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Eidsvollkommune

Kommunal forvaltning
PB 90
2081 EIDSVOLL

Innspill til kommuneplanarbeidet i Eidsvollkommune

Sameiet Sandliolt-Røkholt er en umatrikulert skog med lav bonitet. Arealet
er ca. 20 hektar, og skogen er nedhogd. Landbruksmyndighetene har erfart
at sameier kan være utfordrende, og krav fra skattemyndighetene om kostbar
selskapsdannelse gjør at vi vurderer alternativ utnyttelse av arealet.

Slameiet ligger idyllisk til ved Holsetra og Fosstjennet i Gullverket, med kort
veg til turområder og fiskevann. Vi trur at arealet vil egne seg ypperlig til
fritidsbebyggelse med store, romslige tomter. Vi ber derfor om at Sameiet
Sandholt-Røkholt inkluderes i kommuneplanens arealdel med formål fritids-
bebyggelse.
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Fra: Tor Solsrud[torsolsrud@gmail.com] Dato: 19.04.2016 19:57:40 Til: Eidsvoll Post Tittel: 
Innspill til Kommuneplan for Eidsvoll for perioden 2015-2026 
Satsing på Eidsvoll Sentrum
Eidsvoll Miljøby

Jeg har foreslått, og fått gjennomslag for at Eidsvoll Høyre har tatt inn i sitt program en større 
satsing på Eidsvoll Sentrum med Sundet og Vestsiden av Vorma i tilknytning til dette. I området 
fra Eidsvoll Stasjon (egentlig fra bygningsmassen til Felleskjøpet) og et stykke oppover langs 
Vormas vestside, over parkeringsplasser og inkludert nåværende, regulert område, bør Eidsvoll 
Miljøby komme.

Eidsvoll Miljøby vil, forsiktig anslått, kunne inneholde 500 000 m2 næringslokaler og 5000-10000 
leiligheter; arealer som tar energi fra Vorma, fra sola direkte, og flisfyring som grunnlast på 
kaldere dager. Byen bør i alle  henseende være grønn, med direkte gang- og sykkelforbindelse til 
jernbanestasjonen, grønne områder på tak, langs vegger og mellom husene, foruten direkte 
forbindelse med den nye gang- og sykkelveien som er under bygging langs Vorma, og 
eksisterende ditto på Sundsiden. Det bør ikke være behov for parkeringsplasser til alle 
leilighetene, men det kan legges til rette for en pool av el- eller hybridbiler. Det er i denne 
forbindelse på sin plass å minne om at Storsamfunnet allerede har lagt forholdene til rette for en 
slik satsing ved de hyppige tog- og bussavganger som allerede eksisterer fra og til Eidsvoll 
Stasjon. Vorma vil være lett tilgjengelig for båt, fiske og bading (ved tilrettelegging)

Teknisk må bebyggelsen bæres av søyler forankret i fjell under skinner og nåværende parkering 
og annet areal. De to-tre nederste etasjene vil være parkerings- og næringsareal, mens det videre 
oppover skal være boliger, i størst mulig grad med syd-vest vendte balkonger/uteområder.

En investering i en slik miljøby, vil være en satsing for fremtiden og kunne bli Fastlands Norges 
største, landbaserte investering im dette tiåret. Kommune, Fylke og Stat bør bli aktive pådrivere 
for å til noe som vil vekke internasjonal oppsikt og interesse.

Jeg vil foreslå at denne skissen til en fremtidsrettet by tas inn i Eidsvolls Kommuneplan for det 
neste tiåret.
Mvh
Tor Solsrud, Tynsåkvegen 59, 2080 Eidsvoll
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Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 
 
E-post: post@eidsvoll.kommune.no 
 
 
Dato 20.04.2016 
 
 
 
 
 
Innspill til kommuneplan 206-2030. 
 
Vi viser til «Forslag til planstrategi 2016-2019 og planprogram for kommuneplan 2016-
2030». På vegne av tiltakshaver Roger Emilsen Transport AS, oversendes innspill til ønsket 
etablering av Oppsalenga fjellbrudd (se vedlagte kart). 
 
Planområdet har arealstatus som LNF-område i kommuneplanens arealdel, og omfatter 
eiendommene gnr165/bnr21, gnr165/bnr26 samt deler av gnr164/bnr1. 
 
Reguleringsplanområdet omfatter i hovedsak skog (gran) med høy bonitet, samt noe innslag 
av blandingsskog. Det er ingen registrerte MiS figurer innen planområdet. 
 
Et område med dyrkbar jord er vist over kote 250 innen gnr164/bnr1. Dette området 
grenser inn mot fremtidig uttaksområde. 
 
Tiltaket gir ikke bortfall av INON. 
 
Naturbase viser ingen registreringer. Askeladden viser ingen registrerte kulturminner. 
Artsdatabanken viser ingen registreringer innen uttaksområdet. 
 
I følge NVE-Atlas ligger planområdet over marin grense, og det er dermed ikke registret 
kvikkleire.  
 
Planområdet ligger ca. 100 m vest for E6, ca. 300 m fra gårdsbebyggelsen til Opsal gård i 
sørvest, ca. 200 m fra nærmeste bebyggelse i vest, og ca. 140 m fra nærmeste bebyggelse i 
nord.  
 
Planområdet har en størrelse på ca. 78 daa. Georessursen i planområdet består av 
grunnfjellsbergarten prekambrisk gneis.  
Foreløpig prøve viser at knuste masser vil være tilfredsstillende for bruk i bærelag, 
forsterkningslag, samt frostsikringslag i vanlige veger. 
Beregninger viser et mulig masseuttak på ca. 1,8 -2,5 mill.fm3. Eksakte uttaksmengder vil 
avhenge av fremtidig utforming av uttaket. 
 
I tillegg til uttak av fjellmasser er det ønskelig å åpne for mottak av rene, naturlige masser 
(gravemasser), for bruk i tilbakeføring og istandsetting av ferdig uttatte områder. 
 
 



 
 
 
Planområdet har en god, skjermet og sentral beliggenhet i forhold til ut- og inntransport av 
masser. Privat veg fra uttaksområdet (vest for E6) krysser under E6 og ut på Fv501 i 
eksisterende avkjørsel. Fv 501 vil i hovedsak benyttes for ut- og innkjøring mot nord og sør. 
 
En etablering av pukkverk innen det beskrevne området vil:  

 Gi en langsiktig arealavklaring 

 Sikre uttak av en god steinressurs med tilbakeføring til LNF 

 Sikre mottak av rene gravemasser 

 Være med på å sikre eksiterende lokale arbeidsplasser, samt muliggjøre flere 
arbeidsplasser knyttet til driften av uttaket  

 
 
Vi håper innspillet medtas i det videre arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.  
 
 
Vårt ønske er å kunne starte opp med reguleringsplanarbeidet så raskt som mulig, og 
parallelt med revisjonen av kommuneplanens arealdel.  
Ut fra dette er det ønskelig med et oppstartsmøte når kommunen anser dette som 
formålstjenlig.  
 
 
 
 
 
 
Hilsen 
 
 

 
Helge Bakke       Roger Emilsen (s) 
Prosjektleder       Daglig leder i Roger Emilsen  

Transport AS 

















Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma

Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjek tledelse

Gjensidigegaarden Pb 26, 2051 Jessheim Tlf 63 94 24 40

Fax 63 97 49 94 Org.nr no 938 182 787 mva Bank 1606.08.07802

INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN
– OMDISPONERING AV GNR 106, BNR 5. I EIDSVOLL KOMMU NE

På vegne av eierne av gnr. 106, bnr. 5 – Ormliavege n 53, fremmes innspill for omdisponering av
eiendommen. Omdisponeringen innebærer endring av ar ealkategori fra LNF-område til
byggeområde for boligbebyggelse.

SAMMENDRAG

Eiendommen med bebyggelse er i meget dårlig stand, forfallet øker, og eiendommen blir mer og mer
overgrodd som årene går. Jorda har ikke vært dyrket på over 20 år, og siden 1970- tallet har
eiendommen nesten ikke vært benyttet.

Eierne ønsker å stoppe forfallet og eiendommen ønsk es derfor utviklet til boligbebyggelse i tråd med
omkringliggende boligbebyggelse. Det søkes derfor o mdisponering til boligbebyggelse og oppføring
av 7 – 10 boenheter.

Det er stor etterspørsel etter eneboligtomter utenf or de mest sentale sentrumsområdene.
Barnefamilier spesielt har behov for gode oppvekst- og uteareal, og de etterspør ikke nødvendigvis
leiligheter tett på kollektivknutepunkt og sentrums kjernen. Det er gang- og sykkelveger til de fleste
servicefunksjoner, og det er kort veg til bussholde plass. I den sammenheng har nettopp dette arealet
en egnet beliggenhet, da det samtidig ikke ligger f or langt unna Råholt sentrum. Det må være rom for
familieboliger hvor det er kvalitetsfylte uteareal for barn. Det bør derfor settes av nye områder til
eneboligbebyggelse i kommuneplanen.

Omdisponering av arealet vil ikke legge beslag på j ord som er i aktiv drift.

HENSIKT

På eiendommen har det tidligere på det meste bodd 7 mennesker. Nåværende eiere har benyttet
stedet som feriested i oppveksten. Bebyggelsen, en bolig og en låve, er i meget dårlig stand, og
eierne er bekymret over om låven kan falle sammen n år som helst.
Etter at nåværende eieres besteforeldre ble borte p å slutten av 1970- tallet, har eiendommen nesten
ikke vært benyttet.

Det er et ønske om å stoppe forfallet, og ønsket er at eiendommen kan utnyttes videre.

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 EIDSVOLL

post@eidsvoll.kommune.no

29.04.2016
1294.16a/ak

Dato:
Vår ref.:
Deres ref.:
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Bilder av bebyggelse og en overgrodd eiendom.
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Ønsket er å kunne skape et hyggelig bolimiljø som h armonerer med omkringliggende
boligbebyggelse. Hensiktsmessig utnyttelse av areal et synes å være i form av eneboliger og eventuelt
noen 2-mannsboliger i form av 1,5 - 2 etasjer, tota lt 7 – 10 boenheter. Detaljert utforming av
eiendommen og bebyggelse vil falle på plass i en re gulerings- og/eller byggesaksprosess.

Eiendommen ligger i utkanten av LNF-område, og er i følge eierne registrert som boligeiendom.

Ønsket er at grense mellom areal avsatt til boligbe byggelse og LNF-område flyttes til eiendommens
østre grense, der det tidligere var en bekk.

BELIGGENHET

Området som ønskes omdisponert har ifølge kommuens kartverk et areal på omlag 8,9 daa, og ligger
langsmed Ormliavegen mellom eidsvoll Verk og Nebben es. Ormliavegen er nedgradert fra tidligere
Fylkesveg og hovedveg ,til blindveg og adkomstveg t il boligbebyggelse og landbruksjord .

Oversiktskart som viser lokaliseringen av området.

Kart som viser eiendommen som ønskes omdisponert.
.
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IDESKISSE FOR OMRÅDET

Ideskissen viser potensialet for 7 eneboligtomter, og foreløpige størrelser på mellom ca. 630
– ca 1000 kvm. To av tomtene kan ha potensiale som 2-mannsboliger. På bakgrunn av dette
er det realistisk med 7 – 10 boenheter på eiendomme n. Det er også vist areal for felles privat
lekeplass sentralt i området.

Ideskisse som viser mulig utvikling av eiendommen.

Adkomstvegen er lagt i eiendomsgrense mot naboeiend om i øst som en buffersone mellom
landbruksjord og nye boligtomter. Ved en senere utb ygging og eller detaljregulering vil
tomtestørrelsene justeres og tilpasses sammen med ø vrige detaljer.
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PLANSTATUS

Kommuneplanens arealdel
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-o mråde. Vider angir kommuneplanen
hensynssone for gul flystøysone for Gardermoen hove dflyplass.

Eiendommen vist i utsnitt kommuneplanens arealdel.

Kartutsnittet viser at hovedtyngden av eiendommene i nærheten består av boligbebyggelse.
Tilgrensende eiendommer har de senere årene vært gj enstand for boligutbygging, og hvor
arealformålet i kommuneplanens arealdel er omdispon ert fra LNF-område til byggeområde for
boligbebyggelse.

Gjeldende reguleringsplaner
Området er i dag uregulert. Det er ingen tilgrensen de reguleringsplaner.

BESKRIVELSE AV OMRÅDET

Solforhold og utsikt
Området er østvendt og har gode solforhold.

Friluftsliv, rekreasjon og idrett
Nærmeste idrettsplass er idrettsplassen på Råholt s kole. Nærmeste skiløype-lysløype ligger om lag 1
km fra eiendommen, på vestsiden av E6.

Flom og skred
Det er ikke registrert noen fare for flom eller skr ed av noe slag innenfor området jfr.
www.miljostatus.no.
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Arealbruk i dag
Arealet er på www.miljostatus.no vist å være et ful ldyrket jordbruksareal. Dette er ikke riktig. Ifølg e
grunneiere har ikke jorda vært dyrket på over 20 år . Eiendommen blir mer og mer overgrodd som
årene går. Det fremkommer også tydelig av flyfoto p å neste side at arealet ikke er i drift.

Kart som viser arealbruken for jordbruk.

Flyfoto over området, planområdet er markert med so rt stiplet linje.
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Byggegrunn og terrengforhold

Løsmassekart fra NGU

Løsmassekartet viser at området består av tykk hava vsetning. Det vil være behov for geoteknisk
utredning av grunnforholdene før arealet kan bebygg es.

Støy
Eiendommen ligger i tilstrekkelig avstand fra trafi kerte veger, og eiendommen er derfor ikke påvirket
av vegtrafikkstøy.

I følge Avinor sitt støysonekart for Gardermoen hov edflyplass, befinner eiendommen seg helt i
ytterkant av gul støysone, og de laveste verdiene a v støysonen på grensen til grønn sone.

Kartutsnittet viser Avinor sitt flystøysonekart. Ei endommen er markert med rød ring helt i ytterkant a v gul
støysone.
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Kartutsnittet viser at eiendommen ligger helt i ytt erkant av gul flystøysone.

Biologisk mangfold
Det er ingen spesielle registreringer (dyr og plant er) i området jfr. www.miljøstatus.no.

Kulturminner
Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner eller k ulturminner fra nyere tid i området.

Omkringliggende boligbebyggelse
Omkringliggende areal domineres av boligbebyggelse og landbruksjord.

Kollektivtrafikk
Det er kun 250 meter til nærmeste bussholdeplass. N ærmeste togstasjon er Eidsvoll Verk stasjon.

INFRASTRUKTUR

Vann og avløp
Området befinner seg tett inntil eksisterende bolig områder, eiendommen har tidligere vært
tilknyttet vann og avløp. Det antas dermed at det e nkelt kan påkobles eksisterende VA-nett.
Kapasiteten på eksisterende nett er så langt ikke k artlagt. En eventuell påfølgende
reguleringsplanprosess/utbygging vil avklare slike forhold.

Adkomstveg til området
Adkomst vil foregå fra Ormelivegen der atkomsten i dag ligger. Dette er en blindveg med liten
trafikkbelastning.

Gang- og sykkelveger
Det er gang- og sykkelvegforbindelse til Eidsvoll V erk og Råholt. Det er trafikksikker skoleveg med
gang- og sykkelvegforbindelse.
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KONSEKVENSER AV OMDISPONERING

Lokale miljøverdier
En omdisponering anses ikke å få nevneverdige konse kvenser for miljøet.

Friluftsinteresser
Det er ingen friluftsinteresser inennfor planområde t. En omdisponering vil dermed ikke få negative
konsekvenser for interesser knyttet til friluftsliv .

Skole og barnehage
En utbygging som ønsket antas å medføre en marginal økning av elevtallet på skoler i nærheten,
samt behov for barnehageplasser. Det er ikke foreta tt noen kartlegging av skole- eller
barnehagekapasiteten i området.

BEGRUNNELSE FOR OMDISPONERING:

Eiendommen med bebyggelse er i meget dårlig stand, forfallet øker, og eiendommen blir mer og mer
overgrodd som årene går.

Området som søkes omdisponert ligger i et område hv or det er stor grad av boligbebyggelse.
Området anses for å være godt egnet for boligbebygg else. Det vil passe godt inn i allerede
eksisterende bebyggelse. Boligene som vil få gode s olforhold.

Utvikling av eiendommen vil bidra til å styrke mang foldet av boligområder/-typer. Samtidig ligger
området i nærheten av Råholt sentrum med servicetil bud og kollektivdekning. Det er gang- og
sykkelveger til de fleste servicefunksjoner, og det er kort veg til bussholdeplass. Det er ikke
ubetydelig etterspørsel etter boliger som ligger i landlige omgivelser og samtidig forholdsvis sentral t.
Barnefamilier har behov for gode oppvekst- og utear eal, og de etterspør ikke nødvendigvis leiligheter
tett på kollektivknutepunkt og sentrumskjernen. Det må derfor være rom for eneboliger hvor det er
kvalitetsfylte uteareal for barn. Det bør derfor se ttes av tilstrekkelig med områder til nye enebolige r.

En omdisponering av området til byggeområde for bol igbebyggelse, vil en ikke legge beslag på jord
som er i aktiv drift.

Med hilsen
for Øvre Romerike Prosjektering AS

Andreas Kaarbø
Arealplanlegger
Dir.tlf.: 452 86 101
e-post : ak@orp.no

Vedlegg: Ideskisse

Kopi: Grunneiere



Fra: Chriss A. Brohaug[chriss@brohaug.no]
Dato: 30.04.2016 23:08:20
Til: Tonje Valborg Bekkadal; Eidsvoll Post
Kopi: Chriss A. Brohaug Chriss A. Brohaug
Tittel: Forslag til kommuneplan arealdel

Hei Tonje,

Fint hvis du kan ta med deg dette videre:

Som grunneier av eiendommen gnr/bnr 63/96 “Jernbaneboligen” har jeg ønsker om å få 
endret dagens formål jernbane. Ønsket formål for denne eiendommen i fremtiden er bolig. 
Denne eiendommen har i all tid vært brukt til boligformål for jernbanen og NSB. 
Jernbaneverket og NSB hadde en grundig gjennomgang av behovet for denne eiendommen i 
2010 da jeg startet prosessen med å få kjøpe eiendommen. Deres vurdering ledet til en 
konklusjon som sa at de ikke så noe behov for denne eiendommen i fremtiden. Jeg fikk 
kjøpe den og har siden videreført bruken som eiendommen har vært brukt til i alle år, utleie 
av husrom. Min vurdering av eiendommen er at den best kan brukes til boligformål, men da 
med å utvikle ett nybygg med leiligheter for salg. Det ligger ett betydelig potensiale i tomta 
for leiligheter flott utsikt over Vorma og Eidsvoll sentrum, Sundet. Disse leilighetene vil 
kunne ha meget sentrumsnær beliggenhet og med veldig kort avstand til jernbanestasjonen. 
Dette burde være ett perfekt prosjekt for folk som ønsker kun å ha en bil, jobbe i Oslo elller 
Oslo Lufthavn Gardermoen. Dette prosjektet bør også kunne være i tråd med ønsker fra 
Nasjonal transportplan og føringer fra fylke om å bygge i høyden og sentrumsnært. Jeg ser 
for meg ett 4-6 etasjers bygg med fine terrasser ut mot Vorma. Det bør være ett lett solgt 
prosjektet som kan gi Eidsvoll sentrum ett signatur bygg rett i velkomsten til Sundet. I 
forhold til å bygget vil komme nærme fylkesvei og jernbane så ser jeg ingen større 
problemer med det Det finnes flere andre tilsvarende prosjekter som oppføres for eksempel 
på Jessheim(Eksempel Saga terrasse - rett ved Jernbane og Jessheim Panorama rett ved 
Trondheimsveien) eller Råholt. Vi må kunne tillate at det bygges nærme vei og bane i dagens 
samfunn(Særlig gjelder dette i sentrumsnære områder som her). Med dagens byggetekniske 
muligheter er det ikke store problemer å kunne lydisolere bygget og skape en lun og fin bo 
atmosfære for fremtidige beboere av eiendommen. Hva gjelder behov for uteareal og 
rekreasjon så har Eidsvoll mange nærliggende områder for dette i gange og sykkelavstand. 
Min konklusjon er at denne eiendommen bør endre formål i kommuneplanen og det bør 
startes opp ett arbeid som ender ut med at det kan bygges ett leilighetsbygg med 
selveieleiligheter. 

Mvh

Chriss A. Brohaug

Tlf 93 44 01 44
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Fra: Aksel Askeland[AA@orp.no]
Dato: 02.05.2016 13:56:28
Til: Eidsvoll Post
Kopi: torga3@online.no; Terje Hermansen; Andreas Kaarbø
Tittel: Innspill kommuneplan for Eidsvoll, Smedstun

Til Eidsvoll kommune

Vedlagt følger som vedlegg innspill fra Torgeir Andersen til kommuneplanen for Eidsvoll.

Med vennlig hilsen

Aksel Askeland
Senior Arealplanlegger
901 25 716

Sentralbord: 63 94 24 40 
www.orp.no
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 Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma 

   Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse 

 Gjensidigegaarden  Pb 26, 2051 Jessheim  Tlf 63 94 24 40 

   Fax 63 97 49 94  Org.nr no 938 182 787  mva Bank 1606.08.07802 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
EIDSVOLL KOMMUNE 
INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR EIDSVOLL  
–   VEDR. EIENDOMMEN SMEDSTUN‐FINNBRÅTEN, GNR/BNR  18/7  
 
1. Innledning 

Eier av ovennevnte eiendom, Torgeir Andersen, fremmer med dette følgende innspill til det 
igangsatte arbeidet med kommuneplanens arealdel i Eidsvoll. 
 
Eier ønsker at del av gnr. 18 bnr. 7 nederst i Elstadlia, sør for Finnbråtanvegen skal avsettes til 
boligformål. Det er sendt inn tilsvarende innspill, første gang i 2001 og siste gang i 2014. 
 

 
Figur 1: Kartet viser alle teiger tilhørende Smedstun, med rød sirkel rundt området for dette innspillet 

 
Kommunen har i forslag til planstrategi for planperioden lagt til grunn at det ikke er behov for å 
legge inn nye utbyggingsområder for boliger, da det i forrige runde ble lagt inn flere nye områder 
som dekker behovet. 

Eier av gnr. 18 bnr. 7 er uenig i denne vurdering.  Det er gode grunner til å anta at den sterke 
veksten som en har sett i Eidsvoll, vil fortsette. Erfaring viser at en del arealer som er lagt inn i 
tidligere planer, ikke blir utbygd eller at utbygging skjer langt senere enn tidligere antatt. Det kan i 
praksis medføre at det blir større etterspørsel enn det som markedet kan tilby og dermed virke 
unødvendig prisdrivende. 

I Eidsvoll er det videre et klart politisk ønske om en balansert utvikling mellom de ulike delene av 
kommunen, ikke minst etter at mye av veksten de senere år har kommet sør i kommunen. De 
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mulighetene de gode togforbindelsene fra Eidsvoll stasjon gir, tilsier nå økt vekt på tilrettelegging 
for boligutvikling i den delen av kommunen som naturlig vil bruke Sundet og Eidsvoll stasjon 
  
Den nylig vedtatte areal‐ og transportplanen for Oslo og Akershus, legger opp til en sterk 
konsentrasjon av boligutbygging i kommunene i Akershus. Med den veksten Eidsvoll må regne 
med vil det likevel kunne bygges et betydelig antall boliger også utenfor de definerte 
sentrumsområdene. Dette åpner blant annet for det varierte boligtilbudet som bør prege en 
landkommune som Eidsvoll. Det foreslåtte utbyggingsområdet passer her svært godt inn. 
  
2. Eiendommen 

Smedstun er et småbruk med et samlet areal på ca. 105 daa, fordelt med dyrket areal 20 daa, 60 
da skog og 25 daa annet areal, se kart. 

 
Figur 2: Foto av teigen på 18 daa, sett fra nord 

   
Figur 3: Foto av teigen sett fra sør 
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Det dyrkede arealet ligger vest og sør gårdstunet, sør for Finnbråtanvegen. Den fulldyrkede jorda 
sør for Finnbråtanvegen er på ca. 13 daa. Den forpaktes bort til et av nabobrukene. Østre del av 
denne teigen er på ca. 18 daa. Den er i landbrukssammenheng klassifisert som overflatedyrka jord 
og på diverse markslagskart vist som skog. Dette arealet har i lang tid ligget brakk og er med 
dagens driftsformer ikke egnet for noen form for dyrking. Grunnforholdene tilsier heller ikke at 
den er egnet for tilplanting. 

Eiendommen utgjør ikke noen drivverdig enhet ved selvstendig drift. Tunet foreslås opprettholdt 
til LNF‐formål sammen med skogen. 
  
3. Ønsket planløsning 
Primært ønskes hele den delen av eiendommen som ligger øst for Finnbråtanvegen, unntatt 
tunet, omdisponert til boligformål. Vedlagt dette brevet ligger en skisse som viser hvordan denne 
delen av eiendommen kan disponeres, jfr. disposisjonsplan Alt. A fra 2001 og utskrift av digitalt k‐
planinnspill datert 14.2.2014. 

   
Figur 4: Alternativ A, primært ønske 
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Sekundært ønskes det at kun deler av eiendommen sør for Finbråtanvegen omdisponeres til 
boligformål.  Her beholdes det dyrkede arealet i vest som dyrket mark/LNF område, se alt. B. 

 
Figur 5: Alternativ B, sekundært ønske 

 
Det ønskes tilrettelagt for en variert boligsammensetning. Den nordre(og vestre) del av området 
ønskes brukt til åpen villabebyggelse, jfr. skisse fra 2001. De søndre deler av området tenkes 
utnyttet til mer konsentrert småhusbebyggelse, gjerne rimelige boliger tilrettelagt for 
førstegangsetablerere. Utbyggingskostnadene her bør kunne bli lave siden det er kommunal veg 
til grensen av parsellen og vann‐ og avløpsledninger allerede ligger på eiendommen. 
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Det er også en mulighet for å kombinere utbygging av betydelige deler av den 18. dekar store 
teigen med en utvidelse av det dyrkede arealet. Det kan gjøres ved at deler av arealet sørøst på 
denne teigen fylles opp blir en del av  jordet, mens arealet opp med Eldstadlia utvikles kan 
bebygges med boliger. 
 
4. Begrunnelse for ønsket omdisponering 
Tunet og dyrket mark på Smedstun ligger inntil og delvis inneklemt mellom bebyggelse og veger. 
Arealene ved tunet har varierende helningsretning, helningsgrad og grunnforhold. Store deler av 
området heller mot sørvest. Øverste del av planområdet har gode utsiktsforhold. Ved 
planlegging/utbygging bør det kunne oppnås gode solforhold både for boliger og uteområder. 
 
Området ligger i sykkelavstand, enten med vanlig sykkel eller el‐sykkel, fra Eidsvoll stasjon.  
Mellom området og Sundet/Eidsvoll stasjon er det allerede ferdig utbygd gang‐ og sykkelveg.  Et 
annet forhold som tilsier en annen vurdering av denne eiendommen enn ved forrige behandling 
er vedtaket om å bygge ny skole som erstatning for Vilberg barneskole. Den nye skolen skal 
bygges ca. 500 meter fra eiendommen. 
 
Nærmeste bussholdeplass ligger ved Østsidavegen, Fv 177, bare 200 – 300 meter fra foreslått  
boligområde. 
 
Et annet forhold er at det over eiendommen går vann‐ og avløpsledninger. Det betyr at  
allerede etablert offentlig infrastruktur kan benyttes.    
  
En boligutvikling i tråd med alternativ B vil også kunne redusere kostnadene for å komme i gang 
med boligutvikling av områder nord for Finnbraåtanvegen. Dette er områder som i gjeldende 
kommuneplan er avsatt til boligformål, men hvor det så langt ikke har skjedd noe. En forklaring på 
dette kan være høye infrastrukturkostnader. Dersom dette innspillet tas til følge tar eier av  
Smedstun gjerne en dialog med eierne i det aktuelle området for å kunne legge til rette for at en 
utbygging av denne eiendommen kan forenkle igangsetting nord for Finnbråtanvegen. 
  
Det er i nærområdet store friluftsområder og gode turmuligheter både til fots og på sykkel. 
  
5. Forhold til verneinteresser 
Det er tidligere godkjent fradelt flere boligtomter fra eiendommen. Disse ligger både nord og sør 
for Finnbråtanvegen. Ved den siste fradelingen av en tomt øst for tunet, behandlet i 
Landbruksnemndas møte 26.08.1993, skriver jordbrukssjefen i sin utredning: 
  
«Det omsøkte arealet ligger i utkanten av en ca. 6 da stor teig som i sin tid ble brukt som fulldyrka 
jord, men som ikke egner seg for maskinell drift på grunn av stedvis tynt jordlag. Forpakteren har 
ved noen anledninger forsøkt å pløye arealet, men har gitt opp på grunn av fjell. Arealet ligger 
derfor unyttet. Den omsøkte parsellen er dessuten forholdsvis bratt. Arealet har derfor begrenset 
jordbruksmessig verdi. Dette sammen med at eiendommen ikke utgjør noen drivverdig enhet ved 
selvstendig drift gjør at en vurderer en fradeling som driftsøkonomisk forsvarlig etter jordlovens § 
55» 
  
Jordet i vest har større verdi som dyrket mark selv om dette også er noe inneklemt mellom tunet 
og tre villaeiendommer. I sørøst ligger det et udyrket areal som består av lauvkratt. I den bratte 
skråningen går det en god del vann‐ og avløpsledninger. I bunnen av skråningen er det en grøft og 
en kunstig anlagt dam. En boligutvikling  i dette området  tilsier en oppfylling og anlegg av en veg 
oppe på det oppfylte arealet. For å holde kostnadene ned legges vegen slik at den kan brukes av 
bebyggelse på begge sider. Alternativt kan deler av arealet som foreslås fylt opp, brukes til en 
utvidelse av dyrket areal, jfr. tekst siste del av ønsket planløsning. 
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1.1.1 B – Smedstun 

 
Fulldyrka mark 
Overflatedyrka mark 
Innmarksbeite 
Skog 
Myr  
Annet areal 
Dyrkbar jord 
Dagens situasjon 
Gjeldende planstatus 
Forslag arealdisponering 

13 daa 
12 daa 
0 daa 
0 daa 
0 daa 
Området ligger sør for Finnbråtaveien, på vestsiden, inntil 
eksisterende feltutbygging i Elstadlia. Området består i hovedsak av 
kulturlandskap.  
LNF 
Bolig, LNF evt. Bolig og barnehage, LNF 

 
 

 

  
 

MILJØ 
Tema Verdi Omfang Kons Kommentar 
Biologisk mangfold C 3 + Ingen kjente registreringer 
Kulturminner og 
kulturmiljø 

C 3 + Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljø. 

Jord- og skogbruk B 3 - Området består av innmark, noe dyrka mark, noe som 
tidligere har vært dyrka og noe unyttet areal 
 
En stripe med dyrka mark i vest er en del av et større 
område med dyrka mark.  

Landskapsbilde C 3 0 
 
 

Ligger i overgangen mellom et relativt flatt område med 
mye kulturlandskap på marine avsetninger og et boligfelt 
i en tidligere skogkledd ås med fjellgrunn under et tynt 
lag med løsmasser. Området har således en viss verdi 
landskapsmessig, men ved gode planløsninger vil også 
ny bebyggelse kunne gli godt inn i kulturlandskapet  
 

Grønnstruktur C 3 + Ingen innvirkning på viktig sammenhengende 
grønnstruktur. 

Forurensing og 
drikkevann 

C 3 + Ingen registrerte forekomster 
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Klima og energi B 2 0 Ca 3 km til kollektivknutepunkt og offentlige tjenester, 
men flere tjenester kan kombineres med arbeidsreiser.  
Vil medføre noe økt bilbruk. 

Løsmasser og 
fjellgrunn 

C 3 + Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional 
betydning. 

SAMFUNN 

Tema Verdi 
Om-
fang 

Kons Kommentar 

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster 

B 2 0 Ca. 3 km til kollektivknutepunkt og sentrum i Eidsvoll. I 
ytterkant av Finnbråtalia/Elstadlia, vil styrke lokal 
grendestruktur i samsvar med samfunnsdelen. Vil 
generere noe bilbruk.  

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

B 2 0 Ca. 3 km til kollektivknutepunkt. Gang-/sykkelveg til 
Eidsvoll sentrum og skoler.  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester 

B 2 0 Skoler og andre offentlige tjenester i Eidsvoll. Teknisk 
infrastruktur i området. 

Nærmiljø og 
friluftsliv og barn og 
unges interesser  

B 2 + Tur- og skiløyper i nærområdet. Ingen registrerte 
områder for friluftsliv eller lekeareal går tapt. 

Folkehelse B 2 + Tur- og løypenett i nærområdet. 
Næringsliv og 
sysselsetting 

   Ikke relevant 

ROS 
Liv / 
helse 

Miljø Øko. Kommentar 

Kvikkleire og ras    Ikke relevant. 
Flom    Ikke relevant. 
Skogbrann    En viss avstand  i alle fall etter utbygging av Finnbråtalia. 
Radon    Radonforebyggende tiltak i nybygg iht. teknisk forskrift.  
Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Ingen viktige transportårer i nærheten. 

Hendelser i 
nærliggende 
virksomheter 

   Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko for 
området. 

Infrastruktur    Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann, tele. 
Drikkevann    Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten. 
Transportnett     Godt utbygd gang-/sykkelvegforbindelser. 
Brannberedskap    Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold registrert. 
SAMLET VURDERING 
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle 
miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca. 29 daa med innmark, derav ca 13 daa fulldyrka mark. 
Området ligger i utkanten av et større sammenhengende boligområde.  
 
For samfunnstemaene er det ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig 
konsekvens for alle temaene. Området egner seg godt til utbygging, og styrker lokal grendestruktur. Viktig 
med god tilpasning i landskapet. Vil trolig generere noe økt biltrafikk. 
 
ROS avdekker ingen risiko for uønskede hendelser. 
Konklusjon og anbefaling: 
Utbyggingen vil ha et relativt moderat omfang. For øvrig ingen andre kommentarer. 
 
Utbyggingsformål anbefales. 
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Grue sameie
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Eidsvoll kommune ’-.

Kommunal forvaltning
PB 90
2081 EIDSVOLL  
Innspill til kommuneplanarbeidet i Eidsvoll kommune

Grue sameie er en umatrikulert skog med lav bonitet. Arealet er ca. 25dekar,
og skogen er gjennomhogd. Landbruksrnyndighetene har erfart at sameier kan

være utfordrende, og krav fra skattemyndighetene om kostbar selskapsdannelse
gjør at vi vurderer alternativ utnyttelse av arealet.

Sameiet har flott utsikt og ligger på toppen av Trolldalen. Vi trur at arealet
vil egne seg ypperlig til romslige naturtomter. Vi ber derfor om at området

for boligtomter i Trolldalen blir justert, slik at Grue sameiet blir satt av til
boligområde.
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28.04.2016

INNSPILL NY KOMMUNEPLAN 2016 —2030, AREALDEL.

Viser til Varsling av oppstart for kommuneplanarbeid, og ønsker med dette å komme med

innspill til arealdelen for deler av vår eiendom i Bønsdalen, gnr. 137, bnr. 1, Eidsvoll.

Det ble i Eidsvoll kommunestyre 09.12.2014 vedtatt reguleringsplan for <<Bønsdalen>>.

I forlengelsen av denne mot nordvest har vi avmerket et areal med utvidelse av

næringsområdet på ca. 12,5 daa., samt et areal på ca. 16,5 daa, som skal ivareta areal langs

nedlagt jembanespor i Bønsdalen fram til veksel for øvrig jernbanetrafikk på Bøn stasjon.

Det er både hensynet til bevaring av jernbanetraseen, og muligheten til framtidig å kunne

etablere ny jembanetrafikk i traseen som er grunnlag for framtidig ønske om fradeling av

arealet.

Adkomst til areal for næring via Bønsdalsvegen, og gjeldende vegføring inn i dagens

næringsområde.

Framtidig jembane vil gi transporttilførsel fra Bøn stasjon og inn til næringsområdene i

Bønsdalen.

Arealinnspillet ligger skjermet fra boligbebyggelse, og en utvidelse av næringsarealer i

dette området vil ikke ha store negative konsekvenser for nærmiljøet. Med tanke på

mulighet for miljøvennlig transportaltemativ til og fra Bønsdalen, vil en framtidig utnyttet

jembane redusere tungtransport over Råholt.

Vedlagt er kartskisse med inntegnet formål for ornrådet.

Med dette håper vi på positiv behandling av vårt innspill, og at disse arealer blir vurdert

inn i ny kommuneplan.
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Med vennlig hilsen
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E-post: marit.ronning@mev.no

Vedlegg: Kartskisser
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MASTERPLAN -
MJØSLI 

 

 

01.06.2015 
Plan for langsiktig utvikling av  
Mjøsli Hytter og Naturpark 

- Innspill til kommuneplan i Eidsvoll kommune 

 

Masterplanen omfatter et areal på ca 7400 daa fordelt på 

ca 1650 daa i Stange kommune og ca 5750 daa i Eidsvoll 

kommune. Intensjonen med masterplanen er å vurdere et 

område for langsiktig utvikling av fritidsboliger. Planen vil 

være ”et levende dokument”, og skal fungere som en 

veileder for trinnvis utbygging av hele området.   
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Side 2 

1 DAGENS SITUASJON 

1.1 Planområdet 

Planområdet ligger i et nord-sørgående skogsområde langs østsiden av Mjøsa. Beliggenheten er sentral i 

forhold til tett befolkede områder på Østlandet. Det er også kort vei til Gardermoen og andre 

populære turist- og fritidsdestinasjoner langs Mjøsa og videre nordover.  

Området har store ressurser knyttet til natur og friluftsliv, og gir et godt utgangspunkt for å bidra til 

positiv utvikling både lokalt og regionalt.  

  

FIGUR 1: OMRÅDET LIGGER SENTRALT  PÅ ØSTLANDET. DET ER KORT KJØREVEI BÅDE FRA OSLO OG GARDERMOEN SAMT TIL ANDRE 

POPULÆRE FRITIDSDESTINASJONER. 

 

 

FIGUR 2: BILDE FRA LYSJØEN I EIDSVOLL KOMMUNE. LYSJØEN OG OMRÅDENE RUNDT ER FINT UTGANGSPUNKT FOR NATUROPPLEVELSER 

SOM PADLING, TELTTURER OG FISKE. 

1.2 Grunnforhold 

Planområdet består av fjelltyper som gneiss, øyegneiss, gabbro og glimmerskifer. Disse danner 

undergrunnen og jordbunnen over et steinete, sandig og magert tynt jordlag. 

1.3 Vegetasjon 

Høydedragene er preget av åpen, gammel furuskog som følge av sin værharde plassering. Området er 

i hovedsak skogkledd med gran- og furuskog som danner frodige skogsområder. Skogsbunnen består 

for det meste av lav, mose og røsslyng samt mye blåbær, tyttebær og kreklyng. Store deler av skogen 

består også av tett og til dels ugjennomtrengelig granskog med steril skogsbunn. 
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FIGUR 3: HØYDEDRAGENE PREGES OFTE AV ÅPNE, MOSE- OG LAVDEKKEDE OMRÅDER MED INNSLAG AV FURU. 

                    

FIGUR 4: DELER AV OMRÅDET BESTÅR AV ELDRE GRANSKOG MED STERIL SKOGSBUNN, ELLER TETT SKOG MED MOSE-                                 

DEKKE OG GODE VOKSEFORHOLD FOR MATSOPP.  

Det er registrert flere områder som betegnes som ”Biologisk viktige områder” av Stange Almenning. 

Disse defineres som miljøfigurer og hensynsområder og vil bli tatt spesielt hensyn til i planleggingen. 

Slike områder skal i størst mulig grad ikke grense innenfor utbyggingsområder, men være en del av 

friluftsområdene.  

1.4 Klima 

Klimaet i området er et typisk innlandsklima med kalde vintre og varme somre. Sommeren kjennetegnes 

tradisjonelt med stabilt og godt vær, avbrutt av kortere perioder med nedbør. Mjøsa spiller en 

modererende rolle og virker temperaturutjevnende.  

Den varmeste perioden er i overgangen mellom juli og august. Solgangsbris kan også forekomme på 

innsjøen Mjøsa. Vinden har på klarværsdager en tendens til å følge dalførene oppover mot 

høydedragene om dagen og ned mot dalen om natta.  

Høsten er ofte like varm som en av sommermånedene på dagtid. Kulden kommer først i slutten av 

oktober og utover i november. Snøen legger seg normalt i november. De skogkledde åsene i området 

fungerer som ”snøfangere” som til tider kan føre til betydelige nedbørsmengder. 

1.5 Friluftsliv 

Det er satt av areal for ferdselskorridorer ut fra og gjennom boligfeltet, og som vil sikre 

ferdselsmulighetene for brukere i og i tilknytning til planområdet.  
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2  OMRÅDETS MULIGHETER 

2.1 Egnethet 

Området egner seg godt for utbygging av fritidsboliger. Landskapet består av høydedrag med 

fantastisk utsikt utover Mjøsa. Høyeste punkt i området måler 509 meter over havet. Mellom 

høydedragene ligger mindre daler og forsenkninger med myrområder som forbindes med bekker, tjern 

og vann. Topografien gjør store deler av området godt eksponert for sol samtidig som utsikten utover 

Mjøsa er svært god. De østre delene av området har andre kvaliteter. Her er området preget av små 

innsjøer omgitt av bekkedrag og høydedrag. Tråkk, stier og skogsbilveier gjør områdene tilgjengelige 

og innbyr til variert friluftsliv. 

2.2 Sårbarhet 

Vi har på bakgrunn av feltregistreringer og eksisterende kart over området gjort en vurdering av hvor 

og hvor mye utbygging området vil tåle uten at det går på bekostning av naturkvaliteter og 

opplevelsesverdi i området. Vi har som mål å utarbeide et plandokument som skal bidra til å fremheve 

de kvalitetene som gir beboere og andre tur- og naturentusiaster mulighet til å holde på med varierte 

aktiviteter – hele året gjennom. For å få til fritidsboligområder med høy kvalitet både på boliger, 

uteområder, tur- og skogsområder er det viktig å ivareta hensyn til de kvalitetene området har i dag. 

Områdene som egner seg best for utbygging ligger i hovedsak i vestre deler av området, i det hellende 

terrenget ned mot Mjøsa. Her har tomtene flott utsikt og veldig gode solforhold. Terrenget danner her 

ulike platåer som er gunstige å bygge på. Veiene inn i området forgreiner seg ut fra én atkomstvei. 

Området egner seg for etappevis utbygging, og det kan av den grunn være aktuelt også med en 

atkomstvei fra eksisterende vei vest i området. For øvrig må veiene føye seg etter terrenget, og bredden 

holdes så liten som mulig. Det skal være mulig å ta seg fram med bil stort sett til hver enkelt bolig, men i 

enkelte tilfelle vil det være et lite stykke å gå fra bilen til døra. Disse boligene vil få andre kvaliteter 

som veier opp for den noe reduserte tilgjengeligheten.  

2.3 Aktuelle utbyggingsområder 

Masterplanen skal synliggjøre mulighetene og potensialet som ligger innenfor planområdet samtidig som 

det tar hensyn til de lokale og regionale interessene som ligger i områdene rundt Mjøsa. På bakgrunn av 

de registreringer og vurderinger vi har gjort iht. temaene over; grunnforhold, vegetasjon, klima og 

friluftsliv samt vurderinger knyttet til egnethet og sårbarhet, har vi utarbeidet et masterplankart som 

anslår hvor og hvor mye utbygging vi antar vil være mulig, og forsvarlig, å utvikle videre.   

Gjennomsnittlig T-BRA for nye, norske fritidsboliger i dag er ca 110 m2. I kommuneplanen er grensen 

satt til 100m2 + anneks/ uthus på 30 m2. Mjøsli har som målsetting å kunne tilby fritidsboliger som 

tilfredsstiller behovet for et 2.hjem, og at antall bruksdøgn skal være høyt. I masterplanen foreslås 

derfor et variert utvalg av fritidsboliger der T-BRA varierer fra ca 130 m2 (jf kommuneplan) til 

maksimalt ca 190 m2. Inndelingen gir 10 delområder med ulik størrelse, tomteutnyttelse og ulike 

kvaliteter alt etter hvor de ligger i forhold til utsikt, terreng og nærliggende naturkvaliteter. Dette grepet 

krever at en del utformingskriterier utarbeides og legges til grunn for hver enkelt reguleringsplan/ 

bebyggelsesplan som skal utarbeides og vedtas før tiltak igangsettes. Dette sikrer en langsiktig og 

helhetlig utvikling av Mjøsli. 

Pr 1. juni 2015 er to av områdene regulert i Stange kommune. Delområde 2 – Mjøsli 1 – med 82 tomter, 

ferdig bygget infrastruktur og ca 20 hytter opp, og Delområde 3 – Fallhøgda – med 229 tomter, 

herberge og skibakke. 
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FIGUR 5: MASTERPLAN SOM VISER DE 10 DELOMRÅDENE INNEFOR PLANOMRÅDET SOM UTGJØR TOTALT 7400 DAA + TILLEGGSOMRÅDE 

(DELOMRÅDE 7) PÅ 717 DAA. SE OGSÅ EGET VEDLEGG (MASTERPLAN) FOR NUMMERERING OG INNHOLDSBESKRIVELSE AV HVERT ENKELT 

DELOMRÅDE.  

3  PLANPRINSIPPER 

3.1 Natur inn – natur ut 

Det som først og fremst karakteriserer Mjøsli er utsikten til Mjøsa, men også utsyn og utsikt til Lysjøen og 

stort, åpent skogslandskap i alle himmelretninger.  

Tilgangen på skiløyper og turstier i flott naturlandskap har vært et hovedmotiv for å gjøre Mjøsli til et 

attraktivt og spennende sted. Målet er å utvikle Mjøsli til en sterk merkevare: en destinasjon som gir 

mulighet for opplevelse som er annerledes fra det man får på de tradisjonelle skidestinasjonene som for 

eksempel Trysil og Hafjell. Der hvor de store skistedene kan lokke med ”Ski in – Ski out” kan Mjøsli lokke 

med ”Natur inn – natur ut”.  
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FIGUR 6: ILLUSTRASJONEN VISER HVORDAN GRØNNSTRUKTUREN DANNER SAMMENHENGENDE NATUROMRÅDER. MED UTGANGSPUNKT I 

KONSEPTMOTTOET: "NATUR INN-NATUR UT" HAR VI LAGT VEKT PÅ Å TA VARE PÅ OG ETABLERE SAMMENHENGENDE GRØNNSTRUKTURER 

I HELE OMRÅDET. DETTE VIL GI UTGANGSPUNKT FOR ET ENORMT NETTVERK AV STIER OG LØYPER I OG UTENFOR OMRÅDET. 

 

MÅLET ER Å UTVIKLE MJØSLI TIL EN STERK MERKEVARE: EN DESTINASJON SOM GIR MULIGHET FOR OPPLEVELSE SOM ER 

ANNERLEDES FRA DET MAN FÅR PÅ DE TRADISJONELLE SKIDESTINASJONENE SOM FOR EKSEMPEL TRYSIL OG HAFJELL. 

DER HVOR DE STORE SKISTEDENE KAN LOKKE MED ”SKI IN – SKI OUT” KAN MJØSLI LOKKE MED ”NATUR INN – NATUR 

UT”. 

 

3.2 Bevaring av viktige naturkvaliteter  

Mjøsli ligger i et område med mange naturkvaliteter. Skogsområdene er det mest karakteristiske og 

utgjør sammen med det kuperte landskapet en viktig ressurs for området. Utsikten mot Mjøsa er også en 

verdifull ressurs som må tas vare på og ikke ødelegges ved at feil inngrep gjøres på feil sted.  

For å få til dette i praksis er det behov for å følge opp prosjektet helt fra starten av. Det er viktig å 

overføre kunnskaper om hvilke verdier og tanker som ligger til grunn. Det er viktig å etablere felles 

forståelse for prosjektets konsept og mål. Alle som kommer inn i prosjektet for å bidra med utviklingen av 

Mjøsli som fritidsdestinasjon må ha noen grunnleggende retningslinjer å forholde seg til.  

Masterplanen gir noen overordnete retningslinjer for hvordan dette bør gripes an i den videre prosessen. 

Noen grunnleggende premisser ligger til grunn for utviklingen av masterplanområdet: 
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- Minst mulig landskapsinngrep ved anlegging av infrastruktur og plassering av bygninger i 

terreng. (Grunne grøfter, la vei og hustyper tilpasses terreng osv) 

- Bevaring og etablering av sammenhengende grøntdrag/ friluftslivsområder.  

- Det må utarbeides hogstplaner FØR det igangsettes noen som helst form for avskoging i 

området. Dette MÅ gjøres i tråd med godkjente reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner.  

- Legge til rette for turstinett i eksisterende traseer for tråkk og stier 

- Bevare vegetasjonsområder og biotoper for å ivareta miljø for flora og fauna. 

- Materialbruk og dimensjonering skal stå i forhold til omgivelsene på en harmonisk og skånsom 

måte. Dette fastlegges i reguleringsplan/ bebyggelsesplan.  

3.3 Tilrettelegging for friluftsliv   

Friluftsliv henger sammen med naturkvaliteter som utsikt, fauna, flora, klima osv. Hele konseptet ”Natur 

inn – natur ut” bygger på en grunnleggende tanke om å etablere et fritidsboligområde/ destinasjon som 

kan tilby nettopp slike naturkvaliteter. For å få til dette er det viktig å gjøre grundige registreringer og 

vurderinger før arbeidene med hogging og utbygging settes i gang. Masterplanen viser noen prinsipper 

for hvordan vi tenker oss grønnstrukturen. Vi har lagt vekt på å få til en robust og sammenhengende 

grønnstruktur på langs (nord-sør) i området. Stinettet slik det er vist i planen er satt sammen på bakgrunn 

av de registreringer vi har gjort vha GPS i området. Vi har da fulgt naturlige tråkk og eksisterende stier 

og gått opp traséer som ligger naturlig i terrenget samtidig som det gir et sammenhengende turveinett 

med et mangfold av ulike naturopplevelser underveis.  

3.4 Veiledende formingskriterier  

Det kuperte terrenget er dominerende for store deler av området, og er en utfordring i forhold til å 

bygge fritidsboliger og infrastruktur uten å gjøre stor skade på landskapet. Vi har valgt ut områder der 

vi mener det vil være mulig å få til gode forhold mellom bygninger og terreng, men en del 

landskapsinngrep må nok påregnes. En stor andel av fritidsboligene vil bli bygget i skrånende terreng.  
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FIGUR 7: KARTFIGUR MED SNITTHENVISNINGER. SE FIGURER UNDER. KARTET VISER OGSÅ TERRENGFORMEN I HØYDELAG. HVER NYANSE 

STÅR FOR 50 HØYDEMETER. DET ER EN HØYDEFORSKJELL PÅ 382 METER MELLOM MJØSA OG HØYESTE PUNKT PÅ MOHUE.  

 

  

FIGUR 8: TERRENGSNITT SOM VISER HVORDAN TERRENGET LIGGER I TERRASSER NED MOT MJØSA. SLIKT TERRENG ER SÅRBART OVERFOR 

STORE INNGREP; NOE VI MÅ TA HENSYN TIL VED UTBYGGING AV OMRÅDET. 

 

 

 

FIGUR 9: TERRENGSNITT LENGRE SØR I OMRÅDET. LYSJØEN LIGGER I ET EGET LANDSKAPSROM HVOR DET OGSÅ ER FINE KVALITETER. 
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Det kuperte terrenget er dominerende for store deler av området, og er en utfordring i forhold til å 

bygge fritidsboliger og infrastruktur uten å gjøre stor skade på landskapet. Vi har valgt ut områder der 

vi mener det vil være mulig å få til gode forhold mellom bygninger og terreng, men en del 

landskapsinngrep må nok påregnes. En stor andel av fritidsboligene vil bli bygget i skrånende terreng.  

Disse veiledende formingskriteriene er ment som grunnlag for retningslinjer og bestemmelser i forbindelse 

med oppføring av fritidshus i Mjøsli. 

Skissene i dette kapitlet viser varianter over en enkel bygningskropp med tilhørende elementer som 

boder, anneks, overdekninger og plattinger for uteopphold. Videre vil den behandle spesielt hvordan 

bygningskroppen forholder seg til tomt og terreng. 

Det mangeartede og kuperte skogsterrenget inviterer til flere måter å plassere bygningskroppen på og 

derigjennom oppnå en variasjon som springer ut av de naturgitte forutsetninger. Skogbunnen er følsom 

og bygningselementene skal fremstå som velkomne gjester i skogen. 

For å skape en samlende overordnet helhet vil vi anbefale å benytte en enkel bygningskropp med et lett 

saltak som grunnkomponent i bebyggelsen. En slik enhet har referanser til skogskoier og enkle hytter i 

tradisjonelt norsk skogsterreng. En knapp detaljering og glatte ytterflater gir den et tidsmessig preg. 

Enkelte større glasspartier gir god kontakt til naturen utenfor, og vil være med å forankre mottoet ” 

natur ut, natur inn.” 

Hovedkroppen kan så suppleres med underordnede flate takelementer slike som anneks, boder, 

pergolaer etc. 

Det anbefales enkel søylefundamentering for minst mulig forstyrrelser av grunnen. Hvis også gulvplaten 

lages stiv kan søylepunktene trekkes inn fra vegglivet og gi hytta en enda lettere karakter. 

I forbindelse med inngangspartier, uteoppholdsplasser eller viktige passasjer kan det benyttes 

tremmegulv som kontrast til terrenget. 

Bygningene sak søkes lagt slik i forhold til hverandre at utstrakt bruk av skjermelementer ikke blir 

nødvendig. 

Det blir viktig med klare retningslinjer for materialbruk og farger. Det anbefales bruk av mørk farge på 

saltakskroppen uten kontrastfarger på vinduer, mønebord eller hjørner. Anneks, boder etc. kan få gylden 

trefarge eller behandles som hovedelementet. 

Tak tekkes med mørk grå lektepapp. 

All utendørs belysning bør planlegges nøye og gis et enhetlig preg. Blendene utelamper på vegg skal 

unngås.  

 

DET MANGEARTEDE OG KUPERTE SKOGSTERRENGET INVITERER TIL FLERE MÅTER Å PLASSERE BYGNINGSKROPPEN PÅ OG 

DERIGJENNOM OPPNÅ EN VARIASJON SOM SPRINGER UT AV DE NATURGITTE FORUTSETNINGER. SKOGBUNNEN ER 

FØLSOM OG BYGNINGSELEMENTENE SKAL FREMSTÅ SOM VELKOMNE GJESTER I SKOGEN. 
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3.7  Bebyggelsesstruktur: utbyggingsprinsipper  

Innenfor planområdet er det flere ulike typer terreng. Vegetasjonen er også variert, noe som må tas 

hensyn til i den detaljerte planleggingen av områdene. Illustrasjonene under viser grove 

prinsippløsninger som bygger på konseptet samtidig som vi tar hensyn til at det er store variasjoner og 

behov for stedstilpassede løsninger.  

 

FIGUR 10: 5. STORSVEBERGET              (ILL.: INGE LØDNER) 

Illustrasjonen over tar utgangspunkt i terrengformen som karakteriserer masterplanens område 5 

Storsveberget. Bebyggelsen vil ligge i en sterkt fallende vestvendt skråning med god utsikt over Mjøsa. 

Illustrasjonen viser hytter som ligger ut/inn i terrenget med åpen gavl mot utsikten. Hyttene betjenes fra 

en atkomst øverst og kan strekkes så langt frem og nedover som terrenget tillater. Hyttene bør 

grupperes slik at alt for lange rekker unngås. 
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FIGUR 11: HYTTE MED TILPASSING TIL LETT KUPERT TERRENG. LETTE FUNDAMENTER OG TRAPPER TIL TERRENG (ILL: INGE LØDNER) 

 

FIGUR 12: HER ER BYGNINGEN PLASSERT LANGS HØYDEKOTENE. DETTE GIR MULIGHET FOR VERANDA UTEN AT DET FØRER TIL STORE 

TERRENGINNGREP. VEGETASJON KAN BEVARES TETT INNTIL HYTTEVEGGEN. HYTTEN KAN PLASSERES I MAKSIMALT SKRÅNENDE TERRENG. 

(ILL.: INGE LØDNER) 

 

 

FIGUR 13: HYTTE MED PARALELLFORSKJØVET ANNEKS SAMMENKOPLET MED LETAK. FORSKJØVET FOR Å SKAPE ANKOMST OG FLERE 

UTEROM. (ILL.: INGE LØDNER) 
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FIGUR 14: PRINSIPP, 8. TANGFALLODDEN      (ILL.: INGE LØDNER) 

Illustrasjonen over viser prinsipp for utbygging i område 8 Tangfallodden. Terrenget her er jevnt 

fallende. Hyttene kan i denne situasjonen organiseres i frittliggende tun i ulik størrelse med parkering 

samlet som et uttun.  
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FIGUR 15: HYTTE MED LANGSTRAKT ANNEKS FOR ETABLERING AV VINKLET UTEROM. DENNE TYPEN FRITIDSBOLIGER KAN PASSE TIL Å 

FORME TUN, FOR EKSEMPEL I DET JEVNT FALLENDE TERRENGET I OMRÅDET TANGFALLODDEN (ILL.: INGE LØDNER) 

 

 

FIGUR 16: BYGNINGSKROPPEN FØLGER FALLET I TERRENGET OG ENKELTE FALL I HØYDEN. DENNE LØSNINGEN REDUSERER DRAMATIKKEN 

OG SKAPER DYNAMISK SAMMENHENG. TAKET ER GJENNOMGÅENDE HORISONTALT OG VARIERTE ROMHØYDER BERIKER SITUASJONEN 

(ILL.: INGE LØDNER) 

 

 

FIGUR 17: BYGNINGSKROPPEN SÅ VIDT HEVET OVER TERRENGET (ILL.: INGE LØDNER) 
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Det fallende terrenget gir anledning til å heve private uteplasser for hyttene på oversiden i tunet, mens 

de på nedsiden får sine uteplasser i front. Alle hyttene får atkomst fra tunet. Bebyggelsesmønsteret har 

stor fleksibilitet i forhold til terreng, størrelse og intern organisering. Tunene må fremstå kompakt i 

fjernvirkning, og det gir god plass til å etablere grønnstruktur mellom tunene. Det må stilles krav til 

varsom fjerning av vegetasjon på egen grunn for å sikre positiv fjernvirkning. 

 

 

 

 

FIGUR 18: HYTTE MED ANNEKS LAGT TIL SIDEN OVER DEKKET. KNAPPE, PRESISE TRETRAMMER SOM FORMIDLER KONTAKT TIL TERRENGET. 

(ILL.: INGE LØDNER) 
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FIGUR 19:PRINSIPP, 9. NAVNEBERGET    ( ILL.: INGE LØDNER) 

Illustrasjonen viser prinsipp for hvordan det er mulig å bygge ut i den terrengtypen som er karakteristisk 

for område 9 Navneberget. Her er det mye småkupert terreng og relativt flatt. Området egner seg for 

noe romsligere tomter hvor den enkelte hytte plasseres i forhold til tomtens interne kvaliteter. Det 

planlegges for bilen frem til hytta, men gjesteparkering i lommer langs atkomstveien. 
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FIGUR 20: HYTTE MED ANNEKS LAGT I FORLENGELSEN VED FALL I GULV OG AVTRAPPING I TERRENGET. DETTE GIR ROM FOR ULIKE 

UTEPLASSER. TRETRAMMER TILPASSES SITUASJONEN. (ILL.: INGE LØDNER)   
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FIGUR 21: BILDET VISER HVORDAN ARKITEKTUREN SPILLER PÅ TERRENGET OG LANDSKAPET RUNDT FOR Å MINSKE TERRENGINNGREPET. 

(ARKKITEHTI 3-2007) 

 

FIGUR 22: FORHOLDET MELLOM BYGNINGER OG NATUR KAN UNDERSTREKES OG FREMHEVES PÅ MANGE MÅTER. (FINSK SAUNA, 

ARKKITEHTI 3 2007) 
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FIGUR 23: DEN FINSKE ARKITEKTEN MIKKO HEIKKINEN TEGNER FRITIDSBOLIGER SOM TILPASSER SEG OMGIVELSENE PÅ NATURENS 

PREMISSER DETTE BILDET ILLUSTRERER GODT VÅRT KONSEPT DER STEDETS KVALITETER STÅR I FOKUS.  (ARKKITEHTI 3-2007).  
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3.6 Natur og miljø – bærekraft  

Fremtidsrettet hytteutvikling bygger på prinsippet om bærekraft, dvs. å finne balansen mellom å bruke 

og å forbruke. Bærekraftig utvikling krever langsiktige planer. Kortsiktige og tilfeldige løsninger kan 

forhindre en slik utvikling. Dette innebærer blant annet at vi må bygge hytter der det egner seg best 

både ut fra et miljømessig og næringsmessig synspunkt. Masterplanen bidrar til å gi et mer forutsigbart 

og langsiktig grunnlag for utviklingen av Mjøsli.  

Etterspørselen etter hytter har variert i takt med øvrige økonomiske forhold i samfunnet, men presset på 

attraktive naturområder øker i takt med utbyggingen. Slike arealer vil få en stadig større verdi i 

framtida, fordi de er en ressurs for friluftsliv og rekreasjon, velferd, biologisk mangfold, kulturarv og 

næringsutvikling. En langsiktig forvaltning og bruk av disse ressursene som kan ivareta verdier og sikre 

verdiskapning er og har vært krevende å planlegge og gjennomføre. Et viktig siktemål med arbeidet for 

fremtidsrettet hytteutvikling er å gi kunnskap og skape forståelse for hva som skal til for å få til 

hytteutviklingen på en bærekraftig måte, og klarlegge ansvarsforhold for dette hos grunneiere, 

utbyggere, kommuner, statlige fagmyndigheter og fylkeskommune. 

Mjøsli bygger på miljøvennlige verdier der naturen er grunnlaget for aktivitetene og opplevelsene som 

tilbys.  

 

ET VIKTIG SIKTEMÅL MED ARBEIDET FOR FREMTIDSRETTET HYTTEUTVIKLING ER Å GI KUNNSKAP OG SKAPE FORSTÅELSE 

FOR HVA SOM SKAL TIL FOR Å FÅ TIL HYTTEUTVIKLINGEN PÅ EN BÆREKRAFTIG MÅTE, OG KLARLEGGE 

ANSVARSFORHOLD FOR DETTE HOS GRUNNEIERE, UTBYGGERE, KOMMUNER, STATLIGE FAGMYNDIGHETER OG 

FYLKESKOMMUNE. 
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4   UTBYGGINGSOMRÅDER 

Området består av 10 delområder. Område 2 er under bygging, område 3 har forslag til 

reguleringsplan per august 2007. De øvrige områdene er lokalisert på bakgrunn av befaringer på 

stedet. Vi har benyttet GPS på befaringen. Kartgrunnlaget over området har kun 5 meters 

koteintervaller, noe som gir utslag i stor usikkerhet i forhold til hvordan terrenget egentlig ser ut. Innenfor 

5 meter kan det vært terrengformer som gjør terrenget vanskelig tilgjengelig. Ved å registrere 

bevegelsene våre med GPS får vi opp høyde- og koordinatfestede data som legges inn i 

kartgrunnlaget. På denne måten får vi en økt trygghet for å kunne angi realistiske byggeområder med 

mulighet for å komme til med kjørevei uten å gjøre for store inngrep i omgivelsene. Vi ser også hvor det 

egner seg å legge turveier og hvor det er fine naturkvaliteter som bør legges inn i en sammenhengende 

grønnstruktur.   
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4.1 Område 1: Solheimsberget 

 

Dette området vil få veitilførsel fra Mjøsli 1. Området ligger fint til i terrenget med god utsikt over 

Mjøsa. Store deler av området er allerede ryddet for vegetasjon. Her vil det være aktuelt å etablere 

ny, stedegen vegetasjon. Dette håndteres i reguleringsplan/ bebyggelsesplan. 

 

FIGUR 24: BILDE FRA SOLHEIMSBERGET MOT NORD  
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4.2 Område 2: Mjøsli 1 

 

Planens hensikt er å tilby 61 romslige naturtomter for utbygging av fritidsboliger med tilhørende anlegg 

som ivaretar de spesielle natur- og landskapsmessige verdier området har. Så vel i nær – som i 

fjernvirkning skal hensynet til de naturgitte forhold veie tungt ved plassering av veier og fritidsboliger 

med tilhørende anlegg. Utbyggerens og planleggerens mål for prosjektet, er en utbygging med 

høyverdig bokvalitet og arkitektonisk verdi. Den skal sikre gode vilkår for barn med sunne naturnære og 

trafikksikre lekearealer.  

 

FIGUR 25: REGULERINGSPLANEN FOR OMRÅDE 2: MJØSLI 1. DENNE PLANEN ROMMER 61 TOMTER. PLANEN BLE VEDTATT 14.06.06  OG 

OMRÅDET ER UNDER UTBYGGING.  
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4.3 Område 3: Fallhøgda  

 

 

Det er utarbeidet reguleringsplan for dette området. Den viser 8 utbyggingsområder med et totalt antall 

fritidsboliger på 230. Utarbeidingen av denne reguleringen skjedde delvis parallelt med utarbeiding av 

masterplanen, og bygger på de samme prinsippene som vi legger til grunn for videre utvikling av 

destinasjonen Mjøsli. Illustrasjonsplanen på neste side viser hvordan hyttene er plassert i terrenget. 

Eksponerte høydedrag er bevart til friområder, noe som gjør at bygningene ikke vil bli dominerende i 

landskapet. Området inneholder serviceområde lengst nordøst, med direkte adkomst fra fylkesveien. Her 

er det også planlagt å anlegge gjesteparkering i tilknytning til skibakke og hotell/ overnattingsmulighet.  

 

 

FIGUR 26: UTSIKT OVER MJØSA FRA FALLHØGDA. OMRÅDE 2 MED ENKELTE HYTTER UNDER OPPFØRING SEES I FORGRUNNEN. 

 



masterplan – Mjøsli Hytter og Naturpark 

 

 

Side 24 

 

FIGUR 27: ILLUSTRASJON OVER FORSLAG TIL UTBYGGING AV OMRÅDE 3: FALLHØGDA. 



masterplan – Mjøsli Hytter og Naturpark 

 

 

Side 25 

4.4 Område 4: Mohue 

 

 

Mohue er områdets høyeste punkt med 509 moh. Her er det nydelig utsikt over Mjøsa og landskapet 

rundt. Terrenget er kupert og utfordrende i forhold til å bygge fritidsboliger med veiadkomst som tar 

vare på omgivelsene. Her ser vi for oss en bebyggelsesstruktur bestående av noe mindre, tettere tun 

med felles parkering og veiadkomst. På den måten blir det mindre terrenginngrep, og større områder 

med grøntarealer kan bevares. Toppen holdes av til friområde og utsiktspunkt og knytter seg på den 

øvrige grønnstrukturen.  

 

 

FIGUR 28: PANORAMAUTSIKT FRA MOHUE, OMRÅDETS HØYESTE PUNKT MED 509 MOH. 
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4.5 Område 5: Storsveberget 

 

 

Storsveberget har god beliggenhet med Mjøsutsikt og nærhet til både Lysjøen og Granerudsjøen. 

Området ligger høyt med variert og til dels svært bratt terreng. Veien må følge terrengkotene ved å ta 

seg fram fra Lysjøveien i sør og legge seg på høydekurven langs vestsiden av Storsveberget. Herfra vil 

boligene få adkomstveier frem til hver enkelt hytte/ tun. (Se figur14 osv) 

 

 

FIGUR 29: UTSIKT OVER MJØSA FRA STORSVEBERGET. SÅRET I LANDSKAPET ER ET MASSEUTTAK. DETTE VIL BLI REPARERT. 
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4.6 Område 6: Grevlingberget  

 

 

Området ligger på østsiden av Lysjøveien. Selve Grevlingberget er ikke egnet for bebyggelse, men 

områdene øst for denne terrengformet har andre fine kvaliteter. Det er ikke Mjøsutsikt fra området, men 

der et fint utsyn utover det skogkledde landskapet i alle himmelretninger. Lysjøen kan også skimtes i sør. 

Klimaet er også lunere her enn i de vestvendte skråningene ned mot Mjøsa. Terrenget varierer mellom 

kupert og bratt til flatere og jevnt hellende.   

 

 

FIGUR 30: FOTO FRA OMRÅDET VED GREVLINGBERGET MED UTSIKT MOT LYSJØEN I SØR. 
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4.7 Område 7: Bottolfshøgda 

 

 

 

FIGUR 31: PANORAMA FRA BOTTOLFSHØGDA MOT MJØSA. STORSVEBERGET OG MOHUE MIDT I BILDET. 

Bottolfshøgda har mye til felles med Storsveberget. Med litt vegetasjonsrydding mot vest blir det 

storslått utsikt over Mjøsa. Her er det også aktuelt å tenke noe tettere klyngebebyggelse for å dra 

veksel på utbygging av infrastruktur. Bottolfshøgda ligger også nær de fine områdene som er registrert 

som hensynsområder, uten at byggeområdene griper inn i dem.   
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4.8 Område 8: Tangfallodden 

 

 

Dette området ligger i en helling ned mot Lysjøen. Her er det lunt og behagelig klima. Terrenget ligger 

til rette for variert og spennende bebyggelse. Veien legges opp fra Lysjøen via Grevlingberget. 

Området ligger ikke inne i hovedavtaleområdet for masterplan, men er etter avtale med allmenningen 

lagt inn som et tilleggsområde.  

 

 

FIGUR 32: TANGFALLODDEN STIKKER UT I LYSJØEN OG MED SKRÅTT FALLENDE TERRENG. OMRÅDET ER HOGSTFLATE. BILDET VISER DET 

JEVNT HELLENDE TERRENGET NED MOT LYSJØVEIEN. HØYSPENTLINJEN BEVEGER SEG OVER BOTTOLFSHØGDA OG NAVNEBERGET.  
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4.9 Område 9: Navneberget  

 

 

Dette området er delvis registrert som ”hensynsområde”, hvilket betyr at det er gjort miljøregistreringer i 

området. Dette gjelder spesielt det flate myrterrenget midt inne i området. Dette betyr ikke at det ikke 

er fine tomter i området. Særlig i det skrånende terrenget lengst sørvest ligger det noen fine potensielle 

byggeområder. Her er det utsikt til Mjøsa og gode solforhold. Hensynsområdene rommer fine 

naturkvaliteter og vil fungere som flotte turområder. Det er også rikt dyreliv her.  

 

 

FIGUR 33: FINT TUROMRÅDE STREKKER SEG FRA BOTTOLFSHØGDA TIL NAVNEBERGET. DETTE LIGGER INNENFOR ET AV 

HENSYNSOMRÅDENE HVOR DET ER GJORT MILJØREGISTRERINGER. VI FORESLÅR Å LOKALISERE BEBYGGELSE VEST FOR DETTE OMRÅDET. 
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4.10 Område 10: Delefuruberget  

 

 

 

FIGUR 34: UTSIKT FRA DELEFURUBERGET MOT LYSJØEN I NORD 

Delefuruberget ligger lengst sør i området. Høyeste punkt er på 470 moh. Her er det nydelig utsyn i alle 

himmelretninger, men ikke utsikt mot Mjøsa. Det er fine turmuligheter og rikt plante- og dyreliv i og nær 

området. Her kan det bygges ut på platåene som danner hyller nedover i terrenget mot vest.  
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5 AKTIVITETER OG TILBUD 

Skiløypenettet er svært godt og skal videreutvikles. Stange allmenning arbeider med en ny skiløypetrasé 

på 45 km i tilknytning til området. Målet er å ha en sammenhengende, maskinkjørt skiløype fra Eidsvoll 

til Knuken ved Espa.  

Aktiviteter nær Mjøsli:                                                                                                                 

Budor alpinanlegg  40 min/ bil                                                                          

Lillehammer   1 time/ bil                                                                                     

Trysil    1,5 time/ bil                                                                                    

Amadeus dyrepark  20 min/ bil                                                                             

Atlungstad Golfbane  40 min/ bil 

Det er kort avstand til Mjøsa og de friluftslivsaktiviteter dette gir mulighet for innenfor bading, vannsport 

osv. De fine innsjøene litt lengre øst for området, bla Lysjøen, gir gode muligheter for leiraktiviteter, 

bading og padling.  

 

FIGUR 35: PADLING PÅ LYSJØEN OG GRANSERUDSJØEN, KANSKJE MED OVERNATTING I TELT? (FOTO: LARS PØHNER) 

 

 

FIGUR 36: VED Å TA VARE PÅ VEGETASJON TAR MAN OGSÅ VARE PÅ NATURENS BEBOERE, OG KANSKJE MAN KAN LEGGE TIL RETTE FOR 

DEM OGSÅ BLANT ALLE DE NYE HYTTENE? (FOTO: LARS PØHNER) 
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FIGUR 37: AKTIVITET ÅRET RUNDT: AKING OG SKI OM VINTEREN, OG TERRENGSYKKEL VÅR, SOMMER OG HØST. (FOTO: LARS PØHNER) 

 

Det bør også legges opp til lokale lekeplasser med for eksempel sandbasseng, huske, balløkke etc. 

Dette lokaliseres innenfor områder regulert til byggeområder og avklares mer detaljert i 

bebyggelsesplan. 

Mjøsli skal bli en fritidsdestinasjon hvor det er mulig å leve et aktivt liv hele året, men også et sted hvor 

det legges vekt på å ta livet med ro og nyte naturen og stillheten.  

I område 3, Fallhøgda, er det innregulert et mindre serviceområde. Dette vil bli liggende ved portalen til 

området, samtidig som det også ligger like ved fylkesveien. Her vil det blant annet bli etablert næring i 

form av butikk, bevertning og overnattingsmulighet. Driften av skianlegget samt gjesteparkering for 

besøkende vil også ligge i dette området.  

Det er regulert inn et mindre skianlegg med trekk i nordre del av området, mellom område 3: Fallhøgda 

og område 4: Mohue. Her er det en nordvendt, bratt helling som egner seg godt for skibakke. 

Serviceområdet i område 3 vil inneholde parkeringsmuligheter samt butikk, bevertning og 

overnattingsmulighet.  

I Eidsvoll er det etablert et stort nettverk av skiløyper. Innenfor planområdet legges det stor vekt på å 

etablere sammenhengende grøntdrag for å legge til rette for tur- og skigåing. Disse gir beboerne 

direkte tilgang på det eksisterende løypenettet både i Eidsvoll og Stange.  

Lysjøen er et eldorado for utflukter. Vi foreslår å etablere en villmarksleir ved den søndre bredden av 

Lysjøen. Her er det fine kvaliteter, og det er ikke behov for særlig tilrettelegging. Området benyttes 

også i dag til dette.  "Mjøsliplassen" er allerede etablert i den nordlige enden, med grillplass, benker og 

toalett. Planen er å etablere sandstrand her. 

Det er godt grunnlag for både jakt og fiske i området. Både hjorte- og elgjakt organiseres av 

almenningen. Utover dette er det et rikt fugle- og dyreliv. I innsjøene er det også mulighet for å fiske. 

Det er også gode områder for bærsanking.  
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FIGUR 38: BILDE FRA SØNDRE BREDD AV LYSJØEN. HER ER DET ALLEREDE ETABLERT BÅL- OG TELTPLASS. 

 

 

FIGUR 39: DET ER GODE MULIGHETER FOR BÆRSANKING I HELE OMRÅDET. BÅDE TYTTEBÆR, BLÅBÆR, BRINGEBÆR OG MULTER ER 

OBSERVERT. 
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6  INFRASTRUKTUR  

6.1 Veier 

Hovedatkomsten, som foreslås å betjene hele planområdet, vil bli fra E6 og Fv. 228 i nord.  

Det er muligheter for atkomst fra Minnesund, til de søndre områdene. Ulempen med dette er at en kan 

risikere gjennomkjøringstrafikk fra sør til nord i planområdet.  Det kan også bli vanskelig å definere 

”sentrum” for planområdet. 

Det legges opp til at alle veier skal bygges for helårs bruk. Alle veier skal tilpasses terrenget og 

etableres med minst mulig inngrep. Store fyllinger og skjæringer skal i størst mulig grad unngås.  

Veibredder på atkomstveiene tilpasses antallet fritidsboliger disse skal betjene. 

Generelt skal parkering foregå på den enkelte tomt. Stikkveier til tomtene skal opparbeides etter enkel 

standard. 

 

Alle fritidsboligtomtene legges tilrette med oppstillingsplasser for 2 biler. 

Det kan likevel være hensiktsmessig med felles parkeringsplasser og gangveier til fritidsboligene der 

terrenget tilsier dette. Store sammenhengende arealer for parkering skal unngås. I stedet kan 

terrengtilpassede mindre parkeringsarealer bygges der det er behov for dette.  

6.2 Vann og avløp 

Alle fritidsboligtomtene skal knyttes til nytt felles anlegg for vann og avløp. Det legges opp til trinnvis 

utbygging av infrastruktur i takt med utbygging av området. Det vil bli lagt stor vekt på at alle VA-

traséer bygges med tanke på å skåne terrenget mest mulig og å unngå skjemmende terrenginngrep. Det 

vil bli nyttet både dype og grunne løsninger for VA-ledninger, avhengig av hva som er mest 

hensiktsmessig i de ulike områdene. Anleggene bygges i kommunal standard. Disse skal i hovedsak 

etableres i tilknytning til vei- og kabeltraséer.  

Det planlegges primært å forsyne fremtidige fritidsboliger med vann fra borebrønner. Antallet brønner 

vil være avhengig av brønnenes kapasitet. Lokalisering av boresteder skal baseres på flyfotostudier for 

å vurdere oppsprekningsgrad og sprekkemønster i berggrunnen, berggrunnskart og befaringer i felt. 

Brønnene skal plasseres så langt fra hverandre, at vannuttaket fra hver enkelt brønn vil ha lite å si for 

kapasiteten i nabobrønnene. Om vannkapasiteten viser seg å være liten, vil det også være mulig å bore 

flere brønner mellom de som er valgt ut, uten at den gjensidige påvirkningen mellom brønnene blir for 

stor.  

Det skal etableres utjevnings-/høydebasseng for å møte toppbelastninger og krav til rensing og tiltak på 

vannet. Antallet vil bli vurdert ut i fra hva som er mest hensiktsmessig mht infrastruktur og 

hydrogeologiske forhold. 

Uttak av vann fra Lyssjøen kan være aktuelt om denne er egnet. Vannforsyning fra Mjøsa er også en 

mulighet.  

Avløpsvann fra planområdene Solheimsberget, Mjøsli1, Fallhøgda og Mohue blir ledet i en nyanlagt 

trasé til kommunalt renseanlegg på Strandlykkja. For resten av planområdet vil det bli etablert ett eller 

to felles renseanlegg med kjemisk/biologisk renseprosess, dersom det ikke er teknisk/økonomisk mulig å 

knytte seg til kommunale renseanlegg. Plasseringen av disse vil bli der det er mest hensiktsmessig med 

tanke på infrastruktur og resipientforhold.  
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Overvann skal tas hånd om lokalt og føres til terreng. 

6.3 Energi 

Det skal legges til rette for strøm, TV og bredbånd til alle utbyggingsområder. Disse skal legges i jord 

og i hovedsak i tilknytning til vei - og VA – traseer.  
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