
 
 

 

 

OPPSTARTSMØTE   

 

 

VEDLEGG 

• Kvalitetskrav i planprosessen - skjema 

• Sjekkliste - Teknisk plan 

 

SAMMENDRAG FRA MØTET 

Innledningsvis i møtet la forslagsstiller frem sine ideer og tanker for planen. Det ble presisert 

at det var ønskelig å flytte den interne veien noe fra plasseringen gitt i områdereguleringen, 

for bedre tilretteleggelse for bolig. I planen legges det opp til tre større uteoppholdsarealer 

på terreng, hvorav ett er utenfor støyutsatte arealer i sin helhet. Utover dette legges det til 

rette for uteoppholdsarealer på tak over parkeringsanlegg, mellom bebyggelse for beboelse. 

Baksiden av blokken etableres med flatt terreng, gangsti og terrengopparbeidelse med 

forstøtningsmurer og vegetasjon i skråning mot vei på oversiden. Gangstien er tenkt i størst 

mulig grad universelt utformet. Det er foreløpig avsatt store arealer til lek, men disse er 

tenkt videre utarbeidet til bruk for alle aldersgrupper.  

 

Videre stilte saksbehandler spørsmål ved solforholdene på området og hvordan dette ville 

påvirke leilighetene. Forslagsstiller forklarte at de fleste leilighetene ville ha dagslys fra to 

sider, hvorav én leilighetstype kun vil ha dagslys fra én side. Leilighetene har dagslys fra vest 

og sør, med unntak av én leilighetstype, hvorav denne har tosidig dagslys fra nord og øst. 

Arealene under terreng vil i størst mulig grad benyttes til parkeringsarealer, teknisk areal og 

oppbevaringsarealer og slik at ingen leilighet får vindu mot en bakvegg/mur. Heis og 

trappeoppgang er midtstilt i bygningsvolumet, rettet mot nord-øst.  

 

Gjennom videre planarbeid må det utarbeides studier som viser foreslåtte utbygging sin 

virkning på sol- og skyggeforhold innenfor og utenfor reguleringsplanens avgrensning. 
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Saksbehandler informerte videre om at ny kommuneplan forventes vedtatt i september og 

at det i denne er endrede krav til blant annet parkering, MUA, lekeplasser og støy. Det vil 

blant annet stilles krav til én stille side for leiligheter. Uteoppholdsareal skal i hovedsak 

plasseres i støyfritt område, men deler tillates innenfor gul støysone. For mer informasjonen 

vises det til ny kommuneplan. 

 

Gjennom videre planarbeid må det utarbeides en støyrapport som tar for seg støyforhold på 

uteoppholdsarealer og fasader. I denne må det komme frem hvilke leilighetstyper det legges 

opp til i planen og hvor disse plasseres, og hvordan støy påvirker disse. 

 

Før oppstartsmøtet ga saksbehandler tilbakemelding om at planområdet kunne egne seg for 

tilrettelegging for eneboligbebyggelse. Forslagstiller sendte inn et revidert forslag til 

bebyggelse basert på tilbakemeldingen, som viser tre eneboliger på nedsiden av 

boligblokkene. Ved en slik utbygging, ville det kunne være vanskelig å støyskjerme 

eneboligene, samt at god tilpasning til det bratte terrenget og omliggende veier ville kunne 

være krevende. I oppstartsmøtet ble dette videre drøftet og det ble enighet om å gå vekk fra 

løsningen med kombinert bebyggelse med blokk- og eneboligbebyggelse, og erstatte 

arealene der det nå foreslås 3 stk. eneboliger med grønt arealformål.  

 

Videre påpekte saksbehandler at byggehøydene på bebyggelsen må inn i videre 

dokumentasjon til planarbeidet. Det må legges vekt på variert farge- og materialvalg i 

fasadene, samt forskyvninger og variasjon i ulike bygningsdelvolumer for å skape en estetisk 

god bebyggelse. Byggehøyden kan også med fordel varieres. 

 

I områdereguleringsplanen kommer det frem at området tillates bebygget med blant annet 

lav blokkbebyggelse. Endelig boligtype fastsettes gjennom videre planarbeid.   

 

Ulike energiløsninger for bebyggelsen ble diskutert i møtet og saksbehandler mente det bør 

prioriteres bærekraftige løsninger. Forslagsstiller informerte om at de også i forbindelse med 

andre prosjekter, er i ferd med å vurdere ulike løsninger med blant annet solcelleenergi og 

nærvarme. Dette vil utredes ytterligere i videre planarbeid.  

 

Geotekniske forhold må kartlegges og vurderes på eiendommen. Dersom forholdene tilsier 

det, må det gjennomføres grunnundersøkelser. Videre må det redegjøres for 

massehåndtering i planområdet og om det blir massebalanse.  

 

ROS-analyse må utarbeides og kommunens mal for dette må benyttes. 

 

Parkeringsløsninger ble diskutert i møtet og forslagsstiller ble informert om de nye kravene 

som forventes vedtatt i ny kommuneplan. Det stilles blant annet krav til en 

parkeringsdekning på 1-1,2 per boenhet for blokkbebyggelse sør i kommunen. Min. 10% av 

disse skal avsettes til gjesteparkering. Kommunen har ingen bestemmelser som sier noe om 



 
 

hvorvidt gjesteparkeringen skal plasseres på terreng eller innendørs, men disse kan ikke 

plasseres langs kommunal vei slik som vist i innsendt planinitiativ. Det må legges opp til 

sykkelparkering og parkering med ladepunkter, jfr. ny kommuneplan.  

 

Videre forklarte saksbehandler at foreslått plassering av vendehammer er i konflikt med 

gangstien i planområdet. Vendehammeren må være fri for avkjøringer og påkoblinger. Med 

fordel kan vendehammeren og renovasjonsløsningen forskyves noe bort fra gangstien. Dette 

bør være mulig å utrede videre da eneboligene foreslås tatt ut av planen. Dette vil også gi 

mer rom for en annen utforming og plassering av gangstien. Det må videre påses at 

foreslåtte fortau og snødeponi ikke kommer i konflikt med hverandre. Dersom det er 

ønskelig at deler av fortau/gangsti eller lignende skal være privat, kan ikke denne ligge inntil 

kommunal vei, men inneha en viss seperasjon.  

 

Den interne veien som skal overtas av kommunen, kan ikke ha et brattere stigningsforhold 

enn allerede angitte stigningsforhold som kommer frem av områdereguleringsplanen. 

Byggegrensene til vei som er angitt i områdereguleringsplanen, legges til grunn for videre 

planarbeid. Iht. felles kommunal veinorm skal grøftebredden være på 2 meter ved plassering 

over 175+ m.o.h. I områdereguleringsplanen er det angitt en grøftebredde på 1,5 – 2 meter. 

Dette kan legges til grunn for videre planarbeid. (Grøftebredder avklart etter møtet). 

 

Den interne veien vil klassifiseres som adkomstvei og vil måtte følge av de kravene som 

stilles til denne veiklassen i felleskommunal veinorm. Denne skal blant annet breddeutvides i 

kurver R <50. Frisiktlinjer skal inntegnes.  

 

Det må utarbeides en teknisk plan og kommunen har en oversikt over innholdet i denne og 

som vedlegges referatet. Felles kommunal veinorm og Statens vegvesen sine håndbøker må 

legges til grunn for utarbeidelse av veiarealer. Avvik fra denne må avklares med kommunen.  

 

NRBR må uttale seg om utryknings- og slokkemuligheter innad i planområdet. 

For krav m.v. vedrørende VA og overvann vises det til mere detaljer i kravskjema. 

 

Saksbehandler informerte om at kommunen ikke ønsker for høye forstøtningsmurer og at 

makshøyder på disse bør fastsettes gjennom bestemmelser. Forslagsstiller informerte om at 

forstøtningsmurene på dette tidspunktet ikke lot til å bli høyere enn 2 meter. Dette skal 

bearbeides og detaljeres ut videre i planarbeidet.  

 

Det er lagt inn en bestemmelse i ny kommuneplan som begrenser minstestørrelsen på 

boenheter til 45 kvm, dette er iht. tidligere verbalvedtak i kommunestyret. Forslagstiller 

fortalte i møtet at det foreløpig var foreslått leiligheter med minstestørrelse ca. 50 kvm.  

 

Vedrørende VAO, forklarte saksbehandler at overvann må håndteres og fordrøyes på egen 

tomt. Det bør prioriteres åpne og naturbaserte overvannsløsninger før lukkede løsninger og 



 
 

magasiner vurderes tatt i bruk. Det ønskes ikke bruk av steinfyllinger for fordrøyning da disse 

tettes igjen med slam over noen år. 

 

Det er uklart hvorvidt det er behov for en utbyggingsavtale for planområdet, men plan- og 

bygningssjefen foreslo at dette allikevel bør varsles ved planoppstart, slik at en kan ta stilling 

til behovet på et senere tidspunkt. 

 

Planavgrensningen må justeres noe før varsel om oppstart. Forslagsstiller stilte spørsmål ved 

om regulerte frisiktlinjer fra Hansefellåsen sør også bør legges inn i denne planen, selv om 

dette resulterer i overlappende planer. Kommunen mente at dette ville være en foretrukket 

løsning.  

 

Gjennom videre planarbeid må plankartet detaljeres ytterligere. Lek og grøntarealer må 

angis i plankartet slik at disse er tilstrekkelig sikret til byggesaksnivå, videre må plasseringen 

av bebyggelsen vises innenfor det gule bygge-formålet. Det må også vurderes om gangstien 

bak bebyggelsen reguleres som eget formål.  

 

Det må legges inn rekkefølgekrav for tilstrekkelig barnehage- og skolekapasitet før utbygging 

tillates igangsatt. 

 

Det utarbeides et skjema for krav til kvalitet for denne konkrete reguleringsplanen og som 

sendes over sammen med referatet fra oppstartsmøtet. 

 

Forslagsstiller ønsket å revidere illustrasjonsplanen i henhold til kommunens 

tilbakemeldinger og som da vil bli vedlagt planinitiativet ved varsel om oppstart av 

planarbeidet.  

 

Konklusjon: 

Det må dokumenteres i det videre planarbeidet at det blir gode og store nok leke og 

uteoppholdsarealer. Bebyggelsen må tilpasses området i forhold til bl.a. støykrav, gode 

lysforhold, god terrengtilpasning, samt at solforhold internt og i forhold til nabobebyggelse 

blir ivaretatt på en god måte. 

Det er viktig at det gjennomføres underveis-møter f.eks. for å se på utforming av bebyggelse, 

uteoppholdsarealer, murer, veier, samt vedr. overordnete planer for VA og overvann. 

 

 


