Planarbeidet gjelder en reguleringsplan etter pbl. med privat 
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tiltakshaver, og må slik vurderes etter bokstav b som krever konsekvensutredning for 

tiltak som er listet opp i vedlegg I. Dette planforslaget inneholder ingen tiltak som er 

nevnt i vedlegg I, og utløser således ikke krav om konsekvensutredning etter § 6. 

 

§ 7 omhandler planer etter andre lover, og stiller krav om konsekvensutredning eller 

nærmere vilkår for slike planer. Planforslaget er en reguleringsplan som skal behandles 

etter pbl, og faller slik utenfor virkeområdet for § 7. 

 

Etter § 8 skal enkelte planer og tiltak konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn. Dette gjelder a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 

II, og b) tiltak i vedlegg II etter annen lov enn pbl. Planen for Feiring vgs. er en 

reguleringsplan etter pbl. som ikke inneholder tiltak som er nevnt i vedlegg II, og blir 

slik ikke omfattet av regelen i § 8. 

 

Etter dette er konklusjonen at planlagt reguleringsplan for Feiring vgs. og tiltak i 

henhold til denne planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om 

konsekvensutredning. 

Til og under møtet – utfylles av kommunen 

13  Planavdelingens tilbakemelding: generelt 

Vurdering iht. § 4-1 (KU): Vurderes til ikke å være KU-pliktig. 

Plantype: Detaljregulering 

Rekkefølgekrav: Vurderes knyttet opp mot infrastruktur 

Utbyggingsavtale: Kan være aktuelt, bør derfor varsles med oppstart. 

06.10.20: EK sender tekst til varsling. 

14  Kommunale retningslinjer/praksis eller strategier – generell vurdering av 

planområdet: 

Fordi det som utgangspunkt ikke skal bygges nytt, bør planprosessen konsentrere seg 

om å vise hvordan de eksisterende løsninger henger sammen, som om det var et nytt 

bygg. Det vil se at tilkomst, parkering, uteoppholdsareal mm bør beskrives, men med 

utgangspunkt i eksisterende situasjon. Det er både for å få et grunnlag for fremtidig 

aktivitet, men også for å sikre at forhold mellom bruk og normer for plass blir ivaretatt. 

Planområdet bør utvides til å inkludere Årnesvegen både opp til Feiringvegen og ned til 

badeplassen, jf merknad i pkt 18. Det er også en eiendom (232/93) som der det ligger en 

parkeringsplass, som ligger som LNF i kommuneplanen, som trolig bør inkluderes.   

06.10.20: Det tenkes ikke at evt fortau langs Årnesvegen skal ligge som et 

rekkefølgekrav, men kommunen ønsker det regulert. Fra skole/Vgs og opp. Den 

konkrete utformingen vil kommunen bidra til i planarbeidet. Det kan nevnes i 

oppstartsvarselet at det tenkes regulert fortau.  

15  Utredningsbehov for planarbeidet: 

Miljøvernfaglige vurderinger: Se kommentar under landbruk, ellers også andre aktuelle 

miljøvurderinger. 

Kulturlandskap og kulturminner:  



 Oppstartsmøte 

Side 7 av 9 

Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse): Aktuelt med endret bruk. 

Geotekniske undersøkelser: Kan være aktuelt ved nye tiltak. 

Støy: Trolig ikke aktuelt. 

Trafikk/mobilitet: Tilkomst ift både elever og ansatte må vurderes. 

Trafikksikkerhet skal vurderes med hensyn til:  

a) skole og barnehage - Ja 

b) lekeplasser – Ja, uteopphold 

c) kollektivtilbud - Ja 

d) nærbutikk – Ja, aktuelt med fortau opp til nærbutikk. 

e) boligområder – Nei, men i forbindelse med internat. 

f) renovasjonskjøretøy - Ja 

g) utrykningskjøretøy - Ja 

  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: Ordinær varsling 

Akershus fylkeskommune: Ordinær varsling 

NVE: Ordinær varsling 

Statens Vegvesen: Ordinær varsling 

17  Gebyr - Forslagstiller gjøres kjent med: 

- Gebyrregulativ 
- Gebyr for oppstartsmøte 
- Reguleringsgebyr 

18  Kommunalteknikks tilbakemeldinger: 

VA: Tilstrekkelig anlegg per i dag, men trengs en plan som viser tilknytning mm. 

Overvannshåndtering: Trengs en prinsipplan for overvannshåndtering. 

Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet: Bør reguleres fortau (3+1,5m) på 

sørsiden av Årnesvegen helt opp til Feiringvegen og ned til badeplassen. Dette ligger i 

trafikksikkerthetsplanen. Bør avklares om det skal være busstransport til skolen. 

Parkeringsforhold må beskrives, iflg kommunens belysningsnorm bør parkeringsplassen 

belyses. 

Renovasjon: Tilkomst og snumulighet vises. 

19  Barn og unges talsperson: 

Er enig i behovet for å styrke trafikksikkerheten med fortau. Utover dette tenker jeg det 

også bør foreligge en plan for uteområdet. Uteområdet slik det ble utarbeidet for et 

sykehus kan vel ikke sies å tilfredsstille behovene til elever i videregående?  

Skolene skal «planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir teke 

omsyn til tryggleiken, helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Det fysiske miljøet i skolen skal vere i samsvar med dei faglege normene som 

fagmyndigheitene til kvar tid tilrår. Dersom enkelte miljøtilhøve avvik frå desse 

normene, må skolen kunne dokumentere at miljøet likevel har tilfredsstillande verknad 

for helsa, trivselen og læringa til elevane. 

Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal 
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innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har 

funksjonshemmingar». (Opplæringsloven § 9 A-7, Det fysiske miljøet). 

20  Landmåling/geodata: 

Grenser: Grensene ser greie ut. 

21  Byggesak: 

Uteoppholdsareal bør vurderes. Er gitt brukstillatelse til bruk av deler av 

bygningsmassen. Krav om ny/utbedring av infrastruktur bør sees i sammenheng med 

utvidelse av bruksareal (ny bruksendring). 

22  Landbruk: 

Jordvern- og landbruksfaglige vurderinger: Ingen store konflikter. Må kanskje tas noe 

landbruksareal ved en breddeutvidelse av vegen. Friarealet ned mot Mjøsa kunne gjerne 

tas i bruk til dyrking, parsellhager mv. 

 

23  Eventuell annen kommunal enhet/råd 

 

24  Om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl § 12-8 andre ledd. I så 

fall, orientering om § 4.Foreleggelse for kommunestyret ved uenighet om vesentlige 

punkter 

25  Eventuelt 

Om videre framdrift, krav til planforslag mm. 

26  Videre planprosess: 

Akseptert: Kravspesifikasjon vedrørende varsling oversendes forslagsstiller etter møte. 

Forslagsstiller oversender kommunen til vurdering. Forslagsstilleren kan ikke foreta 

varsling/kunngjøring før kommunen skriftlig har godkjent dette.  

06.10.20: Varsling i EUB (Eidsvoll Ullensaker Blad) 

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 

- Kopi av merknader/uttalelser, samt referat av og kommentar til disse 

- Illustrasjoner 
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- 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: 

29  Framdrift 

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

dokumentasjon er komplett og har nødvendig kvalitet. 

- Varsel om oppstart: 

- Planforslag til offentlig ettersyn 

- Førstegangs behandling: 

- Sluttbehandling: 

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

- Må opplyses om i oppstartsvarsling. 

 


