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 Nannestad kommune 
Kommunal forvaltning 

 

Referatdato:26.11.2020  

 

Møtereferat - oppstartsmøte for detaljregulering av Bjørkeåsen nord og 

vest 

Ansvar: Plan 

Fagområder berørt:  Plan, byggesak, kommunal drift, oppmåling og evt. landbruk og miljø 

 

  

Plan-ID 20-07 

Sted og dato: Nannestad kommunehus – kommunestyresalen 18.11.2020 

Møtedeltakere: 
Forslagsstiller:  

• Karl Martin Nordby (Bjørkåsen Eiendom) 

• Lisa Therell Bjørnstad (Bjørkåsen Eiendom) 
 

Plankonsulent: 

• Berit Sivertsen (Plan1) 

• Ida Karoline Andresen (Norconsult) 

 

Nannestad kommune: 

• Monika Olafsen (arealplanlegger – planavd.) 

• Ingebjørg Lajord (kst. virksomhetsleder/plan) 

• Mathis G. Kjexrud-Egge (fagansvarlig – planavd.) 

• Trine Solberg Johansen (arealplanlegger – planavd.) 

• Terje Rasch (kommunal drift – veg) 

• Adel Al-Jumaily (kommunal drift – vann og avløp) 

• Elisabeth Mo Wroldsen (fagansvarlig byggesak)  

• Erika Wiik Andresen (byggesak) 

• Liv Dervo (miljø- og naturforvalter) 

 

Andre som også mottar referatet (inkludert valgfrie møtedeltakere): 

• Hallgeir Garmo (barn og unges representant) 

• Erland Bjørk (forebyggende avdeling i Øvre Romerike brann og 

redning) 

• Elisabeth Sandberg (renovasjon)   

 

 

 
 

 

Agenda/sjekkpunkt Kommentar 

Presentasjon av 

møtedeltakerne 

Rolleavklaring 
 

Forslagstiller er Bjørkåsen Eiendom AS (BE). 

Plankonsulent/konsulent KU er Plan1 og Norconsult 

Presentasjon av prosjektet/ 

planideen 
 

Bjørkåsen Eiendom ønsker å utarbeide en helhetlig 

detaljregulering for delfeltene B5, B6 og B7 med tilhørende 

grønnstruktur. Konsekvensutredningen vil omfatte hele 

Bjørkeåsen (hele områdereguleringen). 
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Innenfor B3 er det tenkt konsentrert småhusbebyggelse og noen 

lavblokker. Innenfor B5 er det tenkt konsentrert 

småhusbebyggelse, lavblokker og eventuelt noen eneboliger. 

Innenfor B7 er det tenkt at en del skal bestå av konsentrert 

småhusbebyggelse og at arealene lengst øst mot skogen skal være 

frittliggende småhusbebyggelse. 

 

Detaljeringsgraden avklares i planprosessen. 

 

Plantype og planavgrensning 

Vurdere plantype og hvilke 

områder som skal inngå i 

planen. 
 

Detaljregulering etter §12-3 i Plan- og bygningsloven. 

 

Planavgrensning: 

Nannestad kommune (NK) er positive til at forslagstiller vil 

utarbeide en detaljregulering med konsekvensutredning, men 

krever at delfeltene B4 og B6 også inngår i planen. Dette er viktig 

for å få en helhetlig plan, med oppdaterte og helhetlige 

bestemmelser for resterende utbyggingsområder. 

 

NK kan akseptere at B2 holdes utenfor planen da dette ligger inn 

mot B1, og av hensyn til planlagt framdrift for utbygging på dette 

området. Utredninger som gjøres i planarbeidet må likevel komme 

såpass langt at tiltak på, og evt. i forbindelse med B2, kan 

byggesaksbehandles på grunnlag av tilstrekkelig dokumentasjon. 

 

Dersom planarbeidet skulle stoppe opp vil reguleringsplanen for 

Bjørkeåsen vedtatt 01.11.2011 fortsatt være gjeldene for området. 

 

Kommunen etterspurte behov for å regulere evt. nødvendig OV-

håndtering utenfor dagens planområde. Som utgangspunkt skal 

friområdene i utkanten av gjeldende regulering ikke røres. Alle 

tiltak må da ligge innenfor byggeområdene. Om det er faglige 

grunner for at deler av et OV-anlegg må ligge i friområdet, eller 

utenfor gjeldende regulering, så må arealet tas med i ny 

reguleringsplan. Dette hvis det er snakk om mer enn ledninger, 

f.eks. et fordrøyningsanlegg. 

 

Forslagstiller har følgende kommentarer til dette punktet: 
Dette mener vi er for tidlig å ha som utgangspunkt. Den overordna 
overvannsplanen må ta utgangspunkt i en gjennomførbar løsning, der 
forholdet til høyder og stigningsforhold til nytt og eksisterende terreng, 
og mulige utløp vil være styrende. Da kan også friområder i nord og 
vest bli berørt. 
For øvrig kan det nevnes at det allerede er gitt IG til tiltak innenfor 
denne sonen, både med rigg, mellomlagring av torv og med 
overvannskanal. Riggen står der og mellomlagring av torvmasser 
foregår også.  
 
 

 

Navn på planen   Plannavn må være på plass før det varsles om oppstart 
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Adressenavn, gatenavn 
 

Forslag: Detaljregulering for Bjørkeåsen nord og vest 

 

Eiendomsforhold 

Kvalitet på eiendomsgrenser, 

evt. avtaler, heftelser, 

rettigheter 
 

Kvalitet på eiendomsgrenser: 151/24 er oppmålt, men med noen 

avvik fra gjeldende regulering. Må i utgangspunktet tilpasses 

gjeldende plangrense 

 

 

BE kjenner ikke til privatrettslige forhold som kan by på 

utfordringer. 

 

Tekniske forutsetninger 

Adkomst/avkjørsel, veger, 

parkering, snuplass, vann, 

avløp, overvann, flomveger og 

fordrøyning, snøopplag, trafo, 

gatelys, renovasjon, 

fjernvarmetilknytning 
 

Veg, gang-/sykkelveg, fortau: 

Adkomst – Hva som skal være private, og hva som skal være 

offentlige veger avklares i planprosessen. De største vegene skal 

reguleres. Følg vegnormen. Det samme gjelder ift. Gang-

/sykkelveg og fortau. 

 

Også vegareal som ikke kommunens skal overta, reguleres og 

bygges etter kommunal vegnorm. Kommunal drift vil se nærmere 

på planen når planforslaget foreligger. Vegnorm finnes her: 
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/gjeldende-

planernormer/felles-kommunal-veinorm.pdf 

 

Det må utarbeides en trafikkanalyse. Denne må bl.a. utrede 

hvilken standard/kapasitet Prestmosvegen og krysset ut mot 

fv.120 har, og avklare evt. behov for oppgradering. 

 

Gatelys:  

Alle veger skal ha veglys. Se Veilysnorm for kommunene på 

Romerike. 

 

 

Parkering:  

Overordnet plan stiller krav om: 

- 2 biloppstillingsplasser under tak per enebolig, eller 

leilighet > 150m2 

- 1 biloppstillingsplass under tak per leilighet < 150m2 + 1 

biloppstillingsplass under tak eller ute i det fri per 150m2 

bruksareal for boligbebyggelse.  

 

En parkeringsanalyse vil være nyttig for å avklare behovet. 

Bestemmelser må formuleres i tråd med dagens føringer. 

 
 

 

Vann og avløp: 

Overordnet vann- og spillvannsnett er dels under utbygging. 

Likevel må rammeplan for VAO være en del av planarbeidet. 

Denne skal til Kommunal drift for kommentarer, før 

førstegangsbehandling. 

Kommunal VA-norm skal følges. Byggegrense fra VA ledninger 

er 4 m (dette står også i VA norm). Standard abonnementsvilkår 

for vann og avløp må hensyntas. Disse finnes her: 

https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/gjeldende-planernormer/felles-kommunal-veinorm.pdf
https://www.nannestad.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/gjeldende-planernormer/felles-kommunal-veinorm.pdf
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https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-

eiendom/regler-for-vann-og-avlop/ 

Tilkoblingsgebyr framkommer av kommunens forskrift om vann- 

og avløpsgebyrer. Forskriften og gebyrets størrelse er tilgjengelig 

kommunens hjemmeside.  

Alle hus skal ha vannmåler.  

Det skal innarbeides rekkefølgebestemmelse om at mer detaljert 

VA-plan skal til Kommunal drift for kommentarer, før det gis 

igangsettingstillatelse for boligbebyggelsen. 

 

Overvann:  

Det er krav om lokal overvannshåndtering/fordrøyning. Det må 

utarbeides plan for overvannshåndtering som viser fallforhold, 

fordrøyningsanlegg inkl. dimensjonering, med naturbaserte 

løsninger (slik som eksisterende våtmarker og naturlige bekker 

eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og basseng mv.), 

samt flomveger. 

Det må fremkomme av overvannsberegninger at utbyggingen ikke 

påvirker naboeiendommer og vassdrag. Se bl.a. NKs 

overvannstrategi og områdespesifikk overvannsplan, og pkt. 4.3 i 

Statlig planretningslinje for klimatilpasning.  

 

Norconsult skal utrede overvannshåndtering, VA, grunnvann og 

naturmangfold. I forbindelse med videre utarbeidelse av plan for 

grønnstruktur er det flere temaer som må implementeres. Det 

ønskes i størst mulig grad å lede overvann i åpne grøfter, også 

lokalt. Ift. grunnvann er det flere problemstillinger, bl.a. hvordan 

grunnvannet er påvirket, etter at det er begynt å grave. Det er 

fortsatt tidlig i prosessen, men det jobbes med å få oversikt over 

dette. 

 

Kulverten under fv.120 tilhører fylkeskommunen. De må gi en 

vurdering. Planen skal ikke øke vannføringen til denne. Ønske om 

å føre overvann ut i nord. Overvannsplanen skal omtale dette. 

 

Norconsult opplyser at det i dag er avrenning fra planområdet til 4 

bekker. Dette må hensyntas. De ser foreløpig noen utfordringer 

med at nytt terreng vil bli lavere en dagens. 

 

Naturforvalter og hydrologer er med på å utarbeide plan for 

grøntområdene. Det skal jobbes med tilrettelegging for amfibier i 

grøntområdene med f.eks vannspeil og våtdrag, med stedegen 

vegetasjon. I randsonen i nord skal det tilstrebes og ivaretas en 

god overgang, bl.a. revegetere med stedegne toppmasser. Det er 

ønskelig å bevare de topografiske forskjellene slik at dagens 

vannveier forblir mest mulig uendret. 

Det er for øvrig nødvendig å ha noen trygge flomveier, da området 

skal ligge under dagens nivå. Alle randsoner er tenkt med 

https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/regler-for-vann-og-avlop/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/regler-for-vann-og-avlop/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/gjeldende-planer/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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stedegen vegetasjon og skal være en viktig del av 

overvannshåndteringen. Foreløpig helt i startgropen.   

 

Snøopplag:  

Det må planlegges tilstrekkelig areal for snøopplag. 

 

Brann:  

Det vises til kravene om forebygging av brann i TEK17 og Øvre 

Romerike brann og redning IKS sin veiledning – tilrettelegging 

for rednings- og slokkemannskaper, bl.a. om tilkomst og 

tilstrekkelig kapasitet til slokkevann og evt. sprinkling. 

Ved spørsmål, ta kontakt med ØRB. 
 

Renovasjon: 

• Anbefalt volum pr. boenhet er normalt 140 liter.  Ved store 

familieleiligheter kan det være i minste laget. 

• På et så stort prosjekt bør avfallsbrønner benyttes. 

• Pr nå er det 3 fraksjoner (brønner): 

o Restavfall/matavfall 

o Papp/papir 

o Plast 

• Bør ta høyde for at det blir en fraksjon til, for glass/metall. 

• Avfallsbrønner er pr nå i str 1,3 m3, 3 m3 og 5 m3. 

• Framkommelighet og eventuell snuplass (vendehammer) skal 

dimensjoneres for renovasjonsbilen. Dimensjonerende 

kjøretøy er lastebil (L). 

• Det skal ikke legges opp til rygging ved henting av avfall, jf. 

krav om gjennomkjørbar veg eller veg med snuplass i enden. 

• Løfteavstand for renovasjonsbil skal være maksimum 5 meter 

fra midten av bil til midten av brønn. 

• Det bør være en sikkerhetssone på minimum 2 meter fra 

parkeringsplasser for å unngå utfordringer med sekken/e ved 

tømming. 

• Plassering i nærheten av lekeplasser bør unngås. 

• Høyde over bakkenivå skal være maks. 1,10 m.   

• ØRAS kan yte tilskudd til nedgravd løsning (kr 1.200,- pr. m3 

brønn i 2017) som kompensasjon for ikke å benytte 

beholdere.  Dette gjelder også for nedgravd løsning for 

glass/metall. 

• Næringsavfall må holdes adskilt fra husholdningsavfall. 

• Brønnenes avstand til brennbart materiale må være i henhold 

til TEK.    

• Plass for renovasjonsløsning reguleres inn. Plasseringen 

avklares med Kommunal drift før førstegangsbehandling. Det 

må settes av godt med plass, slik at det kan pyntes/skjermes 

med beplanting eller annet.  

• Eksakt plassering skal vises ved byggesøknad. Denne skal 

også avklares med Kommunal drift. 

• Ikke heise over fortau/gang- og sykkelveg  
 

https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/naering-og-tilsyn/retningslinjer-vedrorende-tilrettelegging-for-rednings--og-slukkemannskaper/
https://www.orbrann.no/publisert-innhold2/naering-og-tilsyn/retningslinjer-vedrorende-tilrettelegging-for-rednings--og-slukkemannskaper/
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Se for øvrig Forskrift om renovasjon i Nannestad: 
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2011-11-09-1159 
 

Behov for returpunkt for glass og metall? 

 

Vurdere avfallssug. Kan være aktuelt i sentrumsområde/torg. Vil 

være plassbesparende. 

 

Se revidert forskrift renovasjon som er på høring: 

https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-

ettersyn-av-revidert-renovasjonsforskrift/ 

 

El-nett: 

Plankonsulent må ta kontakt med Elvia for å få informasjon om 

strømforsyning. Må avklares om det må reguleres plass for trafo.  

Skal høyspentkablene i bakken og i hvilke traseer.  

 

Fjernvarmetilknytning: 

Området ligger innenfor konsesjonsområdet for 

fjernvarmetilknytning. Det må i tidlig fase tas kontakt med 

Statkraft Varme AS om det skal stilles krav om tilknytning til 

fjernvarme.  De leverer flere produkter, som byggvarme og 

kjøling. 

 

Trafikksikkerhet 

Gang- og sykkelveg-

forbindelse, sikker skoleveg, 

plassering av 

uteoppholdsarealer/lek 
 

Plassering av uteopphold/lek i forhold til trafikk, renovasjon, o.a. 

 

Prestmosvegen og krysset ut mot fv.120 må tas med i vurderingen.  

Utbyggingsavtale  

 

Finnes fra før, men bør trolig revideres. 

Planstatus 

Avklare forhold til 

kommuneplan og andre 

overordnede planer. 
 

Område er regulert til boligbebyggelse og friområder. 

 

I kommuneplanen er området avsatt til framtidig boligbebyggelse 

og framtidig grønnstruktur. 

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2035 
 

Andre overordnede planer og strategier i Nannestad 

 

Planprogram  

Krav om konsekvens-

utredning iht. KU-forskriften? 
 

Planarbeidet vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger 

vedlegg 1, som gjelder uttak av torv på et større område enn 200 

dekar. Ser en hele planområdet til områdeplanen for Bjørkeåsen 

under ett, vil uttak av myrmasser kunne bli innenfor et areal som 

er større enn 200 dekar. Konsekvensutredningen vil derfor omfatte 

hele planområdet til områdeplanen.  

Det vil bli utarbeidet et planprogram for konsekvensutredningen, 

som etter kommunens godkjenning, vil bli lagt ut til offentlig 

ettersyn i 6 uker, samtidig som det varsles oppstart av 

detaljregulering. I planprogrammet vil det framgå hvilke temaer 

og forhold som det er særlig viktig å belyse og utrede 

konsekvensene av i fht. forslaget til detaljregulering. Foreløpig er 

det sett på at temaer kan være  

- Forhold til overordna planer og retningslinjer  

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2011-11-09-1159
https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-revidert-renovasjonsforskrift/
https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-revidert-renovasjonsforskrift/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/kommuneplan/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/gjeldende-planer/
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- Boligtypologi og befolkning/utbyggingsmønster  

- Forholdet til naturmangfoldloven inkl. biologisk mangfold, 

naturtyper mm.  

- Uttak av myr, masseforvaltning. Hva kan torva brukes til? 

- CO2-utslipp og klimapåvirkning  

- Vannhåndtering inkl. vurdering av flomfare  

- Nærmiljø og friluftsliv inkl. blå-/grønnstruktur  

- Landskap  

- Jordvern  

- Geoteknikk, vurdering av kvikkleire og rasfare  

- Vann og avløp  

- Trafikk, trafikksikkerhet og kollektivløsninger  

- Støy og forurensing  

- Risiko og sårbarhet  

 

Skal myra utenfor planområdet fungere som myr i fremtiden så 

må dette utredes i KU. Stort fokus på å restaurere våtmarker. Er 

det mulig å legge overvannshåndteringen lenger inn i 

planområdet? Er det mulig å bruke torven som tas ut til å 

restaurere resterende myr? Dette må også omtales i KU. 

Vannsenking i eksisterende myr må forhindres.  

Kommunedelplan for naturmangfold. Særlige mål, som må tas 

med i KU: 

- Øke kvaliteten og omfanget av de blå-grønne flatene 

- Integrere det naturlige grønne-blå i tette 

utbyggingsområder 

- Sikre naturverdier og bevare og øke biologisk mangfold 

- Ha fokus på lokal overvannshåndtering 

F.eks, bruke blågrønn faktor. Få til et område for amfibier som 

kan øke det biologiske mangfoldet på noen områder. Hva kan 

prosjektet tilføre ift. biologisk mangfold 

Forslagstiller har følgende kommentarer til dette punktet: De 
mener at det er for tidlig å bestemme på forhånd, men må heller ha det 
som en intensjon. Det er nokså sannsynlig at vannstanden i deler av 
myra vil bli senket med det som er gjort av og tillatelser som er gitt til 
utbygging. Avbøtende/ kompenserende tiltak vil bli vurdert i fbm. 
konsekvensutredningen, men det er på ingen måte avklart per nå.  

 

Naturgitte forutsetninger 

Grunnforhold, 

grunnundersøkelser, 

landskapstrekk, landbruk, 

vegetasjon, biologisk 

mangfold/naturverdier, 

fremmede arter, 

vannforvaltningsplaner 

 

Grunnforhold: Området ligger (over/under) marin grense. I følge 

løsmassekart fra NGU består området av torv, myr, tynn morene, 

bart fjell, hav- og fjordavsetninger. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ (Bruk f.eks. Marin grense og 

mulighet for marin leire)  

 

Det må gjøres geoteknisk utredning, jf. 11.1 i kommuneplanens 

arealdel. 

 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/


S i d e  8 | 11 

 

 Geotekniske rapporter skal sendes inn til NADAG. 

Faresoner for kvikkleire skal meldes inn til NVE. 

 

Flom: Se 7.2 i kommuneplanen og NVEs aktsomhetskart for flom. 

 

Kulturminner: Akershus fylkeskommune kommer normalt med 

krav om arkeologiske undersøkelser ved varsel om oppstart.  

 

Natur: Prinsippene i naturmangfoldloven må svares ut. Det vises 

også til 7.4 i kommuneplanen, samt Kommunedelplan for 

naturmangfold 2019 – 2026. Bl.a. skal det redegjøres for hvordan 

utbyggingen ivaretar Særlige mål knyttet til nye 

utbyggingsområder: 

Eksisterende vegetasjon kan ikke fjernes før det i planprosessen, 

evt. byggesak, er avklart hva som skal bevares. 

Fremmed arter må sjekkes og evt. håndteres riktig. Det gjelder 

spesielt arter i kategoriene "høy risiko" (HI) og "svært høy risiko" 

(SE) på Fremmedartslista. 

Skal det oppnås levevilkår for amfibier må det utarbeides en plan 

for dette som legges til grunn. Det anbefales å starte med 

grønnstrukturen før man planlegger boligområdene. Må også ses i 

sammenheng med rapporter og tiltak utført sør for planområdet 

ved Torvstikkervegen. 

Kartlegging av naturtyper skal gjøres etter NiN metodikk 

(kartlegging av Naturtyper etter Natur i Norge). I tillegg til NiN 

kartlegging (NiN data legges direkte inn i MirDir sitt app system) 

skal det ut fra kartleggingen leveres rapport med beskrivelser av 

usikkerheter, prioriteringer, vurderinger og 

anbefalinger/avbøtende tiltak. Rødlistede arter og fremmede arter 

skal legges inn i artsobservasjoner. 

 

Lenker til naturbase og artskart: 

Naturbase: http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-

verktoy/Database/Naturbase/ 

Artskart: http://www.artsdatabanken.no/artskart 

Vannområder: http://vann-nett.no/ 

Evt. matjord må nyttiggjøres, se regional plan for 

masseforvaltning og 6.1 i kommuneplanens arealdel 

 

Miljø og kultur 

Støykilder, støv, lukt, 

naboaktivitet, kulturminner, 

leke- og uteoppholdsarealer, 

bokvalitet, bomiljø, sosial 

bærekraft, 

boligsammensetning, trebruk, 

skiløyper 

Støy må vurderes jf. retningslinjer i T-1442/2016.  

Det bør ikke legges opp til uteoppholdsareal innenfor gul 

støysone. Bestemmelser må utformes iht. overordnete planer. 
 

Vedrørende tilstrekkelig brukbart uteoppholdsareal og lekeareal, 

se kommuneplanens bestemmelser Grad av utnytting og 

Byggforsk. 

Legge inn maks antall boenheter? 
 

https://temakart.nve.no/link/?link=flomaktsomhet
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/gjeldende-planer/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-og-organisasjon/gjeldende-planer/
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/
http://www.artsdatabanken.no/artskart
http://vann-nett.no/
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Boligsammensetningen skal bidra til god bokvalitet, godt bomiljø 

og sosial bærekraft. 
 

Skiløyper som berøres bør reguleres inn. 

 

Klimahensyn 

 

A. Planforslagets påvirkning på klimagassutslipp:  

Beregnet økning i transport og Co2-utslipp fra skog og myr. 

Kommunen oppfordrer utbygger til å ha et klimagassregnskap for 

prosjektet (norsk standard).  
 

B. Tiltak for å redusere utslipp:  

• legge til rette for parkering for sykkel og miljøvennlige 

kjøretøy (strømføring til elbiler) samt der det er relevant, 

bildeling  

• tilgang til (eller synliggjøre manglende) gang- og 

sykkelinfrastruktur og offentlig transport 

• lokale fornybare energiløsninger: Geovarme, solceller, o.l  

• materialvalg – materialer med et lavt klimagassutslipp i 

livsløpet og gjenbruk av materialer/fleksibilitet, herunder:    

• vurdering av tre som bygningsmaterialer i bygg og 

skogbasert bioenergi som varmekilde, se Strategisk plan 

for skogbruket i Akershus 
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/strategisk-plan-
for-skogbruket-i-akershus/ 

• tiltak for å ivareta grønne områder/skog 

• i anleggsfasen, redusert transport (eventuelt fossilfri 

transport) og avfall, økt gjenbruk/lokal massehåndtering   

Referanse: Kommunens klimastrategi 2020 - 2030 

Estetikk, utforming og 

landskapstilpasning 
 

Estetikk og landskapstilpasning må omtales i planbeskrivelsen. 
 

 

Kommunen vil ta nærmere stilling til høyder og utnyttelse ved 

utarbeidelse av planforslag til førstegangsbehandling. 

 

Risiko og sårbarhet 

Grunnforhold, flom, ras, 

trafikk, høyspent, akutt 

forurensning, brannrisiko, 

kriminalitet, annet 
 

Plankonsulent utarbeider risiko- og sårbarhetsanalyse.  
 

Sjekk grunnforurensingsdatabasen, eksempler på områder der det 

ofte er forurenset grunn og Miljødirektoratets oversikt.  
 

Kriminalitetsforebygging: Det vises til veileder «Tryggere 

nærmiljøer. En håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske 

omgivelser.» 

BE opplyser at de har opprettet dialog med politiet. 

 

Anleggsfase 

Massehåndteringsplan, 

anleggstrafikk, støy, støv, 

tilsmussing av veger, trafikk, 

natur/miljø 
 

Det må fremgå av planbeskrivelsen hvordan anleggsfasen skal 

løses og innarbeide bestemmelser som ivaretar dette. Det bør stå 

noe om rekkefølge på utbygging og utbyggers plikter. Hvordan 

skal byggeperioden være? 
 

Hvilke miljøhensyn er viktig å ta i utbyggingsfasen? 
 

Hvilke klimahensyn tas (fornybar byggvarme, redusere transport, 

lokal massehåndtering, reduserte avfallsmengder, 

gjenbruk/gjenvinning av materialer)?  
 

https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/strategisk-plan-for-skogbruket-i-akershus/
https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/strategisk-plan-for-skogbruket-i-akershus/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/klima-og-energi/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/klima-og-energi/
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/klima-og-miljo/klima-og-energi/
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m813/m813.pdf
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I reguleringsbestemmelsene bør det vises til 

Miljøverndepartements veileder om støy, T-1442 (kap 4). 
 

Det må i bestemmelsene innarbeides krav om 

massehåndteringsplan, jf. veileder. 
 

Prosess 

Varsling, dialog, 

innleveringsmøte, 

medvirkning, høring/offentlig 

ettersyn, klageadgang 
 

Etter at planprogrammet er utarbeidet, skal det godkjennes av 

kommunen før høring. Kunngjøring av planprogram på 

høring/offentlig ettersyn og varsling av planoppstart forutsettes å 

skje samtidig. 

Administrasjonen godkjenner kunngjøringsannonse og varselbrev 

før adresseliste oversendes fra kommunen v/planavdelingen. 

Planavgrensning må leveres i SOSI. 

Varsles normalt i Eidsvoll Ullensaker blad og Romerikes blad. 

Kalender for politiske møter finnes på NKs hjemmeside. 

Planprogrammet fastsettes av Plan- og utviklingsutvalget (PU) i 

eget vedtak. 

Førstegangsbehandling av planforslaget i PU. Sluttbehandling i 

PU og kommunestyret. 

Administrasjonen anmoder om jevnlig dialog underveis i 

planfasen og at det gjennomføres innleveringsmøte i forbindelse 

med innsending av planforslag. 

Det presiseres at omfang av avklaringer/vurderinger i forbindelse 

med førstegangsbehandling vil variere fra sak til sak. Det vil si at 

også administrasjonen vil kunne komme nye innspill og krav i 

forbindelse med sluttbehandling. 

BE har ambisjoner om at planen kan sluttbehandles i desember 

2021. 

Krav til levert materiale 

Plankart, datering, digitalt 

kart, bestemmelser, 

planbeskrivelse, illustrasjoner, 

kartgrunnlag, tittelfelt, navn på 

dokumenter ved innsending 
 

Krav til leveranse følger nasjonale forskrifter og veiledninger. 

Planbeskrivelse kan med fordel bygges opp som vist i KMDs 

Sjekkliste for planbeskrivelse. 
 

Nannestad kommune har egen veileder om utforming av private 

planforslag med mal for reguleringsbestemmelser. 
 

Det må utarbeides eget plankart for eventuelt nivå under terreng. 

Det skal utarbeides sol/ skyggediagram der hvor dette er relevant. 

Til 1.gangsbehandling sendes SOSI-data av planen. Ved endringer 

etter høringsperioden, sender plankonsulent revidert SOSI-fil.  

Plandokumenter oppdateres etter høring av plankonsulent/ 

forslagsstiller. 
 

Dokumentene må navngis på en ryddig og enhetlig måte når de 

sendes inn.  
 

Innsending av naturtypedata etter DN-håndbok 13. 
 

Normer og veiledning 

SPR/RPR, veiledere, VA-

norm, vegnorm, universell 

utforming, m.m. 
 

Kommunens veileder for private planforslag og departementets 

veileder fra september 2018. 

Relevante lover, forskrifter og veiledninger, statlige 

planretningslinjer (SPR)/rikspolitiske retningslinjer (RPR), 

https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/#heading-h3-6
https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/#heading-h3-6
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nasjonale forventninger, Fylkesmannens forventningsbrev og 

øvrige føringer forutsettes kjent for plankonsulent.  

Kommunale føringer er kommunal vegnorm, kommunal VA-

norm, renovasjonsforskriften for Nannestad kommune, standard 

abonnementsvilkår for vann og avløp, overvannstrategi og 

områdespesifikk overvannsplan. 

 

Gebyrer 

Behandlingsgebyr 
 

Betalingsgebyr for detaljregulering framkommer på kommunens 

hjemmeside under ikonet «Priser».  
 

Fakturaadresse:  

Bjørkåsen Eiendom AS  

Finstadhagan 7  

1930 Aurskog 

Org.nr.: 989 888 633 
 

 

Annet  

 


