
Stange kommune 
 
 

1. Innledende 
 

Referat fra oppstartsmøte i plansaker 
Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. 
 

Planens navn: Detaljregulering for Claus Bendekes veg 21, 
Bjørkvegen 33 og 35 
Reguleringsplan for eiendommen: Gnr. 6 bnr. 5, gnr/bnr 
6/22, 7/1 og 410/19 (del av Claus Bendekes veg) 

Plan-nummer: 340 

 
Plantype: x Detaljregulering 

� Mindre endring i plan nr: 
�         Områdeplan 
� Plan med krav om konsekvensutredning 
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Andre:  
 

 

 



 

Beskrivelse av planområdet 
 
Underskrift datert 01.06.2021 

Planområdet er ca. 7,0 dekar og omfatter i hovedsak Claus Bendekes veg 21 og Bjørkvegen 

33 og 35 som ligger i et villaområde knapt 500 meter sør for Vikasenteret ved Stangebrua.  

 
Planområdet vil i utgangspunktet omfatte de aktuelle eiendommene gnr/bnr 6/5 og 6/22 som 

planlegges utviklet. 

 
I dag er dette to boligtomter, hvor det på 6/5 står en enebolig og på 6/22 står to eneboliger. 
Eksisterende bebyggelse på tomtene må rives for å realisere prosjektet.  
 
 
 

Hensikten med planarbeidet / beskrivelse av ønsket tiltak 
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i form av blokkbebyggelse med 
leiligheter.  Reguleringsformål vil være bebyggelse og anlegg; blokkbebyggelse med 
tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsareal. 
 
Det planlegges tre boligblokker med boliger i fire etasjer.  
 
Foreløpig anslag er 60 leiligheter med størrelse mellom 60m2 og 105m2. 
 
Utnyttelsesgrad: % BYA = ca. 50%. Dette innbefatter blokkbebyggelsen, uteboder, 
bakkeparkering (18 m2 pr. P-plass) og overbygd sykkelparkering. 
 
Minimumskravet til parkering beregnes til 48 p-plasser og maksimumskravet er 72 p-plasser. 
Det planlegges ca. 70 p-plasser til de 60 leilighetene. Drøyt 40 av plassene vil ligge i 
underetasje/kjeller i byggene og resten vil ligge utendørs. Gjesteparkering vil inngå i 
utendørs parkering. Det vil sammen med eiendomsmegler senere i prosessen vurderes om 
enkelte av de små leilighetene skal selges uten p-plass. 
 
 
 

2. Rammer for planarbeid 
 
Plansituasjon / gjeldende planer i området 
Formål i kommuneplanen 
 
 
 

Bebyggelse og anlegg, samt framtidig 
grønnstruktur som ligger i mellom Claus 
Bendekes veg 21, og Bjørkvegen 33 og 35. 

 



 
 
 
 

Formål i kommunedelplan 
 
 

Kommunedelplan for Ottestad, vedtatt 2011 
Formål: Boligområde 
 
Gjeldende bestemmelser: 
§1.3 Eksisterende 
boligbebyggelse/Fortetting i boligområder 
[…]Ved fortetting skal bebyggelsen tilpasses 

og videreføre kvalitetene i området med 

hensyn til bebyggelse, landskap, vegetasjon, 

kulturminner, miljø og biologisk mangfold.  

 

Ved fortetting på enkelttomter bør det vises 

konsekvenser for naboeiendommene evt. med 

muligheter for ytterligere fortetting. 

Det bør fortettes med høyere utnyttelse nær 

senterområder og kollektivruter. 

 

Bygningstyper, bebyggelsesmønster og 

tetthet kan avvike fra omgivelsene dersom 

den nye bebyggelsen danner en større, 

ensartet og klart avgrenset gruppe. 
I klart etablerte og strukturerte 

bygningsmiljøer 

skal ny bebyggelse innordne seg 

etablert orden. I uklart etablerte og 

ustrukturerte bygningsmiljøer bør man se på 

hvordan ny bebyggelse kan skape bedre 

orden og helhet. 

 
Claus Bendekes veg 21, Bjørkvegen 33 og 
35, samt mesteparten av resterende arealet 
mellom Bjørkvegen og Claus Bendekes veg 
ligger i KDP for Ottestad innenfor areal som 
er definert som fortettingsområde.  
  

Gjeldende reguleringsplan 
 
 

Reguleringsplan for Rv222 Bekkelaget – 
Sandvikavegen, vedtatt 2006 
Formål:  -     Boliger  

- Kjøreveg (deler av planområdet 
på østside) 

 

Andre arealplaner av betydning 
 

Kommuneplanens arealdel, 2020-2032, 
vedtatt 17.06.2020. Kommunedelplaner og 
reguleringsplaner som er eldre enn 
kommuneplanens arealdel, utfyller arealdelen 
der det ikke er motstrid og på punkter der 



arealdelen er taus. 
 
 
 
 

 
 
Pågående planarbeid 
x Det pågår ikke planarbeid i området 
� Det pågår følgende planarbeid i området: 
 
 

 

Konsekvensutredning 
x Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning 
 
 
Merknader: 
Planen er i tråd med overordnet plan. 
 

 
Utbyggingsavtale  
X Tiltakshaver ønsker å inngå utbyggingsavtale. Varsles i forbindelse med varsel om 
oppstart.  
 
� Utbyggingsavtale med kommunen forhandles parallelt med planprosess 
 
 

3. Temaer 
 
Aktuelle problemstillinger/temaer Kommunens innspill 

 
Trafikk (inkludert veiprosjektering) og 
landbruk 
 
 
 
 
 
 
Særlige interesser som blir berørt av 
planinitiativet: 
Jordvern/landbruksverdier 
 
 

 
Trafikkforhold, fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy, og avfallsbil. 
Trafikksikkerhet.  
 
Disse skal vurderes i planbeskrivelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Aktuelle 
utredningstemaer, 
dokumentasjon i 
planbeskrivelse (pbl § 4-2) 

Kommunens innspill 

Landskap  
(natur- og kulturlandskap, 
terreng, fjernvirkning) 
 

 
Det understrekes at snitt og volumstudier må vise et perspektiv 
utover planområdet. 
 

Estetikk 
(form, struktur, funksjon, 
uttrykk) 
Byggeskikknøkkelen – krav 
til dokumentasjon 
 

 
Nye tiltak skal formgis slik at de tilpasses situasjonen i forhold 
til høyder, volum, dimensjoner og spesifikke kvaliteter på 
stedet. Det kan allikevel være formmessig variasjon, men som 
samtidig kan gi et helhetlig uttrykk og positiv tilpasning til 
omgivelsene. Farger på bygg og anlegg skal i størst mulig grad 
tilpasses omkringliggende bebyggelse og kulturmiljøet og 
naturmiljø. Kommunen kan stille krav om godkjenning av 
fargebruk og materialbruk på nye større bygg og anlegg.  
 
Til blokkbebyggelse stilles det strengere krav til 
områdekvalitet slik at det oppnås tilstrekkelig rom, luft og 
avstand mellom bebyggelsen, samt krav til gode og 
sammenhengende grønnstrukturer. 
 
KPA pkt: 22.6: 
I alle detaljreguleringer skal det inngå en faglig redegjørelse 
for og en vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold 
til seg selv, til omgivelsene og til fjernvirkning. Dette skal i 
nødvendig grad illustreres ved tegninger, 3d-modeller, oppriss, 
snitt og illustrasjonsplaner.  
 
 

Hensyn til naboer og 
omgivelser 
(sol, utsikt, nærvirkning) 
 
 

 
Må dokumenteres i sammenheng med omkringliggende 
bebyggelse og landskap. 
 
Forslagsstiller skal sende Revit modell slik at kommunen kan 
vurdere fjernvirkning. 
 

Uteoppholdsarealer og 
lekeplasser 
 
 

 
Krav til uteoppholdsarealer og lekeplasser er i henhold til 
bestemmelser til KPA: 

- Min. 5 m2 privat uteplass/ bolig 
 

Det skal være sol på minst halve arealet til felles og til 
offentlig uteopphold klokken 15 ved sommersolverv. 
 
KPA pkt. 22.4: 
I reguleringsplaner for nye eller eksisterende boliger skal 
aktuell lekeplassdekning for området dokumenteres. Det skal 
redegjøres for om eventuell mangel på dekning innenfor 



planområdet, kan løses ved bruk av andre nærliggende 
lekearealer. I sistnevnte tilfelle må utbyggingsområdet erverve 
rettighet til bruk og opparbeiding av slike områder og 
kommunen kan kreve dette gjennomført ved utbyggingsavtale.  
 
KPA pkt. 22.5: 
I reguleringsplaner skal det sikres at utearealer (leke- og 
uteoppholdsareal, gatetun, parkeringsplasser, gangpassasjer 
mv.) får en estetisk god og funksjonell utforming. Kommunen 
kan kreve at utforming av utearealer illustreres og prosjekteres 
av fagkyndig landskapsarkitekt, og at det foreligger en faglig 
redegjørelse for utforming av utearealene. I reguleringsplaner 
for boliger skal det alltid sikres kvalitet på utearealene og det 
skal fremgå hvordan utearealer skal bidra til et positivt bomiljø 
for beboerne.  
 
Forholdet til prosjektering gjort av fagkyndig 
landskapsarkitekt vurderes i byggesak.  

Grøntområder og 
grønnstruktur 
(behov, tilgang, sti, smett, 
vegetasjon) 
 

 
 
Utbygging skal gjennom regulering og gjennomføring sikre at 
viktige stier, landskaps- og vegetasjonselementer ivaretas. Med 
viktige stier menes hovedstier og smett mellom målpunkter, 
slik som skole, barnehage og kollektivholdeplasser, og leke- 
og grøntområder. 
 
Gangforbindelse mellom Bjørkvegen og Clausbedekes veg 21 
er foreslått å flytte noen meter nordover fra den opprinnelige 
plasseringen av turdrag i KPA. Det skal derfor redegjøres for 
endring/flytting av gangforbindelse i planbeskrivelsen. 
 
KPA pkt. 22.2: 
I reguleringsplaner skal det sikres god atkomst og 
tilgjengelighet for gående mellom ulike målpunkter. Det skal 
legges til rette for stier, smett og grønnstruktur der kommunen 
ser det er behov. Kommunen kan kreve at det reguleres et 
større område for å sikre tilgang til grønnstruktur og 
friområder. 
 

Veg- /trafikksituasjon, 
adkomst /avkjørsel 
(kapasitet, sikkerhet, 
støy/støv, kollektiv) 
 
 

Sirkula og Innlandstrafikk må kontaktes for avfallsløsninger og 
plassering av busstopp/ kantstopp.  
 
Etterskrift, datert 01.06.2021 

Tiltakshaver/konsulent informerte i oppstartsmøtet at de har i 

vært i kontakt med begge parter. Dette var imidlertid da 

adkomst til planområdet var planlagt fra Claus Bendekes veg, 

mens adkomst nå planlegges fra Bjørkvegen. Endret adkomst 

antas ikke å påvirke løsning ift. busstopp.  
 

Nedgravde løsninger skal flyttes til nordvestre del med 



innkjøring fra Bjørkvegen. Forslagsstiller/Plankonsulent har 

ikke vært i kontakt med Sirkula om ny løsning, men Sirkula vil 

få mulighet til å uttale seg til den foreslåtte løsningen. 

 

Adkomsten er ønskelig fra Bjørkvegen. Trafikkforholdene samt 

tilstrekkelig vegbredde til ekstra 70 biler i framtiden på 

Bjørkvegen må utredes/beskrives i planbeskrivelsen. 

 
 
KPA pkt. 22.13: 
Trafikksikkerhet og tilrettelegging for gående og syklende skal 
i nødvendig grad utredes.  
 
Deler av planområdet på vestside ligger i gul støysone.  Det 
må utarbeides en støyfaglig utredning med tilhørende 
støysonekart som skal vise avbøtende tiltak og som skal 
fremgå av plankartet.   
 

Teknisk infrastruktur  
(kapasitet, 
overvannshåndtering) 
 

 
Overvannshåndteringen må håndtere dette i størst mulig grad 
på egen eiendom. 
 
Kontakt Hedmark Interkommunale brannvesen i Hamar for 
avklaring om slokkevann og krav til adkomst for brannvesen. 
 
Det er en målestasjon for spillvann ved Bjørkvegen. Stasjonen 
ligger i et lite bygg, på vestsiden av planområdet. 
Målestasjonen eies av Hias IKS. 
 
Eksisterende VA-ledning kan komme i konflikt med 
utbyggingsområdet. Eventuelt omlegging/flytting av VA-
ledning må avklares med kommunalteknikk. 
 
Kreves 4 meters sone fra ytterste punkt til hver ledning. 
 
KPA pkt: 22.9: 
Reguleringsplaner skal identifisere og sikre arealer for 
overvannshåndtering, og det skal redegjøres for hvordan 
flomveier er løst.  
Se ellers utfyllende bestemmelser i KPA pkt. 7 og 8. som 
omtaler krav til løsninger for vann, avløp og overvann. 
 

Kommunen skal til enhver tid ha full adgang til sine ledninger 
for å ha mulighet til å drifte og/eller skifte ut disse. 
Sikringssone er 4 meter til hver side av ledningsnettet. 
 
VA ledning skal uansett krysse utebodene og en forenklet 
avtale må gjøres med kommunalteknikk. 
 
Deler av Claus Bendekes veg driftes av kommunen selv om 



grunneier er Innlandet fylkeskommune. Stange kommune har 
ansvar for brøyting av busslommen og vegen ved planområdet.  
Det foreslåtte fortauet på 80 meter og med 3 meter bredde vil 
være vanskelig for kommunen å kunne brøyte.  
 

 
Parkering 
(behov, normer) 
 
 

 
 
Det skal vurderes i forhold til KPA, (se tabell). 

 
 

Miljø- og naturvern 
(naturmangfold, 
forurensning, fauna, 
vegetasjon) 
Naturmangfoldloven §§ 7, 
8-12, skal vurderes i alle 
plansaker 

 
Det skal vurderes i planbeskrivelsen. 
 
KPA pkt. 22.8: 
I reguleringsplaner skal eksisterende vegetasjon, markdekke og 
trær kartlegges og vurderes. Ved regulering skal verdifull 
vegetasjon og trær sikres som ressurs.  

Vassdrag 
(elv, strandsone, flomutsatt, 
nedslagsfelt) 
 
 

 

 Risiko og sårbarhet  
(rasfare, klima) Skal 
vurderes i alle plansaker pbl 
§ 4-3 
 

 
ROS må utarbeides i henhold til veileder fra DSB  
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-
informasjonsmateriell/veileder-til-helhetlig-risiko--og-
sarbarhetsanalyse-i-kommunen/ 
 
Vurdering av forurenset grunn med tanke på 
alunskifer/svartskifer. Må håndteres før utbygging. 
 
I forbindelse med forurenset grunn/grunnforhold, har utbygger 
allerede engasjert konsulent til å foreta 
grunnundersøkelse/borre i planområdet.  

Sosial infrastruktur  
(beliggenhet og kapasitet, 
skoler, barnehager) 
 
 

 
Området har god beliggenhet hva angår nærhet til skole, 
nærservicetilbud og kollektiv transport.  
 
Det må beskrives i planbeskrivelsen. 

Kulturminner og kulturmiljø 
(fredede/vernede minner, 

 
Det er ikke registrert fredede eller vernede kulturminner i 



bygningsmiljø) 
 

planområdet. 
 

Det må beskrives i planbeskrivelsen 
 

Næring 
(handel, industri, 
kontorinteresser) 
 

 

 
 
 

4. Planprosess 
 
Behov for informasjon og medvirkning 
� Infomøter/ åpne møter Vurderes etter behov 

� Arbeidsmøter Det skal vurderes etter behov. 
 

� Andre infotiltak (www. ol )  
 

 
 
Varsel om oppstart Merknad 

Tiltakshaver/forslagstiller varsler oppstart: 
 

- brev til berørte parter i henhold til 
liste – fås av kommunen 

- oversiktskart med planområdet 
avmerket 

- kart med planavgrensning 
- evt. planprogram 
- annonseres i to aviser (Stangeavisa og 

Hamar Arbeiderblad) 
- pdf-filer av planoppstart til 

kommunen v/planseksjonen 
- sosi-fil av planområdets avgrensning 

sendes kommunen 
 
 

 
 
I henhold til informasjon fra Statens 
kartverk, kan ikke naboliste distribueres 
videre. 
 
Varslingsannonse og sosi-fil må oversendes 
kommunen minst 1 uke før annonsering i 
avis 
 
Kommunen varsler egne fagavdelinger 
internt 
Kunngjøres på kommunens hjemmeside 
(saksbehandler) 
 
Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal 
avgrensningen av planområdet angis. 
 

 
 
Krav til innlevert materiale  Merknad  

 
- plankart skal leveres ihht krav om 

digitale kart jfr. nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan – 
kart bestilles på kommunens 
hjemmeside 

 
Når planen legges ut på høring/offentlig 
ettersyn skal forslagstiller sende sosi-filer og 
pdf filer av planen til Stange kommune 
oppmålingsseksjonen som videresender 
planen til kartverket for kontroll. 



- relevante tegninger: plan, profil, 
diagram, 3D eller annen visualisering 
som viser en helhetlig vurdering av 
planforslaget og relasjonen til 
omkringliggende bebyggelse/ 
utbyggingsstruktur. Soldiagram som 
viser fornuftig plassering av 
uteområder og terrasser. Vurderinger 
om hvordan det negative rommet 
(rommet rundt husene), skal 
utformes.  

- Illustrasjonsplan som viser et 
helhetlig utomhus konsept som skal 
inneholde følgende: integrering av 
universell utforming, påkobling og 
integrering av omkringliggende 
grønnstruktur, blå/grønne kvaliteter 
og lokal overvannshåndtering som er 
integrert i felles uteareal.  

- reguleringsbestemmelser skal følge 
kommunens mal 

- planbeskrivelse og planbestemmelser 
(pbl § 4-2) skal følge kommunens 
mal og leveres i PDF- og Word 
format. 

- vedtatt plan skal oversendes i sosi og 
som pdf med påført datoer for prosess 

 

 
Etter off ettersyn/høring skal forslagstiller/ 
tiltakshaver uten kostnader for kommunen, 
gjøre nødvendige endringer i plankart og 
tilhørende dokumenter før planen kan vedtas. 
Planmaterialet skal være oppdatert og 
ajourført før endelig vedtak. 

 
3D modeller kan for eksempel leveres i 
COLLADA (.dae) alternativt 3D Studio Max 
(.3ds) eller Revit-modeller. (Ikke behov for 
alt for detaljerte modeller da dette blir store 
og tunge og håndtere) 
 
Kommunen plikter å kontrollere og gi 
tilbakemelding på innsendt materiale i 
rimelig tid. 
 
Planen anses som komplett/innlevert først 
når den er blitt kontrollert og funnet 
tilfredsstillende i henhold til lovverk og 
kommunens standarder. 
 
 

Overleveringsmøte kan være aktuelt.  

 

Konklusjon/oppsummering 
 
Det foreligger skisser for utbygging fra forslagsstiller som utgangspunkt for planforslaget. 
Kommunen vil først legge fram en innstilling til planutvalget når et komplett planforslag 
foreligger og dette er vurdert og saksbehandlet av kommunedirektøren. 
 
Deler av planområdet på vestside ligger i gul støysone. Det må utarbeides en støyfaglig 
utredning med tilhørende støysonekart som skal vise avbøtende tiltak og som skal fremgå av 
plankartet.   
 
Utover den informasjon som er gitt i oppstartsmøtet og referatet, henvises det til 
kommuneplanens arealdel som grunnlag for videre planlegging. 
 
Gebyr for planbehandling skal sendes til tiltakshaver. 
 

Planavdelingen anser at det er gitt tilstrekkelig informasjon gjennom planinitiativet og 
oppstartsmøtet til at planprosess for detaljregulering for Claus Bendekes veg 21, Bjørkvegen 
33 og 35, kan igangsettes. 
 
Kommunen ser fram til videre samarbeid i planprosessen. 
 



Om framdrift 
Framdrift – planmaterialet må være innlevert og godkjent av kommunen senest 12 uker før 
behandling i planutvalget. 
 
Gebyr 
Det skal betales gebyr for behandling av private planforslag ihht kommunens 
betalingsregulativ. Faktura sendes ifm utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn. 
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13358326/Filer/Stange/PDF/gebyrregulativ%20f
or%20private%20planforslag.pdf 
 
Avslutning 
Dette referatet bygger på de opplysninger som forelå på det tidspunkt oppstartmøtet ble 
avholdt. Krav til planarbeidet har vært angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av de 
opplysninger som tiltakshaver har gitt og opplysninger fra kommunens egne fagavdelinger. 
 
Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens rutiner og politikk og at 
nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger.  
 
Merknader og innspill til oppstart og ved offentlig ettersyn kan medføre krav om endring i 
tiltaket/planforslaget og framdrift. 
 
Sted og dato: 01.06.2021 
 
For kommunen: 
 
 
………………………… 
 
Referatet er godkjent og mottatt: 
 
Tiltakshaver/forslagstiller       
 

 
………………………… 


