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Oppsummering av planforslaget:
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbygging i nærheten av Dal 
sentrumsområde og utbedring av deler av Bjørnsrudvegen, og fremmes av BEIAS-gruppen AS i 
oppdrag for NORDBOLIG Innlandet AS. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 8.9.2016 til 
23.10.2016.

Endringer i planforslaget:
I forbindelse med behandling av innkomne merknader er det funnet grunnlag for å legge et 
omarbeidet planforslag ut til begrenset offentlig ettersyn: Eiere av gbnr. 92/100 ønsker å regulere
eiendommen til konsentrert småhusbebyggelse tilsvarende forslag for naboeiendom 92/54. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt uttrykk for at opprinnelig foreslått utnyttelse av en såpass 
sentrumsnær boligtomt var for lav. 
I samråd med forslagsstiller BEIAS-gruppen er det kommet til at eiendom 92/100 tilrettelegges for 
høyere utnyttelse.

Endringer i planforslaget er beskrevet i eget dokument (vedlegg 1) og fremgår av plankart og 
reguleringsbestemmelser. Det er kun disse endringene vi nå ønsker innspill/merknader til.

Eventuelle merknader/uttalelser til endringene sendes Eidsvoll kommune, Kommunal forvaltning,
Postboks 90, 2081 Eidsvoll eller til post@eidsvoll.kommune.no innen den 22.03.2017.

Med hilsen

Geir Sunde Levang
arealplanlegger

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg som følger saken:
1 Begrenset offentlig ettersyn av planforslag: beskrivelse av endringer
2 408 Bjørnsrudvegen - Reguleringsplan-A2-L
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Begrenset offentlig ettersyn av planforslag: beskrivelse av endringer

1. Årsak til endringer i planforslaget

Det fremgår av merknad fra eiere av gbnr. 92/100 ønske om regulering av aktuell
eiendomm til konsentrert småhusbebyggelse tilsvarende foreslått for naboeiendom 92/54. 

I uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus heter det at «Kommunen bør sette høyere 
krav til utnyttelse av planområdet», og det vurderes at opprinnelig foreslått utnyttelse av en 
såpass sentrumsnær boligtomt som 92/101 er for lav. 

I samråd med forslagsstiller BEIAS-gruppen er det kommet til at eiendom 92/100 
tilrettelegges for høyere utnyttelse. 
Dette medfører endringer av planforslaget som har direkte konsekvenser for noen naboer og 
berørte, eller er av interesse for andre parter i saken.

2. Beskrivelse av endringer.

Reguleringsformål endres fra frittliggende småhus til konsentrert småhusbebyggelse, 
utnyttelsesgrad settes til 40%-BYA. Feltet endrer navn fra BFS1 til BKS2. 

Bildeutsnitt til venstre viser planen slik denne så ut etter førstegangsbehandling i Eidsvoll kommune. 
Utsnittet til høyre er endringer som foreslått etter reaksjoner fra parter i saken, i forbindelse med 
offentlig ettersyn av planforslaget, og som beskrevet i dette dokumentet.
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I reguleringsbestemmelsene er det laget ett nytt punkt (§3.3) for nytt felt BKS2.

Her er byggehøyder er satt som tilsvarende for felt BKS 1:
For boliger skal maks mønehøyde være 9,3 og maks gesimshøyde være 8m. Det åpnes for 
bebyggelse med inntil 3 målbare plan.

Det er formulert krav om at hver boenhet skal ha minst 40 m2 brukbart uteoppholdsareal. 
Med brukbart areal regnes ikke interne veger eller stier, parkeringsareal, eller areal brattere 
enn 1:3. 

Det skal innenfor feltet avsettes og opparbeides et felles uteoppholdsareal som er felles for 
boligene i BKS2. Størrelsen på området skal baseres på antallet boliger som skal bygges. 
Arealet skal opparbeides parkmessig med egnet vegetasjon og underlag samt lekeapparater 
og sittegrupper. Det skal være ferdig etablert før boliger innenfor feltet tas i bruk.

Boligfeltet skal ha en felles adkomst fra f_SV1. Påkobling til Solheimsvegen i øst skal 
stenges ved utbygging av tomta. Dette vil i endelig planutkast vises med riktig symbol. For 
øvrig vil parkeringskrav være det samme for felt BKS1 som for BKS2.

Før utbygging av feltet BKS2 skal det utarbeides en oppdatert illustrasjonsplan for hele 
planområdet.

Kommunen vurderer at passende utbygging av tomta vil være i form av oppføring av 
rekkehus på feltet, derfor er definisjon av konsentrert småhus noe annerledes enn hva den 
er for feltet BKS1. Det vil gi en mer fornuftig og tidsriktig utnyttelse av tomta, uten at 
økningen i antall potensielle boenheter vil medføre behov for endringer av den planlagte 
oppgradering av områdets infrastruktur.

3. Konsekvenser av endringen

Endringen medfører en forandret fremtidig situasjon for naboer til gbnr. 92/101, ved at det 
gis anledning til bygging av konsentrert småhusbebyggelse, og ikke frittliggende småhus. 
Frittliggende småhus innbefatter bebyggelse i form av eneboliger eller tomannsboliger. 

Naboer i øst vil måtte forvente å få noen flere nye naboer i vest. Fremtidig bebyggelse vil få 
en annerledes karakter ettersom konsentrert småhusbebyggelse legger opp til andre 
bygningstyper, eksempelvis kjedehus, rekkehus eller flermannsboliger. Bruken av 
Bjørnsrudvegen vil øke noe, men ikke mer enn hva en kan forvente ved dagens tanker om 
fortetting av områder med slik beliggenhet i nærheten av Dal stasjon. 

4. Andre endringer

 Planområdet befinner seg under marin grense iht. kart fra NGU. Det er satt inn ny 
bestemmelse iht. Eidsvoll kommuneplan, arealdelen 2015-2026 § 11, Kvikkleire og 
marine avsetninger.

 Fylkesmannens kommentar om matjord er fulgt opp i det endrede planforslaget.

Det vises for øvrig til vedlagt plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser. Endringer i 
reguleringsbestemmelsene er markert med rødt.

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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REGULERINGSBESTEMMELSER
for

BJØRNLI

Detaljregulering for:

Gnr/bnr 92/54, 92/100, 92/101 og deler av 510/3

-PlanID 023723300-

 Planen er datert: 20.06.2016, sist rev.: 25.01.2017
 Bestemmelsene er datert: 13.06.2016, sist rev.: 16.02.2017
 Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.20xx

FORMÅL

Formålet med detaljreguleringsplan for Bjørnli er å legge til rette for bygging av konsentrert 
småhusbebyggelse på eiendom 92/54 og 92/100 og frittliggende småhusbebyggelse på eiendom 
92/101

§1. REGULERINGSFORMÅL

Området reguleres til følgende formål iht. plan og bygningsloven av 27.06.2008 § 12-5:

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG
 Boligbebyggelse- frittliggende (BFS1) 
 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2)
 Lekeplass (f_lek)
 Energianlegg (o_BE)

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
 Veg (f_SV1)
 Annen veggrunn-tekniske anlegg (f_SVT1-3)
 Annen veggrunn- grøntareal (f_SVG1-2)
 Gangveg/ gangareal (f_SGG1)

3. GRØNNSTRUKTUR
 Naturområde (f_GN1)

§1.1 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN
 Hensynssone for infrastruktur (H410)

Frisiktlinjer (H140)

§2. FELLESBESTEMMELSER

§2.1 Krav til dokumentasjon ved byggesøknad
Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1 skal følgende leveres:

Situasjonsplan som viser behandlingen av den ubebygde delen av tomten. Ved trinnvis 
utbygging skal det lages en situasjonsplan for hele byggeområdet. 

Planen skal vise:
 Tomte- og byggegrenser
 Bebyggelse, plassering og dimensjoner
 Eksisterende og framtidig terreng og eventuelle forstøtningsmurer. Ny vegetasjon.
 Veger og parkeringsarealer
 Utforming og møblering av lekearealer.
 Overvannsløsninger
 Evt. skråningsutslag i situasjonsplan
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Masseforvaltningsplan for matjord. Planen skal godkjennes av jordbruksmyndigheten i 
kommunen. Matjord deponeres etter anvisning fra jordbruksmyndigheten.

Geoteknisk utredning
Det må dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere før det kan gis 
igangsettingstillatelse.

Plan for teknisk infrastruktur skal være godkjent før det kan gis IG.

§2.2 Byggegrenser
Byggverk skal oppføres innenfor regulert byggegrense. Boder og carporter/ garasjer kan 
oppføres inntil 1m fra formålsgrense. Plassering skal ikke være i strid med krav til fri sikt.

§2.3 Avkjørsler
Avkjørsel til den enkelte tomt er vist med pil på plankartet. Pilen viser anbefalt plassering 
og det er mulig med sidevegs forskyvning. Endelig plassering fastsettes ved behandling av 
byggesøknad. Det skal kun være en regulert adkomst til hver tomt. I tilfeller der det er 
etablerte adkomster, kan disse beholdes i tillegg til regulert adkomst.
Adkomst fra BKS1 til Skogvegen skal stenges når ny bebyggelse innenfor feltet tas i bruk.
BKS1 skal ha en felles adkomst fra Bjørnsrudvegen.

§2.4 Utformingskrav
Det skal legges vekt på god terrengtilpasning ved plassering av 
bebyggelse, veier, avkjørsler og parkeringsarealer.

Ny bebyggelse skal utformes slik at området får et samlet, helhetlig preg, med god 
arkitektonisk utforming. 

Eidsvoll kommune har utarbeidet en estetisk veileder. Denne skal være 
retningsgivende for området.

For BKS1 skal det utarbeides en egen formingsveileder. Formingsveilederen skal også 
være gjeldende for f_BLK1. 

§2.5 Støy
Boligbebyggelsen skal ha innendørs ekvivalent støynivå på maks. 30 dBA og tilgang til 

uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til støyretningslinjene i T-

1442/2012 og NS 8175. Disse kravene skal dokumenteres ivaretatt i forbindelse med

byggesøknad.

§2.6 Renovasjon
Anlegg for renovasjon skal etableres i henhold til renovasjonsforskrift m/gebyrregulativ for 
Eidsvoll kommune, vedtatt 13.11.2012

§3. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 1)

§3.1 Område for frittliggende småhusbebyggelse(BFS1)

 Innenfor BFS1 og BFS2 kan det bygges frittliggende småhusbebyggelse. Med frittliggende 
småhusbebyggelse menes eneboliger. Det tillates ikke tomannsboliger.

 Maks %BYA= 25
 Bygningenes høyder skal være innenfor høyder angitt i PBL § 29-4.
 Det skal avsettes maksimum 2 P-plasser pr. boenhet

§3.2 Område for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1)

 Innenfor område BKS1tillates det konsentrert småhusbebyggelse. Med det menes småhus 
sammenbygd i kjeder eller rekker med inntil tre målbare plan. Det tillates også fire- og 
seksmannsboliger.

 Maks %BYA=40, inkludert areal til parkering.
 Takform skal være flatt tak, saltak eller kombinasjoner av disse. 
 For boliger med flatt tak skal maks gesimshøyde være 9,3m.
 For boliger med saltak skal maks mønehøyde være 9,3 og maks gesimshøyde være 8m.
 Internveger skal kunne benyttes av utrykningskjøretøy.
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 Carporter og boder skal ha flatt tak og gesimshøyde på maks. 3,4m. Det skal avsettes 
maksimalt 1,5 P-plass pr. boenhet, hvorav 1 skal være i garasje/ carport.

 5% av P-plassene skal være HC-plass.
 Det skal avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Arealet skal avsettes ved bolig 

eller integreres i felles parkeringsanlegg. 

§3.3 Område for konsentrert småhusbebyggelse (BKS2)

 Ved utbygging av feltet BKS2 skal det utarbeides en oppdatert illustrasjonsplan for hele 
planområdet.  Planen må være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse.

 Innenfor område BKS2 tillates det konsentrert småhusbebyggelse. Med det menes småhus 
sammenbygd i kjeder eller rekker med inntil tre målbare plan. 

 Maks %BYA=40, inkludert areal til parkering.
 Maks mønehøyde er 9 m og maks gesimshøyde er 8 m.
 Internveger skal kunne benyttes av utrykningskjøretøy.
 Carporter og boder skal ha samme takform som boligbebyggelsen. Det skal avsettes 

maksimalt 1,5 P-plass pr. boenhet, hvorav 1 skal være i garasje/ carport.
 5% av P-plassene skal være HC-plass.
 Det skal avsettes min. 1 sykkelparkeringsplass pr. boenhet. Arealet skal avsettes ved bolig 

eller integreres i felles parkeringsanlegg. 
 Det skal avsettes minst 40 m2 brukbart uteoppholdsareal per boenhet. Med brukbart areal 

regnes ikke interne veger, stier, parkeringsareal, eller areal brattere enn 1:3.

 For hver boenhet skal det avsettes 20 m2 til et uteoppholdsområde som skal være felles for 
alle boligene innenfor feltet. Området skal opparbeides parkmessig med egnet underlag og 
beplantning samt sittegruppe og lekeapparater som sandkasse og huskestativ/dumphuske.
Arealet skal ikke være smalere enn 10 meter, og må gis en plassering som har solrik 
beliggenhet og er skjermet for vind, støy og trafikkfare. 

§3.4 Område for lek (f_BLK)

 Plasseringen av arealet kan justeres innenfor BKS1. Formålsgrense mot BKS1 kan justeres, 
slik at arealet har en annen utforming. Arealet skal være like stort som eller større enn 
arealet vist i plankartet.

 Felles område for lek (f_BLK) skal opparbeides parkmessig med sittegruppe og 
lekeapparater.

 Lekeplass skal inneholde sandkasse, lekestativ og sittegruppe. Prinsipp om universell 
utforming av uteområder j.fr. gjeldende TEK skal legges til grunn.

§3.5 Energianlegg (o_BE)

 Det er avsatt areal til bygging av nettstasjon. Overflate skal harmonere med 
omkringliggende bebyggelse.

§4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 2)

§4.1 Veg, vann, avløp og overvann

 Teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak 
skal utføres i henhold til kommunaltekniske normer for Eidsvoll kommune.

 Formålsgrenser for SV1 og SVT1-3 kan justeres inntil 1m.
 Det skal etableres vendehammer i forbindelse med avslutningen av breddeutvidelsen av 

Bjørnsrudvegen. Plassering kan justeres. Det tillates avkjørsel i forbindelse med 
vendehammer.

 Overvann håndteres på egen grunn

§4.2 Frisikt
Avkjørsler og frisikt skal planlegges i henhold til felles kommunal vegnorm. Frisiktlinjer er 
vist i plankartet. 
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§5. GRØNNSTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2. ledd nr. 3)

§5.1 Naturområde (f_GN1)

 Naturområdet skal være tilgjengelig for beboere innenfor regulert område samt 
nærområde.

 Det skal etableres sti med bredde på 1m, fra BKS1 til Sessvollveien. På hver side av stien, i 
en bredde på min. 1m, skal det være et felt med gress.

 Det tillates ikke bebyggelse innenfor området.
 Vegetasjon kan tynnes/ bearbeides for å gjøre området tilgjengelig for rekreasjon og lek.

§6. HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (pbl. § 12-6)

§6.1 Hensynssone for infrastruktur (H_410).
 Byggverk tillates ikke oppført innenfor hensynssonen
 Det tillates gressplen, asfaltering av internveg og etablering av lekeplass med dekke som 

plen, heller etc. innenfor hensynssonen.

§6.2 Sikringssone for frisikt (H_140).
Innenfor sone for frisikt tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0,5m 
over tilstøtende vegers plan.

§7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER

§7.1 Teknisk infrastruktur
Plan for teknisk infrastruktur skal være godkjent før det gis IG

§7.2 Opparbeidelse av veg f_SV1
Før det kan gis igangsettingstillatelse til utbygging innenfor BKS1 og BKS2 skal SV1 være
sikret opparbeidet.

§7.3 Før det kan gis ferdigattest innenfor BKS1, skal o_SV være ferdig opparbeidet.

§7.4 Utbygging innenfor BKS2
SV1 med tilhørende anlegg skal være ferdig opparbeidet før det kan gis 
igangsettingstillatelse innenfor BKS2.
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til boliger innenfor BKS2 skal felles 
uteoppholdsområde iht. § 3.3 være ferdig opparbeidet.

§7.5 Felles lekeplass innenfor BKS1 (f_BLK1)
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse til boliger innenfor BKS1 skal f_lek være 
opparbeidet. Dersom bygging ferdigstilles utenfor vekstsesongen, skal lekeplass 
opparbeides og ferdigstilles senest påfølgende vekstsesong.

§7.6 Felles grønnstruktur (f_GN1)
Skal opparbeides jfr. §5.1 senest når 50% av boenhetene innenfor BKS1 er ferdigstilt.



 

 

 
 

FYLKESADMINISTRASJONEN 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA 
0107  OSLO    
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

Eidsvoll kommune 
Rådhusgt 1 
2080 EIDSVOLL 
 
Att. Geir Sunde Levang 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erlend Hansen Sjåvik 15.03.2017 2015/8583-18/41777/2017 EMNE L12  
Telefon 
 

Deres dato 
24.02.2017 

Deres referanse 
2013/733/GSL 

 
Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Gbnr. 92/54 m fl - Bjørnli - Begrenset offentlig 
ettersyn av planforslag 
 
Det vises til kommunens oversendelse dater 24.02.17 av reguleringsplan til begrenset offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging i nærheten av Dal sentrumsområde hvor 
det planlegges oppført konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Opprinnelig la reguleringsplanen opp til ca. 19 boenheter av typen konsentrert småhusbebyggelse. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har uttrykt at utnyttelsen av er for lav. I samråd med 
forslagsstiller er det kommet frem at eiendommen tilrettelegges for høyere utnyttelse. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet. 
 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 28.09.16 av uttalelse til offentlig ettersyn, 27.07.15 og 
20.11.15 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har ingen ytterligere merknader. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Erlend Hanssen Sjåvik 
rådgiver plan    
 
 
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  erlend.hanssen.sjavik@afk.no, 22 05 56 86 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst 
  
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Begrenset offentlig ettersyn av detaljregulering - Bjørnli - 

gbnr 92/54 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 24.02.2017. 

 

Vi minner om at geotekniske undersøkelser skal være utført i arbeidet med reguleringsplanen, jf. 

NVE sin veileder Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter 

med sprøbruddegenskaper.  

 

Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 

ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen andre merknader til planforslaget. 

For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens forventningsbrev 

til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”). 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Louise Lindholm  

rådgiver Christina Kinck 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

Kopi til: 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 

 

 

 

Eidsvoll kommune 

Rådhusgata 1 

2080 Eidsvoll  

 

 
Tordenskiolds gate 12 
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO 
Telefon 22 00 35 00 
fmoapostmottak@fylkesmannen.no 
www.fmoa.no 
Organisasjonsnummer NO 974 761 319 
 
Deres ref.: 2013/733 
Deres dato: 24.02.2017 
Vår ref.: 2017/11862-2 FM-M 
Saksbehandler: Christina Kinck 
Direktetelefon: 22003708 
 
Dato: 20.03.2017 
 

 

http://www.fmoa.no/


Til Eidsvoll kommune. p (fífufl /~7,775
Teknisk hovedutvalg. Å i
Rådhuset.
2081 Eidsvoll. Dal den 3/3-2017

att. Geir Sunde Levang.

Vedr. Dalstoppen veg lag. Bjørnsrudvegen .

Vi tillater oss og be om svar på vårt brev av 30/9-2016
vedr. Utbygging av eiendommen Bjørnli Gnr 92 Bnr 54 i Eidsvoll.

Bjømsrudvegen blir i dag benyttet som en gjennomgangsveg for alle
typer kjøretøy, noe som ikke er aktuelt og denne vegen er heller ikke
akseptabel for dette.

Vi har da foreslått/forlangt at denne stenges nedenfor de 4 stk boliger
som har utkjøring til denne vegen, og som var betingelsen skulle kjøre ut
og nordover mot Dal skole .

Ber om svar og aksept på at det skal være slik.

Med vennlig hilsen.

Olav Trøen og Svein-E. Furuseth
Bjømsrudvegen
2072 Dal.

...... é .
kopi til Nordbolig .St Olavsgt 25 B 2004 Lillestrøm.
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Til Eidsvoll Kommune. Dal den 30-9.2016
Teknisk etat.
Rådhuset.
2081 Eidsvoll.

Att. Ing. Geir Sunde Levang.

Vedr. Dalstoppen veg lag.

I forbindelse med deres planarbeide, prosjektering, regulering og utbygging
av eiendommen Bjørnli gnr 92 bnr 54 .

Bjørnsrudvegen fra Betel, del av denne er privat, og meget smal uten muligheter
for utvidelse og oppbygning for og ta del av denne utbyggingen på Siljuholtets
eiendom.

V1som har bruksrett til denne del av Bjørnsrudvegen forlanger da en BOM ved
grensen der de fiiínye husene er satt opp. Gnr 93/113, 1.2.3

Pâ vedlagte kart,sit-kart har vi ca tegnet inn en strek der vi mener denne bomen
må settes opp.

I dag kjører « hele Bjørnsrudskog « ned denne vegen og slik skal vi ikke ha det.

Mvh.

Olav Trøen og Svein-E. Furuseth
Bjørnsrudvegen
2072 Dal
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Fra: Myre Torleiv Yli[tym@nve.no]
Dato: 10.04.2017 16:39:25
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Geir Sunde Levang
Tittel: NVEs tilbakemelding ved begrenset offentlig ettersyn - Detaljregulering for Bjørnsrudvegen på Dal 
GBnr 92/54 m.fl. - Bjørnli - Eidsvoll kommune, Akershus

Deres ref.: 2013/733/GSL             Vår ref.: 201503789-7

NVEs tilbakemelding ved begrenset offentlig ettersyn - Detaljregulering for Bjørnsrudvegen på Dal GBnr 
92/54 m.fl. - Bjørnli - Eidsvoll kommune, Akershus

Det vises til brev fra Eidsvoll kommune, datert 24.02.2017. Vi beklager seint svar.

Planområdet ligger i område med tykke breelvavsetninger, men med mulighet for marine avsetninger 
under. NVE hadde ikke planen på høring da den var lagt ut til offentlig ettersyn. Vi ser nå at det er tatt inn 
en bestemmelse om krav til dokumentasjon av områdestabilitet i planbestemmelsene § 2.1, og det er 
veldig bra. 

Hensynet til områdestabilitet (kvikkleireskred) skal egentlig være avklart før reguleringsplanen blir 
vedtatt, jf. NVEs veileder 7/2014 - Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i 
områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. NVE anbefaler derfor at dette blir 
gjort. Dersom kommunen velger å vedta planen uten avklaring av områdestabilitet, er det svært viktig at 
dette fanges opp i byggesaksbehandlingen.

Vår veileder finnes på https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/.

Mvh

Torleiv Yli Myre

Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Øst

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959691
E-post: nve@nve.no

Web: www.nve.no
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