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Elverum, 17.1.2019 

 
Til Nannestad kommune 
 
postmottak@nannestad.kommune.no 

 
 
Henvendelse om oppstartsmøte med Nannestad kommune  
Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Ramstadåsen BK3  
 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 bes det på vegne av oppdragsgiver om oppstartsmøte i 
forbindelse med detaljregulering av Ramstadåsen BK3.  
 

• Tiltakshaver: Nebbenes AS  
Kontaktperson Dag Enoksen: dag@nebbenes.com, mobil 45 66 66 99 

• Plankonsulent: Arealtek AS  
Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 69 363 

 
Bakgrunn 
Det er ønske om å starte opp prosessen med detaljregulering av delområde BK3 innenfor 
områderegulering for Ramstadåsen (planID 09-05). Eiendommen har gnr. 92, bnr. 43. 

 
 

 

 
Det er ca. 14 km til Gardermoen lufthavn og ca. 9 km til kommunesenteret Teigebyen. BK3 er på 12,4 
daa, og er avsatt til konsentrert bebyggelse med en utnyttelsesgrad %-BYA= 50%.  
 
Arealet er avskoget og gjort klart for videre utbygging. Veg, vann og avløp er etablert og lagt inntil 
delfeltgrensen. Felles VA-anlegg for Ramstadåsen er godkjent med ferdigattest av 05.10.2018.  

Figur 1. Planområdets beliggenhet og avgrensning i 

kommunen og lokalt på Ramstadåsen. Fra kommunekart  
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Planlagt bebyggelse 
Planlagt bebyggelsen er konsentrert og består av rekkehus og horisontaldelte rekkehus. På vestsiden 
av tomten vil det være en utforming på tre etasjer, samt at østsiden av tomten har noe fall og vil ha 
kjeller. Totalt 49 boenheter. 
 
Rekken mot øst vil ha leilighet i kjeller, fire i hvert av de to volumene gir totalt 8 leiligheter. 
Over kjellerleilighetene vil det være boliger, fire boliger i to volumer totalt 8 boliger.  
Husrekken mot midten har fire boliger i det ene volumet og fem i det andre volumet gir totalt 9 
boliger. Mot sørvest vil rekken bestå av fire boliger i det ene volumet og tre i det andre volumet gir 
totalt 7 boliger. I rekken på motstående side er det totalt 7 boliger. Rekken mot nord/BF7 har fem 
leiligheter på bakkeplan og fem boliger over. Totalt 10 boenheter.  
 
All bebyggelse bortsett ifra kjellerleilighetene er sør eller sørvest vendt. De har sine 
uteoppholdsarealer på mark, terrasser og over carport. Kjellerleilighetene som er østvendt har utsikt 
over felles friluftsområde. 
 

 
Figur 2. Skisse over planlagt bebyggelse 

Boligene vil være funkisinspirert, oppført i trematerialer og med skrå tak. 
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Planområdet  
Konsekvenser for kulturminner, natur, og friluftsliv 
Området er et tidligere skogområde. Det er gjennom 
tidligere planarbeid ikke registrert spesielt verdifulle eller 
fredete arter eller naturtyper innenfor området. Rett vest for 
planområdet er det registrert en viktig naturtype; rikmyr. 
Planområdet kommer ikke i berøringen med denne. 
 
Det er ikke registrert viktige kulturminner innenfor denne 
delen av områdereguleringen. 
 
Det er gode turmuligheter i kort avstand fra planområdet. 
Gjennom vedtatt plan er det planlagt med turdrag og god 
tilgjengelighet til omkringliggende skogområder som vil bli 
videreført. 
 
Området er gjennom overordnet plan akseptert 
omdisponert til bolig og tilhørende anlegg. På bakgrunn av 
dette legges det til grunn at overordnede vurderinger med hensyn til arealdisponering og andre 
samfunnsinteresser er avklart. 
 
Landskap 
Planområdet er lokalisert med Romeriksåsen «i ryggen», og med utsikt utover det mer flate 
jordbrukslandskapet. 
 
Ramstadåsen som helhet har en jevn helling mot øst og ligger solrikt til. 
 
Det er vedtatt føringer for høyder og utnyttelsesgrad som vil sørge for en helhetlig tilnærming og en 
tilpasning til landskapet.  
 
Samfunnssikkerhet 
Det foreligger ikke undersøkelse av grunnen med tanke på radon innenfor det aktuelle området, men 
geologien i planområdet tilsier at det kan være fare for radongass i grunnen. Gjennom vedtatt 

områdereguleringsplan forventes kartlegging, eventuelt at det 
gjennomføres forebyggende tiltak. 
 
Planområdet ligger utenfor området som er registrert med 
potensial for marin leire. 
 
Det er ikke gjennom overordnede plan funnet at det i dette 
området kan oppstå spesielt krevende eller farefulle situasjoner. 
 
Området berøres ikke av gul flystøysone. 
  
På bakgrunn av foreliggende informasjon om planområdet anses 
det ikke at vesentlige interesser blir berørt som ikke allerede er 
vurdert eller ivaretatt gjennom bestemmelser til gjeldende 
reguleringsplan og kommuneplan.  
 

Teknisk infrastruktur 
Arealtek har vært ansvarlig søker og prosjekterende for infrastrukturen innenfor Ramstadåsen, 
etappe 2, og kjenner på den bakgrunn området godt. 

Figur 3. Typisk vegetasjon innenfor 

Ramstadåsen. Foto: Arealtek 

Figur 4. Planområdet i forhold til 

område registrert med marin leire. Fra 

kommunekart 
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Figur 5. Utsnitt av situasjonsplan for VA. 

Det er etablert innstikk for spillvann fra kum S137 og S147, med dimensjon 160 PVC. Innstikk for vann 
er lagt inn fra BK137 med dimensjon 110 mm PVC og BK147 med dimensjon 75 mm PE. Dette gir 
valgmulighet og tilstrekkelig kapasitet for tilknytning av delfelt BK3. Overvann må håndteres lokalt på 
delfeltet 
 

Forholdet til kommuneplan og områderegulering 
Området er i gjeldende kommuneplan (2013-2029) avsatt 
til boligformål. Dette er konkretisert gjennom 
områderegulering for Ramstadåsen vedtatt i 2010. 
Ramstadåsen er planlagt med variert bebyggelse, fra 
eneboliger og tomannsboliger (frittliggende 
småhusbebyggelse) til mer konsentrert bebyggelse i form 
av kjedet bebyggelse og leilighetsbygg. Utbygging av de 
ulike delområdene er godt i gang. 
 
Føringer i kommuneplan:  

• Innenfor byggeområdene skal det være innslag av 

grøntarealer 

• Overvann skal håndteres lokalt 

• For planlegging av mer enn 4 boenheter skal det 

vurderes behov for felles leke- og oppholdsarealer. 

For hver 10. boenhet skal det avsettes 

inngangslekeplass på min. 150 m2 med maks avstand 

til boligene på 50 meter.  

• Biloppstillingsplasser må være min. 18m2 

 
Føringer i områderegulering for Ramstadåsen med betydning for BK3: 

Figur 6. Eksisterende plankart for områderegulering 

Ramstadåsen med BK3 markert med rødt omrisse. 
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• Delområdet skal fremstå med godt helhetlig preg og harmonere med resten av området. 

• Samferdselsanlegg og fellesanlegg skal ha universell utforming 

• Alle boliger skal sikres mot radon 

• Utnyttelsesgraden kan være maks %BYA=50% 

• Det kan bygges inntil 3 etasjer med gesims- og mønehøyde som ikke overskrider hhv. 10 og 12 

meter. Ett leilighetsbygg kan ha inntil 4 etasjer og 12 meter gesimshøyde 

• Bebyggelsen skal ha skråtak 

• Planen skal redegjøre for utførelse og plassering av bygninger, adkomst, parkering og 

uteoppholdsareal 

• Parkeringsdekning skal være min. 1,5 per boenhet 

• Veger skal ha mindre stigning enn 1:10  

• Kryss skal ha en frisiktsone 4x50 m, avkjørsler skal ha frisiktsone på 4x30 m. 

Vurdering KU 
BK3 er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål. Intensjonen i kommuneplanen er videreført i 

områderegulering for Ramstadåsen.  

 

På bakgrunn av planavklaring på overordnet nivå legges det til grunn at tiltaket ikke faller inn under 

vilkårene for konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om 

konsekvensutredning av 26.06.2009. Konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget 

vil bli redegjort for i planbeskrivelsen. 

 

Utredningsbehov 
Det anses ikke være behov for ny kunnskap eller nye utredninger. 
 

Medvirkning 
Dette er en mindre reguleringsplan som utarbeides i tråd med overordet plan. En anser ikke at det er 
behov for medvirkning utover varsling og høring av planforslag som er minstekravet i henhold til 
plan- og bygningsloven. 
 
 
Med hilsen  

Arealtek AS 
 
Hilde Smedstad 
arealplanlegger 
Tlf: 930 69 363 
Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum 
hilde@arealtek.no 
www.arealtek.no 
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