
OPPSTARTSMØTE MED FORSLAGSSTILLER 

 

Plannavn  Detaljregulering Hansefellåsen nord felt B1-B3 

Planid 220 

Møtedato 25.10.2017 

Deltakere fra forslagsstiller Ole Magnus Huser (Distriktssjef, Block Watne)  

Henry Dahl Johansen (Prosjektutvikler, Block Watne)  

Iwona Okrzeja-Knach (Sivilarkitekt, Block Watne)  

Deltakere fra plankonsulent Alf Kristian Nyborg (Øvre Romerike Prosjektering AS)  

Deltakere fra kommunen  Ingvild Rønning Johansen (Arealplanlegger, saksbehandler)  

Eva Grethe Pettersen (Fagkoordinator på planavdelingen)  

John Ola Hage (Plan- og bygningssjef) 

Arve Weng (Enhetsleder kommunalteknikk)  

Lena hammer (Avdelingsleder byggesak)  

 

Referent Ingvild Rønning Johansen  

 

 

 

INFORMASJON FRA SAKSBEHANDLER 

 Saksbehandler ønsket velkommen og informerte kort om hvor vi er i reguleringsplanprosessen 

(fase 1- idefasen).  

 Det ble gitt informasjon om at kommunene før oppstartsmøtet hadde hatt to interne møter 

samt vært på en befaring. På befaringen så kommunen på bekken og dammen innenfor 

planområdet.  

 

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER 

Forslagstiller holdt en kort presentasjon av planinitiativet.   

Bakgrunn:  

 Områdereguleringsplan for Hansefellåsen med forslag om 400 boenheter. 

Områdereguleringsplanen er et samarbeid mellom Block Watne og kommunen.  

 Kommunen og forslagstiller har kommet til enighet om at nordre del av Hansefellåsen kan 

detaljreguleres selv om områdeplanene ikke er ferdigstilt. Det vil da bli en parallell prosess av 

de to planene, men det vil være viktig at områdereguleringen blir vedtatt først.   

 Forslagstiller påpekte at det vil være naturlig å starte i nordre del ettersom de mest attraktive 

tomtene er der, samt området ligger i nærhet av sentrumsutviklingen av Fjerdingby.  

 

Forslag til planavgrensning:  

 Forslagstiller lurte på om det var nødvendig å ta med grøntområdet i detaljreguleringen.  

 Turvei/ gangsti blir ivaretatt i områdereguleringen.  

 

Planideen:  

 Forslagstiller ser at spesielt B3 er et krevende område med tanke på det bratte terrenget. Det 

må jobbes med terrengtilpasning og spesialtilpasset bebyggelse med mulig parkering i 

underetasjen.  

 Skissevurderinger fra områdeplanene tilsier et antall boliger på ca. 90 enheter ved konsentrert 

bebyggelse på ca. 35 dekar.  



 Det planlegges å regulere for tett/lav bebyggelse samt noen eneboliger ned mot eksisterende 

bebyggelse som skal ha adkomst fra Kirkebyvegen. Dette forutsetter en oppgradering av 

Kirekbyvegen ihht. reguleringsplanen vedtatt i 2011.  

 Forslagstiller påpekte at de ønsket å få avklart behovet for infrastruktur. Forslagstiller ønsket 

at en kommer frem til en balansert kapitalbelastning for utbygger. Dette for å sikre 

gjennomføring.  

 

Delutredninger:  

 Forslagstiller trakk frem følgende delutredninger som nødvendig for detaljreguleringen; 

Grunnforhold, VA og overvann, Støy (dersom innenfor gule eller rød sone), samt 

trafikkvurdering av kapasiteten på Kirkebyvegen. Enhetsleder på kommunalteknikk 

kommenterte at kommunen tidligere har gjort noen beregninger av kapasiteten i Kirkebyvegen 

på bakgrunn av eksisterende boliger langs Kirkebyvegen. Da ble det beregnet at den kunne 

tåle 50 stk nye boliger. Forslagstiller vil selv foreta en trafikkvurdering. Det kan også bli 

regulert for flere boliger enn det Kirkebyvegen tåler, men da må det legges inn 

rekkefølgebestemmelse om at utbygging av noe av området ikke kan bygges ut før 

adkomstvegen fra sør er bygget.   

 Forslagstiller mente at det må utarbeides en kalkyle knyttet til opparbeidelseskrav fra 

kommunen. Forslagstiller påpekte at de ønsket å begynne å se på innholdet i 

utbyggingsavtalen så fort som mulig. 

  

Medvirkning: 

 I forbindelse med planoppstart av områdereguleringen ble det arrangert et åpent 

informasjonsmøte.  

 Forslagstiller har fått en del henvendelser i forbindelser med utbyggingen av Hansefellåsen, 

som tilsier at det er stor interesse for utbyggingen.   

 Forslagstiller vurderte det slik at en vil følge lovens minstekrav til medvirkning jf. Pbl §§ 5.1 og 

5.2. Kommunen var enig i dette.   

 

Konsekvensutredning:  

 Kommunen var enig med forslagstiller om at detaljreguleringsplanen ikke skal 

konsekvensutredes. 

  

Utbyggingsavtale:  

 Detaljreguleringsplanen vil utløse nødvendige tiltak for opprustning av veg- og infrastruktur 

innenfor planområdet. Block Watne informerte om at de har erfaringstall fra et tilsvarende 

område på Ulleråsen.  

 Forslagstiller foreslo at det settes i gang en parallell prosess samtidig med utarbeidelsen av 

detaljreguleringen for å kartlegge kostnadene med tiltakene.  

 Forslagstiller henviste til sist møte hvor de hadde påpekt at de ønsket å benytte en nøytral mal 

for utbyggingsavtalen. Plan og bygningssjef kommenterte at kommunen hadde en egen mal 

for utbyggingsavtaler. Forslagstiller påpekte at de ønsket å benytte en mal med et nøytralt og 

balansert format, tilsvarende Norsk standard.  

 

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET  

 

Saksbehandler gikk gjennom utredninger som kommunen på dette tidspunktet ser at vil være 

nødvendig.  

 

Utredningsbehov/relevante hensyn  

 Vurdering av vegetasjonssone rundt bekken:  

o Bekken innenfor planområdet har årssikker vannføring, dette medfører at 

vannressursloven § 11 skal anvendes. Paragrafen stiller krav om at det skal 



opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested 

for planter og dyr. Vegetasjonssonen skal vurderes ut ifra dagens terreng og 

vegetasjon. Det må også sees på avgrensning av lekeplassen i forhold til 

vegetasjonssonen.  

 

 Støyrapport  

 Plan for overvannshåndtering  

 Flomkart  

o Som viser flomveien innenfor planområdet.  

 Trafikkvurdering av kapasiteten i Kirkebyvegen  

o Det må sees på kapasitet for å avgjøre hvor mange boliger veien klarer å betjene. 

o Det må gjøres en vurdering og se om det får konsekvenser for 

rekkefølgebestemmelene.  

 

Forslagstiller hadde ingen innvendinger til kommunens krav til utredninger. Forslagstiller så ikke noe 

problem med å gjøre vurdering av bekken også i detaljreguleringsplanen.  

 

 
Planavgrensning  

Plan og bygningssjefen spurte om hvordan man tenker å avslutte Kirkebyvegen da det bør være en 

vendehammer innerst. Forslagstiller svarte at det må sees på driftshensyn mv. i den videre prosessen.  

 

Kommunen påpekte at de ønsket at grønnstrukturen rundt bekken og dammen ble med i 

planavgrensingen, slik at en videre kan gjøre en mer detaljert vurdering av hensynssonen langs med 

bekken. Forslagstiller påpekte at det ville bli utarbeidet en skjøtselsplan, og at den konkrete grensen 

for vegetasjonssonen må vurderes.   

 

Turveien mot Marikollen (GTV1) tas ikke med innenfor planavgrensningen. Opparbeidelse av turveien 

blir ivaretatt i rekkefølgebestemmelsene for områdeplanen.  

 
Fremdrift  

Saksbehandler spurte om forslagstiller hadde noen forslag til fremdrift. Forslagstiller informerte om at 

det vil ta noe tid for å få utarbeidet et planforslag. Det vil bli krevende å få tilpasset bebyggelsen og 

småveier i terrenget. Det må vurderes om det vil være nødvendig å kartlegg terrenget mer detaljer, 

ettersom området i dag er skog. Kommunene påpekte at det var nødvendig ved et tidligere prosjekt og 

at det da ble benyttet halvmeterskoter.   

 

Forslagstiller påpekte at de ønsket samkjøring med områdereguleringen.  

 

Saksbehandler sender over varslingsliste. Forslagstiller sender utkast til varsling til saksbehandler. I 

varselet skal det også varsles om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.  

 

 

EVENTUELT 
 

Boligbebyggelse:  

 Forslagstiller har som intensjon å se på variert bebyggelse. Konsentrert småhusbebyggelse, 

kjede boliger og lavblokker. Forslagstiller vil følge prinsippet om at det skal være tett nærmere 

sentrum. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Forslagstiller ser for seg lav bebyggelse mot 

eksisterende bebyggelse, og høyere bebyggelse der hvor terrenget tillater det.  

 Avdelingsleder byggesak påpekte at det måtte vises snitt av bebyggelsen. Forslagstiller var 

enig om dette, og foreslo at det skulle lages snitt for hvert boligfelt.  

 Avdelingsleder byggesak påpekte at kommunen ønsket variasjon i boligbebyggelsen, og 

tilbød seg og sende over et referanseprosjekt (førstegangsboliger på Furuset).  



 Arkitekten fra Block Watne påpekte at solforholdene er dårlig på tomta. Et tiltak som kan 

vurderes er å heve bebyggelsen. Fagkoordinator svarte at kommunen ikke ønsker bruk av 

høye murer.  

 Forslagstiller tenker hovedsakelig trehus.   

 

   

Høyder på bebyggelse:  

 Arkitekten fra Block Watne lurte på hvilke høyder kommunen ville tillate. Høydene i 

kommuneplanens bestemmelser samsvarer ikke med standardene Block Watne normal 

bruker. Forslagstiller ønsker en romhøyde på 2,5 m per etasje, samt 6,3 gesimshøyde 

horisontaldelte tomannsboliger.  

 Avdelingsleder byggesak svarte at bestemmelser til arealdelen til kommuneplanen om høyder 

gjelder der det ikke er bestemmelser om dette i gjeldende reguleringsplaner.   

 

Trafo:  

 Forslagstiller lurte på om trafoer skal reguleres inn? Forslagstiller har erfaring med at Hafslund 

ikke er villige til å ta stilling til dette i en reguleringsprosess. Videre har de erfaring med at 

Hafslund ønsker endinger selv om trafoens plassering er regulert inn i planen.  

 Kommunen skal sjekke dette og skal ta stilling til dette senere. 

   

Vann og avløp:  

 Enhetsleder kommunalteknikk informerte om at det må etableres en trykkøkningsstasjon. Det 

vil være naturlig å etablere denne nå innenfor det arealet som blir regulert i detaljreguleringen 

B1-B3 og bygge den slik at den også kan betjene de resterende arealene i 

områdereguleringsplanen.  

 

Skole- og barnehagekapasitet:   

 Fjerdingby skole skal stå ferdig 2021-2022.  

 Per dags dato er det barnehagekapasitet. Dette må sjekkes videre i reguleringsplan 

prosessen.  

 

 

 

AVKLARINGER OG KONKLUSJON 

 

Medvirkning: 

 Planen vil følge lovens minstekrav til medvirkning jf. Pbl §§ 5.1 og 5.2. 

 

Konsekvensutredning:  

 Tiltaket utløser ikke krav til konsekvensutredning.  

 

Planavgrening:  

 Hensynssonen rundt bekken og dammen skal være med i planavgrensingen.  

 Turveien mot Marikollen (GTV1) tas ikke med i planavgrensningen. 

Rekkefølgebestemmelser:  

 Det skal utarbeides rekkefølgebestemmelser om når turveien skal opparbeides og stå klar.  

 

Utbyggingsavtale:  

 Kommunen vil vurdere bruk av utbyggingsavtale iht. norsk standard.  

Trafo:  

 Kommunen vil ta stilling til om det må reguleres eget formål for trafo i planen i det videre 

reguleringsplanarbeidet.   



Vegetasjonsbelte langs bekken: 

 Det må jobbes videre med om den må justeres.  

 

Vi viser til dokumentet krav til forslagstiller i en reguleringsplanprosess og avsnittet krav til leveranse.  

Forslagstiller bestiller utredninger som det stilles krav om. Dersom forslagstiller har spørsmål eller 

kommentarer til bruken av vedlagte skjema som vil følge reguleringsplanprosessen, så vil vi se på 

dette.   

 

 


