
Fra: Silje Camilla Myrhaug[siljcem@gmail.com]
Dato: 19.10.2016 12:07:15
Til: Eidsvoll Post
Tittel: K4

Viser til utsendte planforslag, og vil i første omgang følgende tilbakemelding. Vi har nå bodd i Kastellkroken 
3 siden 2007, og trives svært godt fordi dette er et svært barnevennlig område med lite trafikk. Slik det ser 
ut fra planen deres nå ser det ut som vi vil få minst 115 biler til som vil kjøre frem og tilbake til jobb, skole, 
barnehage, butikker ol og masse anleggstrafikk på veien mellom boligene til oss som som allerede bor i 
Kastellkroken og lekeplassen. Dette gjør det svært utrygt for oss med små barn som bruker lekeplassen, 
eller leker, sykler ol ut forbi husene. Det vil også gjøre veien mye mer utrygg for skolebarna som har dette 
som skole da all erfaring fra tidligere bygge perioder viser at anleggstrafikkantene tar svært lite hensyn til 
myke trafikanter. Vi ønsker derfor å legge om protest på forslaget. Så punkt 2 i reguleringsplan som vi fikk 
når vi kjøpte boligen vår stod det ingenting om at det skulle bli aktuelt med 5 etg boligblokker i området, 
kun småhus bebyggelse med maks 2 etg. Dette er noe som absolutt ikke faller i god jord og spesielt ikke 
da den ene boligblokken er plassert sånn at den vil frata oss mye naturlig lys og utsyn. Dette vet vi da 
brakkene til Hellvik hus gjorde det og de var mye mindre. Så vi ønsker også å protestere mot dette. Punkt 3 
dere skriver at dere ikke har funnet salamandere i område. Vel det har jeg og mine barn og vi har bilder av 
det. Så dere bør nok utrede dette litt bedre.
Vel, dette var som sagt første tilbakemelding. Ellers synes jeg det er fint at dere prøver å ta vare på 
turområde til barnehagene og skolen samt prøver å få til en utvikling på Eidsvoll også. Med vennlig hilsen 
Silje Camilla E. Myrhaug
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Landsdekkende regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål       
2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Eidsvoll kommune 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/159605-3 2015/530/MFO 02.11.2016 

     

      

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for boligområde K4 Kastellåsen i Eidsvoll 

Vi viser til brev datert 14.10.2016 fra Eidsvoll kommune. 
 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
boligområde K4 Kastellåsen. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget til detaljreguleringsplan for boligområde K4 
Kastellåsen. 
 
 
 
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 

 



Fra: Silje Camilla Myrhaug[siljcem@gmail.com]
Dato: 21.11.2016 19:23:46
Til: Markus Forsberg
Tittel: Innspill i forhold til utbyggingen av K4

Viser til nabovarsel og mailkorrespondanse og har her forsøkt å tegne inn innspillene mine på kartet du 
sendte. Forslaget mitt på  vei til det nye boområde går ut på å gjøre om eksisterende gangvei (bak gamle 
Finsbråten fabrikken hvor Vilberg legesenter, Trimmen fysioterapi ol har tilholdssted nå) til bilvei med fortau 
med av og påkjøring til det nye boområde fra denne. Dette fordi jeg mener Vormvikveien ikke er egnet med 
tanke på alle myke trafikantene i barnehage og skolealder som krysser Vormvikveien daglig for å komme 
seg til og fra lekeplassen og bruker denne som skolevei, den krappe svingen og at den delen som er privat 
er veldig smal og det er vanskelig for to biler og møtes der. Den nye veien jeg foreslår tenker jeg vil få 
samme innkjøring som de som bor i Vilbergkroken og utkjøring forbi Knausen fus barnehage og gruemyra 
og til slutt ut på Nesveien. Her er store deler allerede av veien bred og fin med et bredt fortau. Ellers har jeg 
strøket boligblokka som kommer i konflikt med oss som bor i de nærmeste bolighusene fordi den som sagt 
tar lys fra oss som bor i de nærmeste husene (når Hellvik hus brakkene stod der fikk vi nesten ikke lys inn 
kjøkkenvinduet), vi har fått forespeilet større fellesområde/lekeplass der og vi er også bekymret for hvordan 
evnt sprenging vil påvirke setningsskadene vi opplever på husene våre etter tidligere sprenginger. Og til 
sist har jeg markert området hvor vi flere ganger har funnet salamandere og frosker/padder. At barna i 
knausen fus barnehage, Vilberg barnehage, Vilberg barneskole mister sitt mest populære turområde sitt er 
tragisk, men jeg begynner å skjønne at det er uungåelig selv om jeg hadde håpet de kunne beholdt det. 
Spesielt etter dagens hogst ser jeg nå at friluftsområde/ skogsområde hvor ungene elsker å gå på 
påskeeggjakt, skogstur med bålgrilling, bærtur, sporsøk med eller uten hund, måneskinnstur, skattejakt, tur 
til froskedammen og se på ambfibiene etc nå er historie.
På forhånd takk for at du/dere tar dere tid til å se på og ta innspillene mine på alvor.
Med vennlig hilsen Silje Camilla E. Myrhaug
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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 
2016-10-14 

Vår dato 
2016-11-23 

Deres referanse 
2015/530/MFO 
  

Vår referanse 
64314 
 

Eidsvoll kommune 
Kommunal forvaltning 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 
 

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

 Kopi til 
      
 
 

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG: DETALJREGULERING FOR DEL AV 
GBNR 71/303, KASTELLÅSEN K4 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn av planforslag: detaljregulering for del av gbnr 
71/303, Kastellåsen K4. Høringsfristen er 28. november 2016 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
HN viser til opplysninger oversendt fra nettselskapet og dialog med Weenbo AS.   

1 Bemerkninger  

1.1 Strømforsyning til planområdet 
Weenbo AS er i dialog med HN vedrørende kapasiteten i strømnettet, og omlegging av eksisterende 
høyspenningslinje til jordkabel. 

Basert på kapasiteten i eksisterende nett p.d.d, og antatt effektbehov for planområdet, kan planområdet 
forsynes med strøm fra eksisterende nettstasjon (E0471). Dette forutsetter at trafo i nettstasjonen byttes.   
Nettselskapet vil bemerke at dersom planområdet har et større effektbehov enn det nettselskapet har lagt til 
grunn, må nettstasjonen byttes, eller det må hentes effekt fra omkringliggende nettstasjoner.  
Saksbehandler hos nettselskapet er Terje Nilsen, mail: terje.nilsen@hafslund.no. 
 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja Martine Skaug 
rådgiver 
Rettigheter 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn detaljregulering - Kastellåsen - 

boligområde K4 - gbnr 17/303 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 14.10.2016. 

 

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 

 

Naturmangfold 

Kommunen må gjøre en vurdering etter naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12. Kommunen har 

ansvaret for å påse at naturmangfoldet i kommunen ivaretas i henhold til bestemmelsene i 

naturmangfoldloven med tilhørende forskrifter. Eidsvoll kommune er en av kommunene i 

Oslo/Akershus som er dårligst kartlagt (jf. Kartlegging av viktige naturtyper i Oslo og Akershus, 

Rapport 5/2014).  

 

Det foreligger opplysninger om at det har blitt observert amfibier, inkludert salamandere, 

innenfor planområdet. Kommunen må vurdere nøye om saken er godt nok opplyst slik at man 

unngår mulig vesentlig skade på naturmangfoldet, jf. nml §§ 8 og 9. Kommunen må ta stilling til 

om den naturfaglige rapporten gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag når det gjelder en mulig 

forekomst av amfibier i planområdet. Kommunen bør i den sammenheng vurdere behovet for 

ytterligere undersøkelser, og innarbeide avbøtende tiltak i reguleringsplanen dersom nye 

undersøkelser bekrefter at planområdet er levested for amfibier.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Lien   

seksjonssjef Christina Kinck 

 rådgiver 

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.: 2015/530 
Deres dato: 14.10.2016 
Vår ref.: 2015/3065-9 FM-M 
Saksbehandler: Christina Kinck 
Direktetelefon: 22003708 
 
Dato: 28.11.2016 
 

 

http://www.fmoa.no/
http://www.planlegging.no/


 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

 

Kopi til: 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 

 

 

 



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

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Benedicte Søgnen Bendiksen 28.11.2016 2014/15017-10/145370/2016 EMNE L42

Telefon
22 05 56 22

Deres dato
14.10.2016

Deres referanse
2015/530

Eidsvoll kommune -  Gbnr 17/303 - Kastellåsen K4- Uttalelse til offentlig ettersyn

Det vises til kommunens oversendelse datert 14.10.16 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å utvikle et attraktivt og fremtidsrettet nytt boligområde i tråd med 
gjeldende kommuneplan. Ny bebyggelse foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse, samt 
blokkbebyggelse med tilhørende grønnstruktur, veganlegg, lekeplasser og arealer for renovasjon. 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll avsatt som nåværende boligområde. 

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

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 03.03.15 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området, og har følgende merknader til planforslaget: 

Parkering
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til 
bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Fylkesrådmannen anbefaler at det 
fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer. Planområdets sentrale 
beliggenhet er viktig å utnytte for økt tilrettelegging for bruk av kollektiv, sykkel og gange i tråd 
med den regionale planen for areal og transport. 

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



2

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



Innspill til planforslag for Kastellåsen K4 gbnr 17/303 fra Kastellåsen 
Vel og Sameiet Kastellåsen 2 Boligsameie

Vi er i utgangspunktet positive til utbygging i nærområdet vårt, men har fått innspill fra 
beboere som har noen bekymringer til hvordan man har tenkt det nye feltet og hvordan 
dette påvirker oss som allerede bor i området. Dette både i anleggsperioden og i etterkant 
av utbygging

 Boligblokk planlagt ved innkjøring til feltet (BB1) – avvik fra gjeldende kommuneplan
ved å tillate økning fra 2 til 5 etasjer i tillegg til plassering i forhold til eksisterende 
bebyggelse

o Det er planlagt en boligblokk i umiddelbar nærhet til eksisterende bebyggelse 
på område BB1. Boligblokken er foreslått til 5 etasjer i tillegg til 
parkeringsgarasje. Vi mener dette er uheldig med hensyn til lysforhold for de 
som allerede bor i nærheten, samt at boligblokken virker noe malplassert i 
forhold til eksisterende bebyggelse og vil mest trolig oppleves som sjenerende

 Vårt forslag er at man plasserer blokkene sammen inne på feltet og 
ikke slik at en blokk kommer i utkanten der det allerede er en annen 
bebyggelse.

 Øvre adkomstvei hadde således kunne flyttes til å kunne lage 
et kryss i innkjøring til Kastellkroken istedenfor å lage to T-kryss 
med kort avstand til hverandre. Vi vil nok heller ha to fulle 
kryss da dette virker mer naturlig

 Bakgrunnen for å avvike kommuneplan fra 2 til 5 etasjer i dette 
området ville vi gjerne vite bakgrunnen for. Det virker som at 
kommunen plutselig skal tillate frislipp av høyde. 

 Adkomstvei til nytt felt – trafikk
o Vormvikveien er en smal kommunal vei med opparbeidet fortau. Den er 

sperret med bom mot Gruehagan i enden. Den er nok ikke 6 meter bred + 
fortau, men kanskje 6 meter bred med fortau. I tillegg er det ”jukset” i 
svingen i bånn av bakken når man er over toppen, der er det nok trangere 
enn resten av veien. Bakken er i tillegg bratt og blir ikke skrapt veldig ofte om 
vinteren, noe som gjør at det blir glatt og sporete vinterstid. 

o Vi tror man undervurderer økningen av biltrafikk i området i forslaget. Det 
benyttes uttrykket ”noe” som betegnelse for økningen, dette mener vi er 
naivt.

 115 enheter vil naturlig ha minimum 1 bil pr enhet, reelt antall i vår 
kommune er vel høyere enn det. Det legges opp til 1,2 
parkeringsplasser for treroms og større.

 115 enheter blir en dobling av enheter i umiddelbar nærhet og 
dette er ikke hensyntatt spesielt i planen

 115 med 1,2 biler pr blir 138 biler. Med dette som 
utgangspunkt blir dette en dobling av biler i området

 Det legges ikke opp til økning i kollektivtransport, altså buss. Dette 
avhjelper da ikke antallet biler i området



 Risiko for ulykker vil øke
 Det er ikke etablert fartsdumper i Vormvikveien, vi ber om at dette 

vurderes forbi lekeplass og før kryssene som planlegges. 
o Anleggstrafikk i byggeperioden

 Anleggstrafikk i byggeperioden undervurderes i risikoanalyse. Det er i 
overkant av 40 barn i skolealder som benytter Vormvikveien som 
skolevei og således må krysse veien for å komme over på gangfeltet. 
Risikoen for konflikt mellom myke og harde trafikanter er nok større 
enn man tror.

 Adkomstvei – forslag til vurdering
o Vi tror at man i planforslaget burde vurdere å se på Vilbergkroken som 

adkomstvei for det nye feltet. Man kunne heller se på en opprustning av 
gangveien gjennom skogen og lage vei med fortau fra Vilbergkroken og ut på 
Nesveien som et alternativ med mulig gjennomkjøring til Nesveien ved 
Gruemyra. Dette vil lette adkomsten betydelig da veien vil bli kortere og man 
får mindre høydeproblematikk da veien blir tilnærmet flat for beboerne i det 
nye området

 Salamandere i området
o Det står som kommentar at det ikke er funnet salamandere i området. Dette 

stemmer ikke og man må ha vært uheldig med tidspunkt for undersøkelse, da 
mange beboere har bildebevis og det er mange barn som har det å finne 
salamandere og frosker som en våraktivitet. Herunder også barnehagen i 
nærheten. Det er mulig at dammen var tørr i 2015, men dette må ha vært et 
unntak, da salamandere var på plass året før og foregående år. 

Vi håper at kommunen og utbygger tar våre innspill med i videre arbeid for å få til en god 
utvikling for området. 

Med vennlig hilsen

Styret i Kastellåsen Vel 
Styret i Sameiet Kastellåsen 2 Boligsameie
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