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Endringer Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar 
Kart Bestemmelser 

Eidsvoll kommune, 
kommunalteknikk 
(04.10.2017) 

Bemerker at området f_TEK er plassert øverst i 
planområdet. Dette er ikke gjennomførbart med 
mindre det planlegges egen pumpestasjon i hver 
hytte.  
 
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, jf. forslag til handlingsplan for 
opprydding i spredt avløp 
 
Foreslår endring av fellesbestemmelse § 3.3. 
med forslag til ny tekst i merknad.  

Tas til etterretning. Plankartet er justert ved at arealet 
for pumpestasjon er flyttet til byggefeltets laveste 
punkt.  
 
 
Tas til orientering. Opp til tiltakshaver å vurdere.  
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Planbestemmelsene justeres i tråd 
med kommunalteknikk sitt forslag til tekst.  

Arealformål f_TEK får 
ny plassering. Mindre 
justeringer i 
tomtegrensene for 
byggefeltet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny tekst § 3.3: «Vannforsyning og 
avløp tilknyttet bygningene innenfor 
planområdet 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. 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.» 
 



NVE (31.10.2017)  NVE synes den ovennevnte flomvurderingen 
som er gjort i planen er noe tynn. Man 
registrerer at det er en delvis lukket bekk som 
går i kulvert under planområdet, og som ikke er 
blitt vurdert kapasitetsmessig med tanke på 
rørdimensjoner.  
 
 
 
 
 
 
Avrenningssituasjonen fra planområdet er også 
noe uklar, og det foreligger ingen plan for 
håndtering av overvann i hyttefeltet. NVE 
anbefaler derfor kommunen om å sørge for at 
utbyggingen ivaretar overvannshåndteringen i 
hyttefeltet slik at det blir sikker avledning av 
overvannet ned mot Mjøsa 
 

Tas til etterretning. Det er en bekk som krysser 
Mårvegen. Bekken krysser først fv. 33 ved gbnr. 
233/32 i en 600 mm ledning før den krysser 
Mårvegen (gjennom planområdet) i et 250 mm. rør 
under vegen. For å redusere risiko for skade på 
Mårvegen, vil det derfor være hensiktsmessig å 
oppruste kulverten for denne bekken med et rør på 
600 mm, slik at kapasiteten er sammenlignbar med de 
øvrige krysningspunkter ved veg som denne bekken 
har i området. Det er derfor innarbeidet et nytt 
rekkefølgekrav vedr. opparbeidelse av dette. 
 
Tas til etterretning. Det innarbeidet krav i 
bestemmelsene om lokal overvannshåndtering slik 
også kommunalteknikk ber om.  
 

 Ny § 2.3: «Før det gis brukstillatelse 
til nye bebyggelse innenfor 
planområdet, skal kulvert for bekk 
under Mårvegen ved gnr/bnr 233/86 
utbedres til 600mm tverrsnitt.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny tekst § 3.3: «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 overvanns-
håndtering, dvs fordrøyning og/eller 
infiltrasjon. Flomveger skal sikres og 
vises i planen.» 
 

Hafslund Nett AS 
(31.10.2017) 

Hafslund bemerker at det kan bli behov for å 
sette av areal til ny nettstasjon innenfor 
planavgrensningen. Dersom planen ikke setter 
av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at 
det presiseres i planbestemmelsene at 
nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra 
eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner.  
 

Tas til etterretning. Forslagstiller har vært i dialog 
med Hafslund nett, og en har kommet frem til at det 
er lite hensiktsmessig å regulere areal for ny 
nettstasjon innenfor planområdet da det er størst 
sannsynlighet for at dette heller vil plasseres utenfor 
planområdet ved fv. 33. Det er likevel innarbeidet 
punkter i bestemmelsene vedrørende mulig etablering 
av nettstasjon, slik Hafslund ber om. 

 Ny § 4.8: «Nettstasjoner tillates 
oppført inntil 1 m fra eiendoms-grense 
og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner.  
Nettstasjoner tillates oppført også 
utenfor regulerte byggegrenser og 
kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad.» 

Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus 
(01.11.2017) 

Fylkesmannen forstår det slik at berørt 
jordbruksareal utgjør totalt 1,9 dekar, og 
forutsetter at tilbakeføringen av den midlertidig 
beslaglagte matjorden følges opp slik at 
dyrkingskvaliteten ikke forringes. I plan-
bestemmelsene bør ordlyden i § 8.2 derfor 
endres til «… tilbakeføring til jordbruksareal» 
 
 
 
 

Ivaretas gjennom nåværende bestemmelser. Det er 
ikke riktig at så mye som 1,9 daa jordbruksareal vil 
bli berørt, selv om dette tilsvarer arealet omfattet av 
bestemmelsesområdet B1. Omfanget av faktisk berørt 
jordbruksareal utgjør kun 0,2 daa (veg V8) som vil 
bli midlertidig beslaglagt som en ren anleggsvei med 
krav om tilbakeføring til LNF-areal jf. § 5.6, 7.1, 7.2 
og 8.2 i bestemmelsene. Se også kapittel 5.3 i 
planbeskrivelsen for omtale av dette.  
 
Felt L1 og L2 er riktignok regulert til landbruksareal 

  



 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen forutsetter at den regulerte 
vegetasjonsskjermen mellom jordet og 
byggefeltet ikke legges på dyrka jord. 

men inneholder svært lite dyrkbar matjord. Disse 
områdene er beregnet for opplagsplass for 
overskuddsmassene fra veg V8 i den midlertidige 
perioden. Viser til arealbrukskart «AR5» for den 
faktiske grensen mellom de ulike arealtypene.   
 
Tas til orientering. Den innarbeidede vegetasjons-
skjermen ligger utenfor registrert arealbruksgrense 
for dyrket mark. 
 

Mjøsstrand 
velforening v/ 
Morten Weme 
(05.11.2017) 

Reagerer på at det i plandokumentene står at 
velforeningen har deltatt i møter og er informert 
om prosessen, noe som ikke medfører riktighet. 
Det er først nå velforeningen har mottatt 
informasjon.  
 
Velforeningen mener at det anslaget for 
belastning av veiene som er gitt i planforslaget 
(planbeskrivelsen) er kraftig underestimert, og 
argumenterer for dette i punktvis opplisting. 
 
Påpeker og lister opp en rekke utfordringer 
knyttet til dagens trafikk på de interne vegene.  
 
Foreslår at anleggsvegene som etableres i 
forbindelse med det nye hyttefeltet beholdes 
som permanente adkomstveger.   
 
Hvis ikke overnevnte er en akseptabel løsning, 
ber velforeningen om at tiltakshaver og hver 
enkelt beboer av ny hyttetomt betaler penger til 
velforeninger, med detaljert angivelse av hva 
slags vegvedlikehold pengene skal gå til.  
 

Forslagstillers kommentar til dette:  
 
«Høsten 2016 ble det forsøkt tilrettelagt for et møte mellom 
grunneiere for vegene (Aarnes, Erstad og Høibakk), 
brukerne, representert ved Mjøsstrand Velforening og 
forslagsstiller. Det var meningen at 3 representanter fra 
styret skulle komme, men det på grunn av vanskeligheter 
med å finne felles tidspunkt, endte det med at kun leder 
Hans Strandbråten møtte den 06.10.2016, mens grunneiere 
møtte den 10.10.2016. Dette var møter for utveksling av 
informasjon og kartlegge mulig prosess videre. Fra 
tiltakshavers side var det vesentlig å formidle følgende 4 
hovedpunkter: 
 

- At forslagsstiller er innstilt på å yte 
kompensasjon for bruk av veg 

- At forslagsstiller ikke ønsker å bidra til 
forringelse av vegstandarden, men er innstilt på 
å bidra til vedlikehold og utbedringer, og 
etablere avtaler omkring dette. 

- At forslagsstiller innarbeider midlertidig 
anleggsveg, slik at anleggstrafikk ikke skal gå på 
eksisterende veger. 

- At forslagsstiller ikke har mulighet for å yte 
kompensasjon for vegrett før området er 
regulert. 

 
Det er dermed ikke ført videre dialog omkring nivå på 
anleggsbidrag eller kompensasjon for bruk av veg, før 
planen er vedtatt. Det er også mest vanlig praksis å inngå 
privatrettslige avtaler etter at planprosessen er avsluttet, 
slik at man har en vedtatt regulerings-plan, og dermed et 
juridisk dokument å forholde seg til. 
 
Vedrørende behov for anleggsbidrag for bruk av de 
eksisterende vegene, håper forslagsstiller å kunne komme til 
minnelig avtale vedrørende rett til bruk av vegene med 

  



rettighetshaverne. Overfor Mjøsstrand Velforening vil en 
slik avtale også kunne omfatte momenter som tilkobling til 
avløpsanlegg. Eidsvoll kommune har utarbeidet forslag til 
«Handlingsplan for opprydding i avløp fra spredt 
bebyggelse». Da det i detaljreguleringen innarbeides en 
pumpestasjon for avløp som er mulig for deler av 
eksisterende hyttefelt å koble seg til, vil dette også kunne 
være et område for mulig samarbeid.» 
 
Administrasjonens avsluttende bemerkning: Krysset 
fv. 33 - Mjøsstrandvegen er regulert i tråd med 
dagens utforming og krav til frisikt. Dette er godkjent 
av Statens vegvesen. Det er dermed ikke vurdert 
behov for utbedring av dette krysset.  
 

Akershus 
fylkeskommune 
(06.11.2017) 

Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan. Fylkesrådmannen mener på 
prinsipielt grunnlag at det foreslåtte tiltaket 
burde vært vurdert på kommuneplannivå før 
regulering.  
 
 
 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen 
legger til rette for ikke forringer tilstanden i 
vassdragene iht. regional plan for 
vannforvaltning. 
 

Tas til orientering. Administrasjonen er ikke 
prinsipielt uenig i at planforslaget burde vært vurdert 
på kommuneplannivå først. I denne konkrete saken er 
det imidlertid blitt vurdert til at en regulerings-
prosess kan gjennomføres forutsatt at det utarbeides 
planprogram og konsekvensutredning.   
 
 
Tas til etterretning. Det innarbeidet krav i 
bestemmelsene om lokal overvannshåndtering. 

  

Statens vegvesen 
(06.11.2017) 

Statens vegvesen har ingen merknader til 
planforslaget. 
 

Tas til etterretning.    

Inger Johanne 
Aarnes – gbnr. 
233/85 
(08.11.2017) 

Oppfatter det som er urimelig forfordeling at 
tiltakshaver skal høste alle fordeler av 
planforslaget mens grunneiere langs de berørte 
vegene blir belastet med alle ulempene.  
 
 
 
Foreslår at det nye hyttefeltet får adkomst der 
det i planforslaget er foreslått midlertidig 
anleggsvei, og at jorda som planlegges 
midlertidig omdisponert (veg V8) flyttes til 
utkanten av dagens jorde mot byggefeltet slik at 
arealbeslaget kompenseres.  

Administrasjonen har vurdert adkomstløsningen til 
planområdet, og funnet at det er mest hensiktsmessig 
å basere dette på eksisterende veger til hytteområdet. 
Det er i bestemmelsene til planen innarbeidet 
rekkefølgekrav for utbedring av nødvendige 
veganlegg iht. revidert plankart.   
 
Matjorda som blir midlertidig omdisponert (veg V8) 
planlegges tilbakeført etter anleggets slutt og vil i 
teorien derfor ikke gå tapt. Administrasjonen ønsker å 
fastholde på planen slik den forelå ved 
1.gangsbehandling og offentlig ettersyn.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Foreslår at ordlyden i § 5.6 justeres til følgende: 
«Vegen (V8) skal fjernes etter at anleggsarbeid 
på byggeområdet er ferdig, og senest innen 5 år 
etter siste bebyggelse er ferdig oppført.».  
 

 
Tas til etterretning. Ordlyd i bestemmelse § 5.6 
justeres i tråd med prinsippet om siste oppførte 
bebyggelse.  

 
Ny tekst § 5.6: «Vegen skal fjernes 
etter at anleggsarbeid på 
byggeområdet er ferdig, og senest 
innen 1 år etter at siste fritidsbolig er 
ferdig utbygd.» 

HELP forsikring 
AS, på vegne av 
Marianne Aarnes 
og Finn Olav 
Erstad - gbnr. 
233/12 
(10.11.2017) 

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 kommune-
administrasjonen og forslagsstiller synes å 
fremstille det som. 
 
Ettersom et eventuelt reguleringsvedtak vil gi 
ekspropriasjonsrett, anføres det at alminnelige 
ekspropriasjonsrettslige 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 enn nødvendig. Disse vurderingene må 
foretas i forbindelse med vedtak av planen.  
 
 
 
 
Krysset mellom fv. 33 og Mjøsstrandvegen må 
reguleres og eventuelt opparbeides for å 
tilfredsstille krav til frisikt. Tilsvarende krav 
kan like gjerne oppnås i krysset mellom 
fylkesvegen og adkomsten til 233/35. 
 
Kommunen synes å anse den private 
Mjøsstrandvegen 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. 

Denne vurderingen støttes ikke. I arealplanleggingen 
er det ofte nødvendig/riktig å vektlegge hensynet til 
et områdes beliggenhet innenfor en større helhet, 
fremfor kun å begrense planleggingen etter hvor 
dagens eiendomsgrenser er trukket opp. Planområdets 
beliggenhet og naturlige forutsetninger tilsier at 
utbyggingen bør betraktes som en naturlig 
utfylling/en fortsettelse av dagens hyttefelt.  
 
Administrasjonen har i kraft av å legge denne planen 
ut til offentlig høring allerede tatt stilling til 
nødvendighetskriteriet. En har funnet det mest 
hensiktsmessig å basere adkomsten til nytt hyttefelt 
på eksisterende infrastruktur, hvilket innebærer at 
feltet ikke får sin adkomst via gbnr. 233/35 men i 
stedet en lovhjemlet rett til å benytte dagens veger 
frem til dagens kryss med fv. 33. Et slikt vedtak må 
nødvendigvis effektueres i form av en ekspropriasjon 
av vegrett i siste instans om ikke minnelig avtale om 
vegrett oppnås (det siste foretrekkes).  
 
Krysset fv. 33 - Mjøsstrandvegen er regulert i tråd 
med dagens utforming og krav til frisikt. Dette er 
godkjent av Statens vegvesen. Det er dermed ikke 
vurdert behov for utbedring av dette krysset.  
 
 
En presiserer at det så absolutt ligger trafikale og 
sikkerhetsmessige hensyn bak vurderingen om 1 
samlet adkomst for både det gamle og det nye 
hyttefeltet. Det gir bedre trafikksikkerhet for 
trafikanter langs fv. 33 (ÅTD = 1350 kjøretøy) med 
kun 1 samlet adkomst for hyttene, fremfor 2 separate 
hytteadkomster å forholde seg til.  
 
 
 

  



 
Anne Delbeck, på 
vegne Ragnhild 
Delbeck – gbnr. 
233/86 
(12.11.2017) 

Er skeptisk til at Mjøsstrandvegen og Mårvegen 
skal belastes med mer trafikk enn dagens bruk. 
Vegen er smal, uten møteplasser og ved 
avkjøringen fra fv.33 er den veldig bratt. 
 
Om denne skal brukes som adkomstvei til nytt 
hyttefelt må det settes krav i rekkefølge-
bestemmelsene om at denne skal utbedres til 
FA1 standard iht. kommunens vegnorm 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 regulering-
bestemmelser er altfor utydelig med hensyn til 
et slikt krav. 
 
I Mårvegen 6, forbi min mors eiendom, er man 
avhengig av å kjøpe grunn for å kunne opp-
arbeide vegen til FA1 standard. Min mors 
garasje ligger nær vegen, det samme gjør 
naboens, så det kan bli vanskelig å få 
gjennomført en breddeutvidelse uten å gjøre 
noe med disse.   

Se respektive kommentarer til hhv. HELP forsikring 
AS og Statens vegvesen, over.  
 
 
 
Som en følge av dette innspillet m.fl. har 
administrasjonen vurdert det til at det er behov for å 
detaljere reguleringsplanen mer hva angår Mårvegen 
og Gaupefaret. Disse nå vist med samme bredde som 
Mjøsstrandvegen, som tilsvarer Fellesveger – FA1 i 
kommunens vegnorm. Gjeldende rekkefølgekrav i 
bestemmelsene kombinert med nytt plankart, vil nå 
fremstå mindre utydelig.  
 
 
 
Den regulerte breddeutvidelsen av Mårvegen ser ikke 
ut til å være problematisk i forhold til garasjen på 
tomten jf. figuren under. Det er også innarbeidet 
rekkefølgekrav til utbedring av nødvendig veganlegg 
samt opprusting av kulverten for overvann som går 
under Mårvegen ved eiendommen. 

 

 
 
 
 
 
Mårvegen og 
Gaupefaret reguleres 
og detaljeres i tråd 
med FA1-standard, 
tilsvarende standard 
som allerede regulert 
for Mjøsstrandvegen.  

 

Steinar Høibakk - 
gbnr. 233/6 
(12.11.2017) 

Spør om det planlegges for ekspropriasjon. 
Høibakk mener at et hyttefelt på 10 tomter ikke 
kan betegnes som et samfunnsnyttig formål, da 
ekspropriasjon til dette formålet kun tilgodeser 
en enkeltpersons behov.  
 
Mener det er en selvfølge at vegrett må være på 

Det planlegges for gjennomføring av reguleringsplan 
med 11 nye fritidsboliger inntil et eksisterende 
hyttefelt, med eller uten ekspropriasjon som 
virkemiddel. Se kommentarer til de andre respektive 
hytteeiere, over.   
 
I arealplanlegging er det ikke et absolutt krav at 

  



plass før utbyggingen kan godkjennes.  
 
 

tiltakshaver må være i besittelse av vegrett og alle 
andre rettigheter før planen godkjennes og vedtas, det 
er imidlertid et krav at dette er på plass før selve 
utbyggingen påbegynner.   

 


