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Stange kommune  
 
Krav til planprosessen 
 
Det er fra 01.01.18 fastsatt ny forskrift om oppstartsfasen i planarbeidet etter plan- og 
bygningsloven. Lovendringen styrker oppstartsmøtets betydning og forskriften gir utfyllende 
bestemmelser om gjennomføringen av oppstartsfasen. En styrking av oppstartsfasen i 
planarbeidet skal bidra til mer effektive planprosesser gjennom bedre samarbeid og økt 
forutsigbarhet for de involverte aktørene, tidligere avklaring og dermed raskere og bedre 
saksbehandling.  
 
Før det berammes et oppstartsmøte med kommunen skal private forslagsstillere sende et 
planinitiativ til kommunen etter pbl § 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven (FOR-2017-12-08-1950).  
 
Planinitiativet må inneholde tilstrekkelig informasjon slik at kommunen kan se for seg 
hovedtrekk i et fremtidig planforslag og effekten av det. Tiltakshaver må i tillegg til hva 
som fremgår av punkt under, fremlegge dokument og opplysninger som kan ha betydning for 
planarbeidet, slik som privatrettslige avtaler, klausuleringer, VA-planer, servitutter og 
lignende. Fremkommer det forhold av betydning for arealdisponering etter innsendt 
planinitiativ, kan dette føre til nye vurderinger/konklusjoner og/eller at tidligere gjennomførte 
planprosesser må gjennomføres på nytt eller at planprosesser stanses. 
 
Av forskrift, som nevnt over, fremgår jf. §1 en del forhold som det skal gjøres rede for og som 
er tatt inn i malen her.  
 
Planinitiativet skal i tillegg omtale premiss for videre planarbeidet i nødvendig utstrekning. 
 
Det minnes om at kommunen kan avvise planinitiativet om det er mangelfullt.  
 

PLANINITIATIV 
 
Formelle opplysninger: 
 
Forslagsstiller 
 

Navn/firma: Hagen og Godager AS 

Kontaktperson: Øystein Akre 

Adresse: Stensrudvegen 13, 2335 Stange 

E-post: oystein@hagenoggodager.no 
Telefon: 90 91 22 70 

 

Konsulent 
 

Navn/firma: Plan1 AS 

Kontaktperson: Ragnhild Storstein 
Adresse: Balder Allé 2, 2060 Gardermoen 

E-post: rag@p1.no 
Telefon: 95 92 00 27 

Det minnes om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige jfr. plan- og bygningslovens § 12-3.  
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Informasjon om planområdet: 
 

Planområdets adresse: Claus Bendekes veg 21, Bjørkvegen 33 og 35 

Planområdets størrelse: Ca 7 dekar 
Eiendommer (gnr/bnr.): Gnr. 6 bnr. 5 samt mindre del av gnr/bnr 

6/22, 7/1 og 410/19 (del av Claus Bendekes 
veg) 

 
Redegjør i nødvendig grad for punkt a) til m) under. Dersom et punkt ikke er aktuelt, må dette 
begrunnes. Til hvert punkt i parentes er det angitt et minimum av hva som skal beskrives. Det 
må hele tiden tilstrebes at planinitiativet gir nok grunnlag slik at det er mulig å se 
effekt/virkning av hva en fremtidig plan vil føre til. Malen forventes fylt ut og supplert med 
tilstrekkelige kart/tegninger/skisser, 3D illustrasjoner mv. Det er ikke meningen at tekst i 
malen skal slettes.   
 

a) formålet med planen (hensikt med plan, fremtidige arealformål) 
 
- 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. 
 
b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet (beliggenhet, avgrensning, 
størrelser for området og for hvert arealformål, dagens arealbruk, eiendomsforhold og 
servitutter/bruksrettigheter/privatrettslige avtaler til hinder for plan, tilstøtende arealbruk, stedets 
karakter, struktur, bebyggelse, landskap, overvannshåndtering, avløp og vannforsyning, analyse av 
nærområdet/omgivelsene)  
 
- Planområdet er ca. 7 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.  
- Selve planområdet heller slakt mot nordvest, fra ca. kote 147 i sørøst til ca. kote 142 i nordvest. Der 
er gode sol- og utsiktsforhold mot åkerlandskapet og Mjøsa. 
- Planområdet omfatter de aktuelle eiendommene gnr/bnr. 6/5 og 6/22 (samlet areal 5732 m2) med 
nødvendige tilpasninger mot Claus Bendekes veg og Bjørkvegen. 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. Ingen av boligene har vesentlig verneverdi og bærer preg av sin alder 
med til dels manglende tekniske oppgraderinger.  
- Det er foreløpig ikke avklart om det er mest hensiktsmessig om det alt vesentligste av området skal 
reguleres til boligformål; Blokkbebyggelse, eller om f.eks. adkomsten og lekeplassen bør reguleres 
som egne formål. Renovasjonsanlegget, fortau langs Claus Bendekes veg inkl. venteareal ved 
busstoppet bør reguleres som egne formål. Gangforbindelsen (turdraget) mellom Claus Bendekes veg 
og Bjørkevegen tenkes plasser nord for den planlagte bebyggelsen, og kan enten reguleres som eget 
formål eller sikres i bestemmelsene.  
- Deler av Claus Bendekes veg og Bjørkvegen (gnr. 410 bnr. 19) vil også inngå i planen for å sikre 
adkomst til planområdet og eksisterende målestasjon, gode løsninger for myke trafikanter samt 
busstopp. Løsninger for renovasjon og busstopp har vært drøftet med SIRKULA og Innlandstrafikk da 
prosjektet kun omfattet Claus Bendekes veg 21. Busstoppen langs Claus Bendekes veg foreslås flyttet 
sørover lenger unna krysset enn i dag. I tråd med innspill fra Innlandstrafikk lages det ikke 
busslomme. I stedet skal det være kantstopp hvor det etableres et venteareal langs vegen der bussen 
stanser. Dagens atkomst til 6/5 saneres. Det foreslås etablert et fortau langs nordvestsiden av Claus 
Bendekes veg mellom busstoppen og turdraget/busstopp for nordgående trafikk.  
Det etableres renovasjonsstasjon med seminedgravde avfallsbrønner for de aktuelle 
avfallsfraksjonene nede ved utkjøringen fra parkeringsplass og garasjer under boligblokkene. Siden 
området nå også omfatter Bjørkvegen 33 og 35, vil adkomst til området bli fra Bjørkvegen i samsvar 
med gjeldende regulering. Dette var ikke avklart da plassering av renovasjon ble drøftet med 
SIRKULA, men de vil få mulighet til å uttale seg til den foreslåtte løsningen.  
- I kommuneplanens arealdel er det avsatt et areal på nordre del av gnr/bnr 6/5 og søndre del 6/22 
som grønnstruktur; turdrag. Hovedhensikten med denne er å sikre forbindelse for myke trafikanter 
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mellom Claus Bendekes veg og Bjørkvegen. Mot vest (delvis på gnr/bnr. 6/5 og 6/22) ligger det en 
målestasjon for spillvann. Atkomst til denne går over nordre del av 7/1 og er vist på gjeldende 
reguleringsplan, dog med mindre utstrekning enn det som er opparbeidet. I planforslaget vil derfor 
mindre deler av gnr/bnr 7/1 inngå for å ivareta etablert atkomst til målestasjonen.  
- Gnr. 6 bnr. 5 eies av Hagen og Godager AS 
  For gnr. 6 bnr. 22 som i dag eies av Ellinor Antone Martinsen og Renate Arnolda Mosesen, er det 
inngått avtale der Hagen og Godager AS kjøper denne, med overtakelse 1. juni 2021 slik at de fra den 
dato eier hele utbyggingsområdet.  
  Gnr. 7 bnr. 1 eies av Cathrine A. Kielland og Halvor Chr. Kielland-Gyrud. 
  Gnr.  410 bnr. 19 er deler av kommunale veger (Claus Bendekes veg og Bjørkvegen) og eies av 
Stange kommune. 
- Det er som nevnt satt opp en VA-målestasjon helt nordvest i planområdet. Denne ligger delvis på 
gnr/bnr. 6/5 og 6/22. Utover dette er det ingen kjente servitutter bruksrettigheter/privatrettslige avtaler 
til hinder for plan.   
- Nord, øst og sør for planområdet er det boliger fortrinnsvis i form av frittliggende småhusbebyggelse, 
fortrinnsvis større villaer. I vest ligger Bjørkvegen, og videre vestover er ny Fv 222 opparbeidet. 
Bjørkvegen ble oppgradert da ny Fv 222 ble opparbeidet. Det er etablert en støyvoll med høyde på ca. 
3 meter mellom fylkesvegen og Bjørkvegen.  
- Utvikling av området vil gi noe mer trafikk enn i dag. %-vis økning av trafikk vil ikke være betydelig på 
Claus Bendekes veg, men %-vis økningen på Bjørkvegen vil bli større da biltrafikken i dag er liten. 
Vegen betjener kun de boligene som ligger langs vegen samt at det i nordre ende av vegen er starter 
en ren gang/sykkelveg nedover mot Vika. Det eksisterende vegsystemet anses imidlertid å være 
dimensjonert for å kunne håndtere en slik økning, både for bil- sykkel- og gangtrafikk. Saneringen av 
avkjøringen til Claus Bendekes veg 21 og etableringen av tydeligere busstopp lengre unna krysset 
bidrar til mer oversiktlige forhold.  
- Ny planlagt bebyggelse vil være høyere enn tilgrensende bebyggelse og vil derfor kunne være 
eksponert. Etablert støyvoll langs Stangevegen gjør at planlagt bebyggelse i liten grad vil bli eksponert 
fra kulturlandskapet og fra fylkesvegen i vest. Det vises til vedlagte 3D-illustrasjoner.  
I kommunedelplan for Ottestad står det følgende: «Bygningstyper, bygningsmønster og tetthet kan 
avvike fra omgivelsene dersom den nye bebyggelsen danner en større, ensartet og klart avgrenset 
gruppe.» 
Slik ny bebyggelsen innenfor detaljreguleringen er planlagt vil den nettopp danner en større, ensartet 
og klart avgrenset gruppe, og kan slik sett avvike fra annen bebyggelse i nærområdet. At planområdet 
nå er utvidet mot nord gjør at ensartetheten blir større 
- Slik sol-/skyggeanalysen viser vil planlagt bebyggelse i liten grad redusere solforholdene til 
nabobebyggelsen. Analysen viser også at de solfylte delene av tomta benyttes til uteoppholdsareal.  
- Det skal gjennom planforslaget sikres gangforbindelse (turdrag) mellom Claus Bendekes veg og 
Bjørkvegen-Bekkelaget. Turdraget ender nede ved innkjøringen til bebyggelsen. 
- Området er i dag tilknyttet offentlig vann- og avløpssystem, og det forutsettes at også ny bebyggelse 
kan tilknyttes dette. Det går relativt mye VA-ledninger gjennom planområdet, og det vil ifm. 
planarbeidet vurderes hvor mye av dette ledningsnettet det er behov for å legge om. Overvann 
håndteres lokalt innenfor området og/eller ledes ut på eksisterende overvannsnett. Tekniske planer for 
vann, avløp og overvann vil utarbeides ifm. selve byggesaken. 
Området rundt målestasjonen bebygges ikke og vil bli brukt til parkering. 
 
c) planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak (bygningstyper/-topologier og struktur, antall boenheter 
mv.) 
 
- Det planlegges tre boligblokker med boliger i fire etasjer. 
Under boligetasjene planlegges det garasjer for biler og sykler samt boder i underetasje og kjellere.  
- Bakkeparkering og boder i tillegg til dette plasseres ute mellom Bjørkvegen og blokkene.   
- 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.   
 
d) utbyggingsvolum og byggehøyder (dimensjon og skala)   
 
- Foreløpig antatt høyde på bebyggelsen:  
For blokk A (mot nord): Kotehøyde gesims maks ca. 160. 
For blokk B (mot sør): Kotehøyde gesims maks ca. 160. 
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For blokk C (mot øst): Kotehøyde gesims maks ca. 161. 
- Hver av blokkene vil få et fotavtrykk på i underkant av 650 m2. 
 
e) funksjonell og miljømessig kvalitet (plangrep, uterom, uteoppholdsareal, grønnstruktur, funksjoner, 
arkitektur, estetiske forhold, siktlinjer, landskapstilpasning, kulturminner, naturverdier, 
rekreasjonsverdier, atkomst, snarveger, forhold til viktige mål punkt - tilgjengelighet og barrierer, 
beregninger for parkeringsbehov og forslag til parkeringsløsning, overvannshåndtering, vannspeil, 
avløpsløsninger) 
 
- Planen viser at en tidligere stor eneboligtomt samt en mindre tomt med to eneboliger gir plass til tre 
boligbygg med til sammen 60 leiligheter. I kommuneplanen åpnes det opp for løsninger der ny 
bebyggelsen kan gis en større avgrenset og enhetlig utforming som danner et eget miljø. Å etablere 
flere boliger så sentralt og nært målpunkt som Vikasenteret som dette er i seg selv et mål i overordnet 
plan.  
Planområdet er relativt flatt oppe ved Claus Bendekes veg og skråner mot nordvest og Bjørkvegen og 
det åpne åkerlandskapet vest for FV-222. Tomtens form og hovedretning dreid mot nordvest gir gode 
muligheter for å etablere boliger med gode sol- og utsiktsforhold.  
Tomtens minst attraktive område er det lave partiet i nordvestre hjørne. Dette er utnyttet til 
parkeringsplass/boder og bilatkomst til garasjer under boligbyggene. Fra parkeringsplassen er det 
planlagt UU-rampe opp til felles uteoppholdsareal og innganger til byggene. 
Bilatkomsten er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Bilatkomst direkte fra Claus Bendekes veg 
er vurdert og forkastet da dette gir langt mer asfaltert areal (rampe ned til kjellere) og beslaglegger 
areal som er mer egnet til felles uteoppholdsareal. 
Det er vist 3 rektangulære bygg med 4 boligetasjer. Disse er plassert med god innbyrdes avstand i de 
tre andre av tomtens hjørner. Planløsningen av byggene er gjort slik at 4 av de 5 leilighetene i 
etasjene får oppholdsrommene ut mot hjørnene og dermed lys inn fra 2 ytterveggflater. Dette gir langt 
bedre lysforhold enn med dagslys fra bare en side. Det vestre bygget er senket 1.3 meter i forhold til 
det bakenforliggende østre bygget. Det at det vestre bygget ligger lenger mot sør enn det østre bygget 
gjør at kveldssol- og utsiktsforholdene i det østre bygget blir bedre enn om byggene hadde ligget på 
linje. Forskyvingen av byggene sikrer også kveldssol og utsikt fra uteplass for naboeiendom i sør. 
Kommuneplanen viser et turdrag som ligger med midtlinje i tomtegrense mellom gnr/bnr 6/5 og 6/22. 
Planen viser at denne kommunikasjonsåren er trukket helt nord på 6/22. Dette vil gi en trygg og sikker 
adkomst for myke trafikanter, da det kun tilrettelegges for gangadkomst og ikke kjøring til boligene fra 
denne. I tillegg ligger den i ytterkant av prosjektet, slik at man i mindre grad føler at man går inn på 
boligtunet når man benytter gangadkomsten. Det skal skiltes at dette også er gangforbindelse ned til 
Bjørkvegen. 
I den grad det i dag oppfattes at bebyggelsen mellom Claus Bendekes veg og Bjørkvegen ligger som 
en barriere mellom vegene, vil prosjektet bidra til at det nå åpnes mer opp. Det vil bli siktlinjer vestover 
fra Claus Bendekes veg langs turdraget nord for bebyggelsen og over uteoppholdsarealet som er 
foreslått lagt mellom den nordre blokken og de to andre som ligger mot sør. Mot Claus Bendekes veg 
vil det bli atkomst for myke trafikanter.   
Det planlegges store private uteoppholdsplasser i form av verandaer samt eget hageareal i 1.etasje i 
bygg A. Felles uteoppholdsplass er lagt mellom byggene på 1.etasjenivå, helt skjermet for biltrafikk. 
Solforholdene for barns lek der er gode. Overbygget sykkelparkering er lagt langs gangveg til vestre 
bygg (B) og danner samtidig en skjerm mot den private uteoppholdsplassen/hagen på bakkenivå for 
leiligheten i nordre bygg (A).  
Det er vist at vertikale volumer i byggene har samme fasadematerialer fra bakkenivå til tak over 
øverste etasje. Fasadekledningen er planlagt som fargete glatte sementbaserte plater, trepanel med 
branntekniske egenskapet og tegl. Et slikt grep gir et lettere uttrykk enn om det hadde vært lagt opp til 
rendyrking av horisontale linjer.   
Langs Claus Bendekes veg må store trær fjernes for å gi plass til bygg, fortau og busstopp. Det 
planlegges å plante trær/busker langs fortauet slik at disse danner en avgrensning mot Claus 
Bendekes veg.  
Ut fra overordnet plan er minimumskravet til parkering beregnet til 48 p-plasser og maksimumskravet 
beregnet til 72 p-plasser. 
Det planlegges ca. 70 p-plasser til de 60 leilighetene. Dette inkluderer HC-plasser. 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. 
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Overvann håndteres lokalt innenfor området og/eller ledes ut på eksisterende overvannsnett. 
Byggenes VA-anlegg tilknyttes offentlig nett. Det er behov for å legge om deler av VA-nettet som i dag 
går mellom Claus Bendekes veg og Bjørkvegen. 
Det er ikke registrert kulturminner på tomten. 
 
f) tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser (det forventes her mer en beskrivelse 
av grep som er tatt for tilpasning)  
Tiltaket er i tråd med overordnet ønske om fortetting. Ny bebyggelse skal gis en avgrenset og enhetlig 
utforming og danner et eget miljø. I dette ligger en erkjennelse av at ny bebyggelse får høyere 
utnyttelse. Byggenes plassering innbyrdes og muligheter for siktlinjer gjennom tomten og mellom 
byggene er grep som er benyttet for å oppnå dette. Vertikale element i byggene, samt sprang i 
fasadelivet og forskjellig materialbruk er med på å gi byggene en målestokk som vil passe inn i 
området.  
 
g) forholdet til statlige- og regionale retningslinjer, kommuneplaner, kommuneplanens arealdel, 
sektorplaner, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid  
 
Følgende overordnede planer og føringer vil legge grunnlag for planarbeider: 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
- SPR for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene (2018) 
- Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT) i Hamarregionen 2009-2030 
- Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen (PRP-BU)  
- Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (T-5/99B)  
 
Området ligger med kort avstand til lokal handel og service (Vikasenteret), med tilliggende 
hovedferdselsårer for kollektivtransport til bl.a. Stangebyen og Hamar. Dette bidrar til redusert 
transportbehov for daglige innkjøp. I tillegg er det god kollektivdekning, og de fleste målpunkt kan nås 
med buss, sykkel og gange.  
Det planlagte prosjektet innebærer en endring fra frittliggende småhusbebyggelse til blokkbebyggelse. 
Området foreslås dermed med en tettere utnyttelse enn det som generelt gjelder i nærområdet i dag. 
En slik fortetting er i tråd med nasjonale målsettinger om samordnet bolig-, areal- og transportplan-
legging, og en ønsket klima- og miljøvennlig tettstedsutvikling. Dette bidrar også til den planlagt 
tettstedsutvikling i Ottestad og Stange. Samtidig anses det ikke at foreslåtte høyder og volumer på 
bebyggelsen vil føre til vesentlige negative konsekvenser for nabolaget, med tanke på at området i 
overordnede planer er avsatt til fortettingsområde.  
 
Barn og unges interesser vil ivaretas bl.a. ved at det skal avsettes private og felles uteoppholds-
arealer. Det er videre kort avstand og god tilkomst til eksisterende friområder og friluftsarealer, skoler 
og barnehager. Gangforbindelse mellom Claus Bendekes veg og Bjørkvegen sikres ved etablering av 
turdraget. 
Prosjektet tilrettelegges for universell tilgjengelighet.   
 
- Kommuneplanens arealdel 2020-2032, vedtatt 17.06.20: Nåværende Bebyggelse og anlegg, samt 
framtidig grønnstruktur helt i nord. 
- Kommunedelplan for Ottestad, vedtatt 12.08.11 og kommuneplanens arealdel: Avsatt til nåværende 
boligformål og fortettingsområde 
-Reguleringsplan for Rv 222 Bekkelaget - Sandvikavegen vedtatt 29.11.06. Omfatter del av B10 i 
reguleringsplanen og er regulert til Boligformål, småhusbebyggelse. Detaljreguleringen vil bli en 
endring av del av gjeldende «Reguleringsplan for Rv 222 Bekkelaget – Sandvikavegen». 
 
h) vesentlige interesser som berøres av planinitiativet (interessegrupper, naboer, grunneiere, 
naturmangfold mv., overordnede myndigheter)   
 
- Da planområdet ligger i et etablert boligområde vil naboeiendommer bli berørt av tiltaket. Slik 3D-
illustrasjonene og sol-/skyggeanalysen viser, anses det imidlertid ikke at prosjektet vil ha store 
negative konsekvenser for disse. Bygningsvolumene er plassert slik på tomta og i terrenget av de vil 
bli minst mulig ruvende. Byggene er i tillegg plassert med avstand fra hverandre, for å ivareta sol- og 
utsiktsforhold for boligen på gnr. 6 bnr. 53 sørøst for området. 
- Turdraget som er avsatt i kommuneplanen ligger med halve bredden på gnr/bnr 6/5 og 6/22. I 
planforslaget foreslås en gangforbindelse mellom Claus Bendekes veg og Bjørkvegen plassert 
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nordvest på gnr. 6 bnr. 22, inntil naboeiendommen. Pga. eksisterende adkomst til målestasjonen vil 
også en mindre del av gnr. 7 bnr. 1 berøres. 
- Iht. AREALIS og Miljøstatus er det ikke registrert spesielle arter, svartelistede arter, friluftsliv, 
inngrepsfri natur, naturtyper eller verneområder i eller rett ved planområdet, men det ligger helt i 
ytterkant av et stort område som er definert som et svært verdifullt kulturlandskap (Stange vestbygd). 
I kommuneplanens arealdel ligger imidlertid planområdet utenfor hensynssone for 
kulturlandskap/kulturmiljø. - Det er heller ikke registrert automatisk fredede kulturminner eller 
SEFRAK-registrerte bygg.  
 
i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet (ras 
og flom, trafikksikkerhet, forurensning (støy, luft, grunnforurensning, utslipp, andre spesielle forhold, 
slokkevann, sprinklingbehov og kapasiteter) 
 
- Ingen kjente spesielle risiko- og faremomenter.  
- Iht. gjeldende støykart er området ikke støyutsatt, men det er bestilt støyrapport som viser at deler av 
området ligger har støy over gjeldende grenseverdier. 
- Tomta ligger under marin grense, men løsmassene består av morene og anses som gode som 
byggegrunn. Dette vil imidlertid avklares nærmere.  
- Ifm. Planarbeidet vil det lages egen ROS-analyse som vil følgeplanbeskrivelsen. Aktuelle temaer vil 
bli vurdert i ROS-analysen.  
 
j) hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart. 
 
-  Hvilke offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere og lag/foreninger som skal varsles vil 
avklares med kommunen, men det antas at Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Innlandet, NVE, Innlandstrafikk, SIRKULA og Elvia som et minimum bør varsels i 
tillegg til grunneiere, naboer og gjenboere.  
Det er tidligere sendt inn planinitiativ til kommunen (27.10.20), avholdt oppstartsmøte med kommunen 
(25.11.20) og varslet oppstart av planarbeid (kunngjøring i Hamar Arbeiderblad 11.12.20 og i brev 
datert 09.12.20). Med bakgrunn i at Hagen og Godager AS har inngått avtale om kjøp av gnr. 6 bnr. 
22 vil området bli utvidet til også å omfatte denne eiendommen vil det være behov for å sende inn 
revidert planinitiativ, avholde nytt oppstartsmøte og varsel oppstart av utvidet planområde. 
 
k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 
andre berørte, barn- og unge. 
- Som nevnt ovenfor ble varsel om oppstart av planarbeid kunngjort i Stangeavisa 10.12.20, i Hamar 
Arbeiderblad 11.12.20 samt på kommunens og Plan1s hjemmesider. I tillegg ble varselet sendt direkte 
til berørte grunneier, naboer og myndigheter i brev datert 09.12.20. Det kom forespørsel fra en av 
naboene om mulighet for å ha et åpent informasjonsmøte. Med bakgrunn i koronasituasjonen ble det, i 
samråd med kommunen, avklart at det ikke var hensiktsmessig å avholde et åpent informasjonsmøte. 
Det ble imidlertid tilbudt at naboene til planområdet kunne komme enkeltvis til Hagen og Godager AS 
for å få informasjon. 
 
l) vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 
tilfelle vil kunne bli ivaretatt (forskrift om KU, kap. 5 stiller krav om innholdet til utredningene. Det vises 
særlig til §21 i forskrift. Det forventes at hvert punkt i nevnte forskrift kap. 5, gjennomgås og vurderes 
for mulig utredning for planer som er omfattet og beskrives her i dette punkt).  
 
Hovedformålet boligbebyggelse vil være en videreføring ift. både gjeldende kommuneplan, 
kommunedelplan og reguleringsplan, men det planlegges blokkbebyggelse i stedet for frittliggende 
småhusbebyggelse. Dette vil være i samsvar med fortettingssonen i kommunedelplanen.  
Tiltakene som er planlagt vil verken komme inn under Vedlegg I eller Vedlegg II i forskrift om 
konsekvensutredning, og de vil heller ikke ha vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
Det er derfor kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning i henholdt til PBL kapittel 4, 
§ 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning gjeldende fra 01.07.17 
 
m) Hvilke avklaringer ønskes det å få i oppstartsmøte?   
- Planavgrensning 
- Høyder  
- Utnyttelsesgrad 
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- Parkeringsdekning 
- Uteoppholdsareal 
- Gangforbindelsen mellom Claus Bendekes veg og Bjørkvegen 
- Adkomstløsning; biler nede fra Bjørkvegen, myke trafikanter i tillegg fra Claus Bendekes veg  
- Etablering av busstopp langs nytt fortau mot Claus Bendekes veg 
- Regulering av adkomst til målestasjon for spillvann 
 

Avklares i nødvendig/mulig utstrekning i oppstartsmøtet: 
 
n) Hva som vil bli avklart i oppstartsmøte: 
 
 Navn på kommunens kontaktperson(-er) og rolle(r)   
 Svar på m) så langt det er mulig 
 Om planinitiativet er innenfor overordnede rammer og føringer 
 Om hovedgrep/plangrep/kvaliteter mv. som er beskrevet ansees som i orden 
 Avklare omfang av medvirkning 
 Avklare hvordan utfordringer og interessekonflikter skal håndteres 
 Avklare behov for utredninger og krav til dokumentasjon, samt kompetanse  
 Avklare rekkefølgebestemmelser og behov for utbyggingsavtaler 
 
o) Hvilke uenighetspunkter er det for det videre planarbeidet?   
 

 
Materialet kan sendes på e-post til saksbehandler.  

Vi gjør oppmerksom på at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige jf. pbl § 12-3.   
  
For behandling av private reguleringsplaner tar kommunen gebyr. Se kommunens 
gebyrregulativ: 
https://www.stange.kommune.no/getfile.php/13412759/Filer/Stange/PDF/gebyrregulativ_priv
ate_planforslag.pdf  
 
Hilsen  
Planavdelingen, Stange kommune 


