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Region øst Torhild Sletten / 24058226 15/221533-6 2013/733/GSL 27.09.2016 

     

      

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Bjørnli i Eidsvoll kommune 

Vi viser til brev datert 02.09.2016 fra Eidsvoll kommune. 
 
Kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for Bjørnli. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget til reguleringsplan for Bjørnli. 
 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 



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)
Benedicte Søgnen Bendiksen 28.09.2016 2015/8583-14/121937/2016 EMNE L12

Telefon
22 05 56 22

Deres dato
08.09.2016

Deres referanse
2013/733

Eidsvoll kommune - Gbnr 92/54, 72, 100, 101 mfl. - Reguleringsplan for Bjørnli - Uttalelse til 
offentlig ettersyn

Det vises til kommunens oversendelse datert 08.09.16 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for boligbygging i nærheten av Dal sentrumsområde, hvor 
det planlegges oppført ca. 19 boenheter av typen konsentrert småhusbebyggelse. Området er avsatt 
til nåværende bebyggelse i kommuneplanens arealdel. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern.

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 27.07.15 og 20.11.15 til varsel om igangsatt 
reguleringsarbeid for området, og har ingen ytterligere merknader.  

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen Pia Skipper Løken
rådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen Region øst

Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger: benedicte.sognen.bendiksen@afk.no, 22 05 56 22
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70
Nyere tids kulturminner: hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28



Postadresse 
Hafslund Nett AS  
Postboks 990, Skøyen 
N-0247 OSLO 

Hovedkontor  
Drammensvn. 144, Skøyen 
N-0247 OSLO 

Internett 
www.hafslundnett.no 
firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 
+47 22 43 58 00 
 

Bankkonto 
6468.05.20877 
Foretaksregisteret 
NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 
2016-09-08 

Vår dato 
2016-10-12 

Deres referanse 
213/733/GSL 
  

Vår referanse 
50373 
 

 
Eidsvoll kommune 
Kommunal forvaltning 
Postboks 2081  
Eidsvoll 

Vår saksbehandler 
Ronja M. Skaug 
Mail: ronja.martine.skaug@ 
hafslund.no 
 
 

 Kopi til 
      
 
 

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV PLANFORSLAG: PLAN 023723300 – 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR BJØRNLI GBNR. 92/54, 100 M.FL I EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring av planforslag: plan 023723300 – 
detaljreguleringsplan for Bjørnli, gbnr. 92/54, 100 m.fl. Høringsfristen er 23. oktober 2016 og uttalelsen 
er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeid samt korrespondanse med 
forslagsstiller. 
 
Det er ikke innarbeidet hensynssone for høyspenningslinjen som krysser planområdet. Bakgrunnen for dette er at 
forslagsstiller planlegger å kable linjen. Ved kabling av høyspenningslinjen må det tas kontakt med nettselskapet i god 
tid, og det vises til pkt 1.3 i uttalelse til varsel om oppstart.   
 
Det er avsatt areal til nettstasjon innenfor planområdet. For etablering av nettstasjoner er det nødvendig med plass og 
adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Nettselskapet er usikre på om dette er sikret i planforslaget.   
Nettstasjoner har en byggegrense på minst 5 meter bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder 
også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget. I planforslaget ser det ut som 
planlagt bebyggelse kommer nærmere nettstasjonen enn 5 meter. Av hensyn til trafikksikkerhet er det 
ønskelig at frittliggende nettstasjoner er plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja Martine Skaug 
rådgiver 
Rettigheter 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Bjørnli - gbnr 

92/54, 92/100 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 02.09.2016. 

 

Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan 

og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

Fylkesmannens merknader 

Våre innspill ved oppstart av planarbeidet er ufullstendig gjengitt i planbeskrivelsen for flere 

tema, og de er i liten grad vurdert og ivaretatt i planforslaget. 

 

Areal- og transportplanlegging 

Kommunen bør sette høyere krav til utnyttelse av planområdet. Det er god kollektivdekning 

ettersom planområdet ligger ca. 200 m fra Dal stasjon og tettsted. Videre omfatter planområdet 

fulldyrka jord, og vi viser til retningslinje 5.3 i SPR-BATP. Det er nå lagt opp til en 

utnyttelsesgrad på maks BYA 25 % for områdene med frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 og 

BFS2) og BYA 40 % for området med konsentrert småhusbebyggelse (BKS). Fylkesmannen 

mener at områdeutnyttelse (dvs. bruttoareal per dekar) er en bedre måte å vurdere arealeffektiv 

utnyttelse på i denne sammenhengen, som foreslått i Regional plan for areal og transport i Oslo 

og Akershus. Arealeffektiv utnyttelse kan i mange tilfeller gi mer grøntarealer og vel så god 

bokvalitet. 

 

Kommunen bør vurdere behovet for leiligheter på Dal. Prognosene for befolkningsutvikling viser 

en økning i antall innbyggere over 80 år fra 2020, og andre aldersgrupper har også ønske om å bo 

i leilighet. Rundt 35 % av husholdningene i Eidsvoll består av kun én person, samtidig som det er 

en overvekt av eneboliger i kommunen, jf. kommunens planstrategi. Folk vil gjerne bli boende i 

nærområdet sitt gjennom hele livsløpet, og det vil bli behov for flere leiligheter med 

livsløpsstandard.  

 

Vi mener derfor at kommunen bør endre planen og legge opp til en utnyttelse på minimum 6-10 

boenheter per dekar for et så sentralt areal på Dal. Planforslaget legger opp til omtrent 1 boenhet 

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: 02.09.2016 
Vår ref.: 2015/12477-11 FM-M 
Saksbehandler: Christina Kinck og Anette 
Søraas 
Direktetelefon: 22003708 
 
Dato: 21.10.2016 
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http://www.planlegging.no/


 

per dekar, så vidt vi kan se. Videre foreslår vi at man gjør dette ved å legge til rette for flere 

leiligheter i planområdet, for eksempel ved å øke antallet etasjer og ha færre eneboliger.  

 

Jordvern og matproduksjon 

Fylkesmannen viser til vår kommentar om matjord, som ikke er kommentert av forslagsstiller og 

fulgt opp i planforslaget.  

 

Planteknisk 

Det ser ut til at formålet Gangveg/gangareal SGG har falt ut av plankartet. Det er positivt at det 

legges til rette for en allment tilgjengelig snarvei til togstasjonen på Dal.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Lien  

seksjonssjef Anette Søraas 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

Kopi til: 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 

 

 

 



Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 24.10.2016 10:21:23
Til: 'Geir Sunde Levang'
Kopi: Alexander Vatnehagen
Tittel: Uttalelse til offentlig etterssyn av planforslag Bjørnli.

Beklager litt sent svar, men nedenfor følger våre merknader til planforslaget:

Av planen og beskrivelsen foreslås Bjørnsrudvegen regulert til offentlig veg. Sett i sammenheng med 
antall boenheter og vegsystemet i området for øvrig er det ikke naturlig for kommunen å overta deler av 
denne vegen til drift og vedlikehold. Vegen bør reguleres til felles veg. En mener allikevel at det bør 
avsettes tilstrekkelig areal til eventuell framtidig kommunal veg med fortau. Vegbredder bør påføres 
plankartet.
At det reguleres hensynssone ifm. kommunale vannledninger er i utgangspunktet positivt, men en gjør 
oppmerksom på at ledningskartet kan være noe usikkert, spesielt ift.  ledningstraseen mellom kummene.
Det er regulert inn hensynssone, friskt, i avkjørsel fra område BKS. Frisikt må også sikres i krysset 
Bjørnsrudvegen x Bjørnsrudskogen, og i krysset Bjørnsrudvegen x Skogvegen.  

Reguleringsbestemmelsene:
Generelt må reguleringsbestemmelsene endres ift. at det ikke blir offentlig veggrunn, men felles.

Følgende bør innarbeides/omarbeides i reguleringsbestemmelsene:

 Det skal utarbeides en plan for nye utvendige VA-anlegg for bebyggelsen. Dette gjelder også for 
evt. omlegginger av eksisterende VA-anlegg.

o Dersom utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA-
rammeplan som grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte delfelt.

o Planen(e) skal godkjennes av Eidsvoll kommune før ledningsanleggene bygges. 

Detaljplaner, evt. rammeplaner, skal prosjekteres og anleggene skal bygges iht. krav og 
bestemmelser i gjeldende VA-norm for Eidsvoll kommune. 

o Ledningsnett som tilhører det enkelte bygg (stikkledninger) skal prosjekteres og bygges iht. 
krav og bestemmelser i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp og gjeldende VA-
norm for Eidsvoll kommune. 

 Planene skal også inneholde foreslått løsning for overvannsbehandling. 
o Overflatevann / takvann / drensvann skal (primært) håndteres på egen eiendom etter 

prinsippet om lokal overvannshåndtering. Dvs. fordrøyning og/eller infiltrasjon. Evt. 
påslipp på kommunalt OV-nett (l/s) skal godkjennes av Eidsvoll kommune.

o Flomveger skal sikres og vises i planen.

 Brannvannsdekning forutsettes vurdert/prosjektert av brannteknisk rådgiver og avklart med 
brannvesenet.

 Utvendige VA-anlegg skal være godkjent som driftsklare av Kommunal drift før det gis IG for 
bebyggelsen de skal betjene. (Evt. annen ordning skal godkjennes av Kommunal drift, f.eks. IG for 
bygg over grunnmur/fundament/såle).

 VA-anlegg (som skal overtas av kommunen) skal godkjennes og overtas av kommunen før det 
fremmes søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bygningstiltak. 

 Ved graving og etablering av VA-anlegg på annen manns eiendom og ved evt. tilknytning til 
private VA-anlegg etc. skal nødvendige rettigheter til dette dokumenteres. 
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For øvrig må planene vise løsning som tilrettelegger for renovasjon iht. Renovasjonsforskriften for Eidsvoll 
kommune.

Opparbeidelse av teknisk infrastruktur (veger, kryss, fortau/gangveger, VA-anlegg inkl. evt. omlegginger) 
bør knyttes til rekkefølgebestemmelsene.

Med vennlig hilsen
Erling Amdahl
Fagleder, prosjektavdelingen, kommunal drift
tlf. 66 10 71 55 / mob.406 25 515

e-post: erling.amdahl@eidsvoll.kommune.no
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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. 'villig

ribfvtfnfè
I forbindelse med deres planarbeide, prosjektering, regulering og
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.

Vi som har bruksrett til denne del av Bjømsrudvegen forlanger da en BOM ved
grensen der de fir nye husene er satt opp. Gnr 93/113, 1.2.3

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

I dag kjører <<hele Bjømsrudskog <<ned denne vegen og slik skal vi ikke ha det.

Mvh.

Olav Trøen og Svein-E. Furuseth
Bjørnsrudvegen
2072 Dal

kopi til Nordbolig 2080 Eidsvoll
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