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NOTAT FOR OPPFØLGING 
 
 
 
 
 

Forslag til reguleringsplan for Sommero Gbnr 233/35. 
Uttalelse fra Kommunalteknikk. 

 
 
 
Først vil en bemerke at området f_TEK - Teknisk infrastruktur, bl.a. avsatt til pumpestasjon, 
er plassert øverst i planområdet. Dette er ikke gjennomførbart med mindre det planlegges 
egen pumpestasjon i hver hytte. En felles pumpestasjon må etableres i det laveste punktet i 
området. 
 
I planbeskrivelsen er det også anført at « Etablering av slike anlegg vil kunne planlegges 
med kapasitet til å tålepåkobling av tilsvarende løsninger for deler av eksisterende hyttefelt 
…..»  
Etter vår oppfatning må det, i dette tilfellet, planlegges med kapasitet til dette.  
 
Det bør i forbindelse med gjennomføringen av dette tiltaket vurderes om felles privat VA-
anlegg for hele- eller deler av eksisterende og nytt hyttefelt kan være aktuelt for 
hytteeierne i området. Forslag til handlingsplan for opprydding i spredt avløp (som nå er ute 
til høring) gjør rede for kommunens strategi for opprydding i spredt avløp iht. EUs 
rammedirektiv. Kommunen anbefaler felles private VA-løsninger da dette reduserer antall 
punktutslipp og medfører økonomiske fordeler for anleggseierne. 
En felles pumpestasjon bør etableres nede ved Mjøsa. 
 
Reguleringsbestemmelsene: 
Fellesbestemmelsene pkt.3.3 bør endres til f.eks; 
«Vannforsyning og avløp tilknyttet bygningene skal kobles til kommunale anlegg.  
Dersom utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA-
rammeplan for hele planområdet, inkl. eksisterende hyttefelt, som grunnlag for 
detaljprosjektering av de enkelte delfelt. 
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Planen(e) skal behandles 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. 
Planene skal også inneholde foreslått løsning for overvannshåndtering, inkl. overvann fra 
områder oppstrøms hyttefeltet.  
Overflatevann / takvann / drensvann skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om 
lokal overvannshåndtering. Dvs. fordrøyning og/eller infiltrasjon. Flomveger skal sikres og 
vises i planen.» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Erling Amdahl 
fagleder plan og prosjekt 

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Alexander Vatnehagen    
Thomas Meisfjord    
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Deres ref.: 2015/3282/MFO                        Vår ref. 201601980‐3
 
NVEs merknader ved offentlig ettersyn ‐ Detaljreguleringsplan for Sommerro hyttefelt i Feiring ‐ Eidsvoll
kommune, Akershus
 
Det vises til oversendelse fra Eidsvoll kommune 26.09.2017.
 
Ut fra planbeskrivelsen er det ingen større bekker innenfor planområdet, men det er noen mindre bekker og sig
som renner ned mot Mjøsa, som krysser planområdet. Bekkene går for en stor del i rør, og det er vanskelig å si
eksakt forløp. Hvorvidt disse bekkene kan ”gå store” i forbindelse med vårløsning eller intens nedbør i en slik grad
at de kan utgjøre fare for bebyggelse og anlegg er ikke kjent.
 
NVE synes den ovennevnte flomvurderingen som er gjort i planen er noe tynn. Etter det NVE kan se, er det et
bekkedrag oppe ved Framnes som muligens er lukket over store deler av strekningen ned mot riksvegen. Denne
bekken er delvis lukket videre ned mot Mjøsa, og ligger i kulvert under planområdet/atkomstveg. Kapasiteten på
denne kulverten er ikke vurdert. I den grad det er behov for å skifte ut denne kulverten, må dette ev. også sees i
sammenheng med bekken nedstrøms planområdet i forhold kapasitet på kulverter/bekkeløp. Videre ser det ut til
å være noen sig/bekkelukkinger nedstrøms selve utbyggingsområdet, forbi noen husrekker.
Avrenningssituasjonen fra planområdet er noe uklar, og det foreligger ingen plan for håndtering av overvann i
hyttefeltet. NVE anbefaler derfor kommunen om sørge for at utbyggingen ivaretar overvannshåndteringen i
hyttefeltet slik at det blir sikker avledning av overvannet ned mot Mjøsa. Vi viser derfor til NVEs veileder 3/2015 ‐
Flaumfare langs bekker ‐ Råd og tips om kartlegging. Veilederen gir råd om hvordan man kan identifisere og
kartlegge flomutsatte områder langs bekker.
 
Veilederen ligger tilgjengelig på www.nve.no/arealplan.
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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV SOMMERRRO HYTTEFELT DETALJREGULERING  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn av Sommerro hyttefelt  i Eidsvoll kommune. 
Høringsfristen er 10. november 2017 og uttalelsen er dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer 
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet -  Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i og langs ved planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de 
anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke 
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

1.1 Eksisterende høyspenningsluftledning 
HN har en høyspenningsluftledning langs ved planområdet i nord. Nettselskapet er tilfreds med at 
traseen med byggeforbudsbeltet er registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 
370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg.  

1.2 Behov for ny nettstasjon  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon 
innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at 
forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. HN bemerker at det er satt av et 420 kvm område 
til Kommunaltekniske anlegg, og at transformator for el-forsyning er omfattet av dette. Likevel presiseres 
følgende: 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 
 



 

 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 

2 Andre forhold 

2.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

2.2 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

Andreas Elders 
rådgiver 
Rettigheter 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Feiring - 
Sommerro hyttefelt - gbnr 233/35 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 26.09.2017. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (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 
 
Jordvern og kulturlandskap  
Fylkesmannen forstår det slik at berørt jordbruksareal er 1,9 dekar og er fulldyrka jord. Inngrep i 
dyrka jord må unngås i størst mulig grad – også midlertidig, jf. tidligere innspill til planarbeidet. I 
planbeskrivelsen opplyses det om at «Det er søkt løsninger som tilrettelegger for videre full drift 
av landbruksarealene etter at anleggsperioden og utbyggingen er ferdig.» Fylkesmannen 
forutsetter at tilbakeføring av midlertidig omdisponert dyrka jord til matproduksjon følges opp 
slik at dyrkingskvaliteten ikke forringes. I planbestemmelsene bør dette derfor endres til «… 
tilbakeføring til jordbruksareal».  Kommunens landbrukskompetanse bør benyttes.  
 
Fylkesmannen hadde også merknad om at «… En utbygging vil også føre til at hyttene kommer 
tett på dyrka jord og at jordbruksareal blir liggende mer inneklemt i bebyggelsen. Tiltak for å 
unngå negative konsekvenser for jordvern, matproduksjon og kulturlandskap må belyses. Vi viser 
til kommunens ansvar for å følge opp nasjonale jordvernhensyn, og fraråder at kommunen går 
videre med reguleringsplanen.». Som svar på dette foreslås det å reguleres inn en 
vegetasjonsskjerm som en buffer mellom dyrka mark og hyttetomtene. Fylkesmannen forutsetter 
at vegetasjonsskjermen ikke legges på dyrka jord. 
 
 
 
 
 
 

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 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.: 2015/3282
Deres dato: 26.09.2017
Vår ref.: 2017/30154-3 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22 00 37 08

Dato: 01.11.2017

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


Med hilsen 
 
 
Morten Ingvaldsen  
landbruksdirektør Christina Kinck 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
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Vedr forslag om detaljreguleringsplan for gbnr 233/35 i Feiring -  Sommerro hyttefelt deres 
referansenummer 2015/3282/MFO  - uttalelse/innsigelse fra Mjøsstrand velforening 
 
Vi viser til tilsendt informasjon i vedr utbygging av hyttefeltet på Sommerro. 
I de mottatte dokumentene står det at velforeningen har deltatt i møter og er informert om 
prosessen. Dette medfører ikke riktighet. Det er først nå vi har mottatt informasjon. 
 
Velforeningen har følgende innsigelser i denne saken: 
 
Bakgrunn 
 
Plan 1/Eidsvoll kommune har laget en uttalelse vedr trafikkbelastningen på tilførselsveien til 
hyttefeltet samt trafikken i Mårveien og Gaupeveien: 
 
I planforslaget er det foreslått 11 nye hyttetomter. Dette innebærer at det totalt på Mjøsstrand hyttefelt blir ca 
55 hytter. Det antas at hver fritidseiendom benyttes ca. 12 ganger i året i snitt, fordelt på helger og ferier. Både 
i tilknytning til helger og ferier vil trafikken i hovedsakelig bestå av kjøring til hytta på fredag ettermiddag/kveld 
og med retur søndag ettermiddag. Med bakgrunn i kort avstand til kolonialbutikk antas det at biltrafikk i 
forbindelse med handling blir relativt liten. Hvis man tar utgangspunkt i at hyttebesøkene fordeles relativt jevnt 
ut over året vil det si at det vil være om lag 15 hytter som er i bruk i feltet samtidig i helgene. Samtidig vil det 
trolig være flere som benytter hyttene samtidig i noen av feriene og helger i tilknytning til helligdager. Da kan 
det regnes at 30-35 av hyttene besøkes samtidig. Uansett er dette et temmelig lavt antall biler som må benytte 
krysset, og selv om de fleste vil komme i løpet av fredag ettermiddag/kveld, vil det fordeles utover flere timer. 
Av dette utgjør antallet nye hytter som nevnt ca 20 %.  
 

Velforeningen mener at anslaget for belastning av veiene er kraftig underestimert. 
 

 Pga høydeforskjellen mellom hyttefeltet og rv 33 gjør at de fleste benytter bil ved innkjøp av 
for eksempel dagligvarer. De aller færreste ankommer på fredag og lar bilen stå i ro frem til 
søndag slik det er beskrevet i tilsendte dokumenter. 

 Mange av hytteeierne har og benytter to eller flere biler. 

 Mange av hytteeierne har besøk av slekt og venner i løpet av oppholdet. De besøkende 
ankommer i all hovedsak i bil. 

 Det er grunn til å anta at de som evt kjøper ny hytte i mye større grad vil benytte 
eiendommen oftere enn gjennomsnittet av de eksisterende eierne.  

 Tømming av lukkede tanker, byggeprosjekter etc gjør at veiene også svært ofte benyttes av 
tyngre kjøretøy med påfølgende større slitasje av veiene. Vi tror at med ytterligere 11 hytter 
vil bruken av tyngre kjøretøy stige ytterligere. (vi er oppmerksom på anleggsveien som 
benyttes i byggeperioden) 
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Øvrige momenter som bør vektlegges: 
 

 Veiene i området har i hovedsak en bredde på maksimum 3,5 meter. Ved ferdsel på 
«hovedveiene» oppleves det svært ofte at biler møtes og at den ene må rygge, uten 
opparbeidete møteplasser.  Vi tror at dette forsterkes ytterligere ved økt trafikk. 

 De øverste hyttene utsettes for en betydelig støv og støyplage. Denne vil forsterkes 
ytterligere ved utbygging av flere hytter. Det er rimelig å anta at hytteeiere langs Mår og 
Gaupeveien vil bli i større grad utsatt for det samme. 

 Når man svinger inn fra rv 33 og inn i Mjøsstrandveien er pga vegetasjon ikke mulig å se 
om det kommer møtende trafikk. Dette krysset bør utbedres. 

 Pga den kraftige stigningen opp mot rv 33 oppstår det mange ganger gjennom året 
«rullebrett» som bør utbedres permanent. 

 
Vårt forslag til løsning er som følger: (i prioritert rekkefølge) 
 

1. Anleggsveien som etableres i forbindelse med opparbeidelse av det nye hyttefeltet beholdes 
som tilførselsvei på permanent basis og etter at eiendommene er ferdig bebygd. 

 
Hvis dette ikke er gjennomførbart ønsker vi følgende løsning: 
 

2. Tiltakshaver betaler kr 500 000.- til velforeningen for ombygging kryss (for bedre sikt) opp 
mot rv 33 samt påførsel av nytt bærelag og toppdekke fra rv 33 og ned til innkjøringen av 
Mårvegen. 

3. For hver hyttetomt som selges, innbetales et engangsbeløp på kr 50 000.- til velforeningen 
for å kjøpe seg inn i etablert infrastruktur, veier etc. Veisystemet i dagens hyttefelt er 
opparbeidet via dugnader og kontingentinnbetalinger gjennom de siste 40 årene. Vi kan da 
ikke akseptere at et nytt hyttefelt skal kunne benytte og belaste veinettet vederlagsfritt.  
Beløpet skal i tillegg dekke følgende: 

a. Opparbeidelse av bærelag og nytt dekke for Mårvegen og Gaupefaret 
b. Grøfting av de samme veiene 
c. Utvidelse postkassestativ for de nye hyttene 
d. Utvidelse og oppgradering av fellesparkering  
e. Utvidelse og oppgradering av området for søppelcontainere, samt forbedring av vei 

ned til området (i alle dokumenter er det oppgitt at søppeltømming skal forgå ved 
riksvei 33. I og med at det allerede er satt opp containere i selve hytteområdet er det 
naturlig å forutsette at dette vil bli benyttet av eventuelle nye hytteeiere) 

f. Veimerking og skilting av hele området 
 
De nye hyttene vil da inngå i hyttevelet og innbetale årlig kontingent ihh til vedtak fra årsmøtet. 
 
Velforeningen stiller gjerne på møter, befaringer etc i den grad det er behov for dette. 
Har utbygger forslag til andre og bedre løsninger vedrørende problematikken rundt eksisterende 
infrastruktur er vi selvfølgelig villig til å diskutere dette.  
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Med hilsen 
Mjøsstrand velforening 
 

 
Morten Weme 
Mobil 416363384 
E-post: morten.weme@gmail.com 
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Att. Markus Forsberg 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering - Gbnr 233/35 - Feiring - Sommerro - Hyttefelt - 
Uttalelse til offentlig ettersyn 
 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 26. september 2017 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av 11 tomter for fritidsbebyggelse med 
tilhørende infrastruktur. Planområdet er på 23,2 dekar, hvorav byggeområde for fritidsbebyggelse 
utgjør 10,5 dekar. Området ligger i tilknytning til et eksisterende hytteområde, men er avsatt til 
LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Planforslaget er dermed ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan og har blitt konsekvensutredet. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelser datert 19. mai 2016 til 
varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området og 28. november 2016 til varsel om utvidet 
planområde, og har følgende merknader til planforslaget:  
 
Planprosessen 
Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan. Eidsvoll kommune er i gang med å 
rullere kommuneplanen. Fylkesrådmannen mener på prinsipielt grunnlag at det foreslåtte tiltaket 
burde vært vurdert på kommuneplannivå før regulering. Gjennom kommuneplanprosessen sikrer 
man en helhetlig vurdering av forslaget opp mot relevante hensyn og behov i kommunen. 
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Planområdet ligger innenfor vannområdet 
Mjøsa. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen 
forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke forringer tilstanden i vassdragene iht. regional 
plan for vannforvaltning. 
 
Automatisk fredete og nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader. 
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Øvrige regionale interesser 
Fylkesrådmannen vurderer at konsekvensutredningen i hovedsak er dekkende for våre 
ansvarsområder og har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen     Bjarne Gaut 
rådgiver plan       rådgiver arkeologi 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Statens vegvesen, Region øst  
 
 
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: bjarne.gaut@afk.no 22 05 56 20 
Nyere tids kulturminner:  hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
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MERKNADER  TIL  FORSLAG  TIL  DETALJREGULERINGSPLAN  FOR

GBNR  233/35  — SOMMERRO HYTTEFELT

Det Vises til vedtak om å legge privat forslag til detaljregulering av del av gnr 233 bnr 35 ut til

offentlig ettersyn.

På vegne av eiere av eiendommen gbnr 233/ 12, Marianne Aarnes og Finn Olav Erstad, inngis

følgende merknader knyttet til adkomstveg:

I planforslaget er det lagt til grunn at privat veg over blant annet eiendommen 23 3/ 12 skal

benyttes ved regulering av hyttetomter på 23 3/35 (nå 23 3/25 1), og planområdet er utvidet til å

omfatte vegareal over 233/32, 233/ 12 og 233/6 (KV3 og VS). Det til tross for at det ikke er

gjort noen avtale verken med grunneiere eller andre rettighetshavere til vegen.

Det påpekes at planforslaget ikke kan anses som en egentlig utvidelse av eksisterende

hytteområde. Det er et helt nytt initiativ om regulering av tilliggende areal, ikke samme

eiendom. Det innebærer at det ikke er like naturlig med samme adkomst, slik

kommuneadministrasj onen og forslagsstiller synes å fremstille det som.

Eksisterende hyttetomter er alle skilt ut fra gnr 233 bnr 6. Dette hovedbruket har veirett over

23 3/ 12, og denne veiretten er utvidet til å omfatte hytteeiendommene som senere er utskilt fra

23 3/6. Eiendommen 233/35 er i stedet er skilt ut fra gnr 233 bnr 1, og har ikke har veirett over

verken 23 3/ 12 eller 233/6. Det kan ikke legges til grunn at privat veg kan benyttes uten avtale.

Det legges til grunn at forslagsstiller i utgangspunktet heller ikke hadde sett for seg å bruke

den private Mjøsstrandvegen som adkomst, men at dette er noe kommunen har trukket inn.
Tilsynelatende skyldes det at det ikke ble ansett å være andre reelle alternativer. Det stilles da

spørsmål ved hvorfor eksisterende adkomst over egen eiendom ikke ble vurdert nærmere, og

det reageres på at kommunen på denne måten heller velter byrden over på andre grunneiere.

Ved tidligere utleggelse til offentlig ettersyn kom det også inn flere protester mot at det nye

hyttefeltet skal bruke annen privat veg som adkomst når grunneier har egen adkomst fra

fv. 33. I stedet for å ta dette til etterretning, ble planområdet utvidet med vegareal for å kunne

oppnå veirett.

Ettersom et eventuelt reguleringsvedtak vil gi ekspropriasj onsrett, anføres det at alminnelige

ekspropriasj onsrettslige prinsipper må gjelde. Det innebærer at inngrepet må være "tvillaust"

må være "meir til gagn enn skade", jf. oreigningsloven § 2. Og inngrepet kan ikke gå lenger
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enn nødvendig. Disse vurderingene må foretas  i  forbindelse med vedtakelse av planen. Det

vises til Pedersen m.fl.; Plan- og bygningsrett, 2. utgave s. 442-443.

Nødvendighetskriteriet

Her anføres det at det ikke er noe reelt behov for ekspropriasjon ettersom adkomst like godt

kan oppnås over grunneiers egen eiendom. Det er eksisterende adkomst til 233/35 fra fv.33,

og det kan ikke ses at det er noen gode grunner til at et nytt hyttefelt på 23 3/35 ikke skal

bruke denne.

Vegen som foreslås regulert som midlertidig anleggsveg (KV4 og V6) kan like gjerne være

permanent adkomst. Forlengelse fram til planområdet trenger ikke berøre dyrket mark i mer

enn helt marginal grad. Forholdene synes dessuten å ligge til rette for at dyrket mark eventuelt

kan utvides andre steder som kompensasjon.

Interesseavveining

Det er ikke ønskelig med økt trafikk langs eksisterende privat veg. Trafikken til det nye

hyttefeltet vil gå tvers over landbrukseiendom i drift, tett på boligtun og gjennom etablert

hyttefelt hvor hytteeierne ikke har sett for seg gjennomfartstrafikk.

Som forslagsstiller selv påpeker i planbeskrivelsen er vegen også til dels bratt, og vegene

gjennom eksisterende hyttefelt er smale og dårlig fundamenterte. Krysset mellom fv. 33 og

Mj øsstrandvegen må dessuten reguleres og eventuelt opparbeides for å tilfredsstille krav til
frisikt. Tilsvarende krav kan like gjerne oppnås i krysset mellom fylkesvegen og adkomsten

til 23 3/35.

Det antas at forslagsstiller likevel kan se en økonomisk fordel i å benytte samme adkomst som

eksisterende hyttefelt, og forlenge veg over dette feltet inn på 23 3/ 35. På den måten kan man

også maksimere utnyttelse av det nye hyttefeltet. Slike hensyn kan imidlertid ikke veie tungt.

Det vises dessuten igjen til at forslagsstiller i utgangspunktet så for seg å bruke egen eiendom

som adkomst.

Kommunen synes å anse den private Mj øsstrandvegen som den eneste og mest fornuftige

adkomstløsning, antatt av trafikale hensyn, men dette synes ikke å være nærmere begrunnet.

Eneste begrunnelse som kan leses ut av saksdokumentene er at kommunen ser på

planforslaget som en utvidelse av eksisterende hyttefelt, noe det altså egentlig ikke er. I alle

tilfeller kan det vanskelig ses hvorfor ikke trafikken kan spres på ulike adkomstveger.

Forslagsstiller har dessuten anført at den økte trafikkbelastningen vil bli forholdsvis liten. I så

fall kan det ikke ses noen grunn til at det nye hyttefeltet ikke kan benytte eksisterende

adkomst til 233/35.

Det anføres at det også må tas i betraktning at den regulerte adkomstvegen vil forutsette

ekspropriasjon mot grunneiemes vilje, noe som enkelt kunne vært unngått.
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Fra: Øystein Lønn Nilsen[oysnil@online.no]
Dato: 12.11.2017 11:06:24
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Uttalelse til offentlig ettersyn for detaljregulering for Sommerro (gbnr. 233/35) 

Hei!
 
Det vises til brev datert 35.09.17 vedr. detaljregulering for Sommerro i Feiring, og offentlig ettersyn av denne
planen.
 
Jeg skriver uttalelsen på vegne av min mor, Ragnhild Delbeck, som eier Mårvegen 6 (gbnr. 233/86).
 
Hun er skeptisk til at Mjøsstrandvegen og Mårvegen skal belastes med mer trafikk enn dagens bruk. Vegen er smal,
uten møteplasser og ved avkjøringen fra Feiringvegen er den veldig bratt.
 
Skal den brukes som adkomstvei til nytt hyttefelt må det settes krav i rekkefølgebestemmelsene om at denne skal
utbedres til en standard ihht. kommunens vegnorm (Felles kommunal vegnorm fra september 2007) før det gis
brukstillatelse for nye hytter, og krav om bankgaranti for utbedring av veien før det gis tillatelse til tiltak.
Rekkefølgebestemmelsen vedrørende dette i forslaget til reguleringsbestemmelser er altfor utydelig med hensyn
til et slikt krav. Slik vi leser vegnormen, er aktuell standard for disse private vegene beskrevet i kap. 5.4.2
«Fellesveger – FA2» i kommunens vegnorm. Da skal kjørefeltet være min. 3,5m bredt, skuldre 0,25cm brede og
grøftearealene 1,0m brede. Dette gir en total reguleringsbredde på 6,5m. I Mårvegen, forbi min mors eiendom, er
man da avhengig av å kjøpe grunn for å kunne opparbeide vegen til denne standarden. Min mor garasje ligger nær
vegen, det samme gjør naboens, så det kan bli vanskelig å få gjennomført en breddeutvidelse uten å gjøre noe
med disse.  
 
I tillegg er vel heller ikke krysset med Feiringvegen ihht. kommunens vegnormal, med bratt stigning opp til
Feiringvegen. Dessuten er det buss‐stopp i siktsonen, noe som heller ikke er akseptabelt.
 
Vi mener derfor at adkomst til det nye hyttefeltet må løses via vegarealet (V8) som er foreslått regulert til
midlertidig anleggsvei. Da kan denne opparbeides ihht. kommunens vegnormal, og man vil kunne legge til rette
for et sikkert kryss med Feiringvegen. Man vil da ikke være avhengig av å måtte inngå avtale om bruksrett med
rettighetshaverne (hytteeierne) for de private veiene, eller avtale om kjøp av grunn med grunneierne av arealene
som vil være nødvendig for å kunne opparbeide vegen ihht. kommunens vegnorm.
 
 
Med hilsen
 
Anne Delbeck
 
 



Fra: Steinar Høibakk[steinar.hoibakk@gmail.com] Dato: 12.11.2017 19:08:21 Til: Eidsvoll Post Tittel: Sommero
hyttefelt gbnr. 233/35
Viser til motatt sak om hyttefelt og vegrett over eiendom 233/6

I denne saken har jeg som eier eiendommen  233/6   følt meg over kjørt av kommunen og grunneier av eiendommen 
233/35 .

Inger Elin Bjørnstad har informert meg om at hun ønsker å regulere eiendommen  sin til hyttefelt, dette skjedde i et 
møte hos henne for ca 1 år siden.
Hun sa da at hun ønsket å kjøpe seg veg rett av meg . 
Jeg har siden det ikke hørt noe mer fra henne.
Når jeg nå får brev fra kommunen og Plan 1, der det trues med ekspropriasjon,  er det ikke rart at jeg føler meg
overkjørt.
Jeg spør da,er det planlagt at ekspropriasjon  skal skje ?

Jeg forstår at ekspropriasjon  kan skje i samfunnsnyttige formål.
Legge ut et hyttefelt med 10 tomter gir bare utbygger penger 
Det er vel ikke det som er  tanken bak ekspropriasjon , å tilgode se en enkelt  person ?

Jeg forstår at inger Elin Bjørnstad  har brukt mye penger i planleggingen 
av hyttefeltet ,men at hun har fått dårlig veiledning fra Plan 1 skal ikke
 jeg  lide for .
Plan 1 burde skjønt at vegrett må på plass før utbygging kan godkjennes.
Jeg hadde trodd at Inger Elin Bjørnstad  skulle ta kontakt i løpet av dette året hvis hun ønsket en veg avtale med meg.
Det har ikke skjedd.

Mvh
Steinar Høibakk 
Helmers Veg  11
2093 Feiring 
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