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Arbeidstittel, plan 
Åkerveien 17 – privat planinitiativ detaljreguleringsforslag bolig 

Plantype: X Detaljregulering  
 

                   ☐Områderegulering 
 

                   ☐Annet 

Eiendom, GBNR 
25/34 og del av 24/1 

Saksnr 
22/1682 

Plan-id 
3018 73 

Saksbehandler 
Ola Torstein Endresen 

Møtested/ dato 
Herredshuset sal 2/ 12.10.2022 

Forslagstiller 
Arkitekturverket v/Øyvind Løken 

Møtedeltakere 
Fra Våler kommune: 
Ola Torstein Endresen 
Anders Mo 
Anne Grete Øyehaug 
Peder Unum 
Dan Hust 
 
Fra Arkitekturverket: 
Øyvind Løken 
 
Fra forslagstiller (selskap er ikke opprettet enda): 
Mads Østberg 
og 
Raymond Skoglund 
Bergerveien 2, 1960 LØKEN 
mobil: 909 47 939 
raymondskoglund@gmail.com 
 

 

1. Hensikt med planarbeidet 
 

 
Planinitiativet ønsker å utvikle en boligtomt gjennom fortetting av småhusbebyggelse. 
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2. Planstatus 
 

Plan Formål Vedtaksdato 

☐Fylkesplan 

X Kommuneplan 

☐Reguleringsplan 

☐Andre planer/ vedtak 

☐Annet planarbeid som kan ha 
betydning for planforslaget 
 

X Planforslaget samsvarer med 
overordnet plan 

☐Planforslaget samsvarer ikke 
med overordnet plan 

 
Boligbebyggelse 
 
 
 
 
 
 
 

 

Konsekvensutredning 

☐Planen utløser krav om konsekvensutredning 

☐Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart 
Merknader: 
 

Andre aktuelle bestemmelser/ retningslinjer 
 
 
 
 
 

 

3. Kommunale vedtekter/ bestemmelser som gjelder for planområdet 

 
 
 
 

 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av 
planarbeidet. Varslet skal inneholde: 

1. Oversiktskart 
 

2. Kart med avmerket planavgrensning. 
 

3. Planavgrensning i sosi- format leveres 
kommunen. 

 
4. Brev til grunneiere, offentlige etater, 

organisasjoner og andre berørte, som 

Merknader: 
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orienterer om planforslaget, planstatus 
og framtidig formål. 

 
5. Planprogram (ved krav om KU.) 

 
6. DOK 

 

 

7. Informasjon og medvirkning 

Beskriv informasjonstiltak (medvirkningsmøte, 
andre tiltak.) 
 

 

 

8. Planfaglige tema, foreløpig vurdering 

 
Forhold som må spesielt ivaretas i planarbeidet. 
Eksempel (ikke uttømmende liste): 

Natur  

Grøntstruktur  

Landskap  

Barn/ unge  

Estetikk  

Landbruk  

Kulturlandskap/ -minner  

Støy  

Grunnforhold  

Trafikkforhold Snørydding 
Vurdering av tilrettelegging for snuplass 

Klimaendringer  

Klimautslipp  

Folkehelse  
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Tilbakemelding fra VA; 
Kommunal Vann og avløp: Det skal inngå VAO 
plan fra kryss i Åkerveien og inn til 
reguleringsplanen. Det skal tilrettelegges for 20 
l/s slokkevann. Utbygger skal undersøke med 
tilstøtende beboere i Åkerveien hvilke som 
ønsker å få inn nye vann og avløpsledninger 
samtidig med rehabiliteringen i veien. 
Kostnadsfordelinger er kommunen 
uvedkommende.  

 
 

9. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

X Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planmateriell. 

 
1. Plankart utarbeides iht siste versjon av 

SOSI-standard. 
2. Plankart leveres kommunen som SOSI-fil 

og pdf. Planen vil ikke bli sluttbehandlet i 
kommunestyret før sosi- filer foreligger. 

3. Reguleringsbestemmelser (word- og pdf)  
4. DOK (tiltaksanalyse) 

Merknader 

 

10. Oppmåling 

1. Områdets avgrensning må kartlegges.  
 

2. Klarlegging av kvalitet på grenser for 
området skal gjøres i samarbeide med 
kommunens Kartavdeling. 
 

3. Ledninger og annen infrastruktur 
(eksisterende og nye) i grunnen skal 

Merknader 
Spm om innmålinger av ledninger pkt 3, besvart 
av Dan Hust. Innmålingene bør være oppdaterte 
til prosjektering, slik at man prosjekterer på 
riktig grunnlag. Kummer, private stakekummer, 
gategutt og annet relevant i Åkerveien. 
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innmåles nøyaktig. Dokumentasjon 
leveres kommunen vederlagsfritt i Sosi-, 
dwg- eller Kof- format. 

 

 

 

11. Vann, avløp og renovasjon 

Følgende skal benyttes: 

• Renovasjonsforskrift  
https://www.movar.no/forskrifter 

• VA-norm for Våler kommune 
http://va-norm.no/dokument/1-
hjemmelsdokumenter-lover-og-
forskrifter/?source=138&override=0&l=nb 

• Teknisk norm for VA, Dan Hust gjør denne 
tilgjengelig 

• Overvannsveileder for kommunene i 
vannområdene Morsa og Glomma sør 
https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/valer-
of.kommune.no/assets/Veileder-
overvann-180925-endelig.pdf 

 

Merknader 
 

1. Overvannstiltak: minimere effekten av 
menneskelige inngrep på 
flomavrenningen i et 
utbyggingsområde. 

2. Overvannshåndtering: må vurderes og 
utredes i sammenheng med alle typer 
arealplaner, utbyggingsprosjekt og 
byggesaker. 

 

 

12. Klimagassregnskap 

 
 
 

Merknader 
Utgår i denne sammenhengen. 
 

 

13. Utbyggingsavtale 

X Planforslaget utløser krav om utbyggingsavtale 

Forhandlinger om utbyggingsavtale starter opp 
parallelt med reguleringsplan. 
 
Aktuelle tema: 
Asfaltering – under/etter byggeperiode 
Snuplass innerst 
VA på utsiden av åkerveikrysset 
 

Merknader: 

 

14. Administrasjonens foreløpige vurderinger 

http://www.valer-of.kommune.no/
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http://va-norm.no/dokument/1-hjemmelsdokumenter-lover-og-forskrifter/?source=138&override=0&l=nb
http://va-norm.no/dokument/1-hjemmelsdokumenter-lover-og-forskrifter/?source=138&override=0&l=nb
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/valer-of.kommune.no/assets/Veileder-overvann-180925-endelig.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/valer-of.kommune.no/assets/Veileder-overvann-180925-endelig.pdf
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X Anbefaler oppstart av planarbeid 
 

☐Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 
 
Merknader: 
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