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Plan ID 023727900 - Detaljreguleringsplan for Sommerro hyttefelt i 
Feiring, gbnr. 233/35 m.fl. Sluttbehandling 
 
 
Rådmannens innstilling 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sommerro, 
gbnr. 233/35 m.fl. Plankart er datert 22.2.2017, bestemmelser er datert 31.3.2017, - begge 
revidert 4.12.2017.   
 
 
 
 
SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Eiendommen Sommerro, gbnr. 233/35, ligger inntil hytteområdet på Mjøsstrand i Feiring. Det 
er ønske om utvikling av del av gbnr. 233/35 til tomter for fritidsbebyggelse, som utvidelse av 
tilliggende eksisterende hytteområde. Feltet vil utgjøre 11 nye hyttetomter. 
 
Planforslaget fremmes av Plan1 AS på vegne av grunneier Inger Elin Dønnum Bjørnstad.  

1.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet er i underkant av 12 dekar og består av grunnlendt skogsmark. Arealet er ikke 
dyrka eller dyrkbart. Hele eiendommen gnr. 233 bnr. 35 er på totalt ca. 30,8 daa, hvorav ca. 
11,5 daa er fulldyrka jord. Planområdet ligger ca. 150m øst for fv. 33 Feiringvegen, og ca. 500 
meter nord for butikken i Feiring sentrum. Det foreslåtte planområdet ligger som en kile inn i 
det eksisterende hyttefeltet, og vil utgjøre en naturlig utfylling av dette feltet. I tillegg til 
fritidsbebyggelse omfatter planområdet etter revisjon planlagte adkomstveger fra fv. 33, del 
av Mjøsstrandvegen, Gaupefaret og Mårvegen, samt trasé for midlertidig anleggsvei over gbnr. 
233/35 nord på eiendommen. 

1.3 Planprosessen 

1.3.1 Offentlige ettersyn  

Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av utvalg for plan, næring og miljø i møte den 
19.9.2017 som plansak 93/17. Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker 
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Blad og på kommunens nettsider den 30.9.2017. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i 
perioden 29.9.2017-10.11.2017 på kommunens hjemmesider + innbyggertorget. Grunneiere, 
rettighetshavere og offentlige instanser fikk skriftlig melding om dette i brev datert 25.9.2017. 
Det kom inn 11 merknader i løpet av høringen, - fem fra offentlige instanser, en internt fra 
kommunens virksomhet for kommunal teknikk, og fem fra privatpersoner/velforening/advokat.  

1.3.2 Merknader 

Instansene hadde i hovedsak få vesentlige merknader til planen, foruten NVE som hadde 
synspunkter på manglende vurdering av flom og Hafslund som savnet regulering av 
muligheten for etablering av nettstasjon. Kommunalteknikk hadde merknader til plasseringen 
av pumpestasjon m.m. Merknadene fra hyttebeboere/velforeningen uttrykte misnøye med at 
nytt hyttefelt planlegger å gjøre bruk av eksisterende infrastruktur uten å ha nødvendige 
vegretter/tillatelser i orden. Alle merknader er besvart ut i vedlagte merknaddskjema. 
Merknadene er også vedlagt i sin helhet.  

1.3.3 Endringer i plan etter offentlig ettersyn  

Basert på innkomne merknader fra instansene er det innarbeidet nye bestemmelser som retter 
seg mot håndtering av flom, overvann og mot etablering av evt. ny nettstasjon på området 
(hhv. § 2.3, 3.3 og 4.8). Basert på merknad fra virksomhet for kommunal teknikk er det gjort 
mindre justeringer og forskyvninger av tomtegrensene for det fremtidige hyttefeltet. Dette 
som en konsekvens av at arealet avsatt til pumpestasjon måtte re lokaliseres til hyttefeltets 
sørligste punkt. Formålet f_TEK har derfor fått ny plassering og ny adkomst via Mårvegen i øst. 
I et forsøk på å adressere privatpersonene som har sendt inn merknad til planen er Gaupefaret 
og Mårvegen, på lik linje med Mjøsstrandvegen, nå regulert i tråd med vegklasse FA1 (minste 
vegbredde = 4 m. + 1 m. veggrøft) med krav om opparbeidelse gjennom § 2.1. Dette gjøres 
for å sikre tilfredsstillende og forbedret fremkommelighet for både eksisterende og fremtidige 
hyttebeboere innenfor dette området. Til slutt er det foretatt en mindre revisjon av § 5.6 vedr. 
kravet til fjerning av den midlertidige anleggsvegen, med ny ordlyd: «Vegen skal fjernes etter 
at anleggsarbeid på byggeområdet er ferdig, og senest innen ett år etter at siste fritidsbolig er 
ferdig utbygd».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for nye hyttetomter i forlengelsen av det eksisterende 
hyttefeltet Mjøsstrand i Feiring. Planen innebærer tilførsel av 11 nye tomter for 
fritidsbebyggelse, benevnt som F1-F11 i plan, med adkomst via eksisterende vegsystem 
(Gaupefaret/Mårvegen og Mjøsstrandvegen). Innenfor de enkelte tomtene tillates en maks 

Figur 1: Utsnittene over viser reguleringsplanen før og etter revisjon. I høyre utsnitt (revidert) 
er vegformålet differensiert med regulering av utvidet kjørebane med målsatt vegbredde og 
veggrøft
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utnyttelsesgrad m2-BYA= 200 m2. Tillatt bruksareal skal ikke overstige m2-BRA= 130 for 
fritidsbolig og ikke overstige m2-BRA= 40 m2 for uthus/garasje. For mer utførlig beskrivelse av 
planforslaget, se planbeskrivelsen.  

1.4.1 ROS 

Risiko og sårbarhet er vurdert i ROS-analyse og følger som vedlegg. De punktene hvor det 
antas at tiltaket i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er omtalt i 
ROS-analysen. Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko 
av betydning for mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning. 

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor planområdet. Det vises for øvrig til 
vedlagte «Sjekkliste Naturmangfold», datert 9.12.2016. 

1.4.3 Støy 

Med bakgrunn i områdets lokalisering og terrenghøyde i forhold til fylkesvegen er området ikke 
støyutsatt. Selv om de nye fritidseiendommene vil generere noe økt trafikk både på 
tilførselsvegen (fv. 33 og Mjøsstrandvegen) samt innenfor hyttefeltet, vil ikke dette medføre 
støy eller forurensning ut over gjeldende grenseverdier. 

1.4.4 Geoteknikk 

Grunnforholdene på stedet anses å være godt egnet som byggegrunn, og berøres ikke av 
registrerte aktsomhetsområder for flom eller flomutsatte områder. NVE bemerket imidlertid i 
sin uttalelse til planforslaget at det er noen mindre bekker og sig som renner ned mot Mjøsa 
som krysser planområdet, og at det ikke er kjent hvorvidt disse bekkene kan «gå store» i 
forbindelse med vårløsning eller intens nedbør. På bakgrunn av dette har forslagstiller gjort en 
supplerende flomvurdering i planbeskrivelsen samt utarbeidet rekkefølgekrav om opprusting 
av kulvert før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor området.  

1.4.5 Estetikkvurdering 

Størrelsen og plasseringen av tomtene samt foreslått utnyttelsesgrad, tilsier at de nye 
fritidsboligene vil få tilnærmet samme karakter som de eksisterende hyttene i området. For 
øvrig er det i bestemmelsene satt krav til estetisk utforming, både med hensyn til 
terrengtilpasning og utforming av ny bebyggelse. 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og 
retningslinjer. 

Eiendommen er en uregulert landbrukseiendom og 
ligger i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 
Tilgrensende Mjøsstrand hyttefelt er i kommune-
planen avsatt til område for nåværende fritids-
bebyggelse. I kommuneplanens bestemmelse § 14 
vedrørende bygninger og anlegg i LNF-områder 
fremgår det at: «ny eller vesentlig utvidelse av 
bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 
Forbudet gjelder også fradeling og bortfesting av 
tomter til fritidsbebyggelse». Siden planforslaget 
er i strid med kommuneplanens arealformål og er 
vurdert til å falle inn under forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven, er det blitt utarbeidet og stadfestet 
planprogram.  

Figur 2: Gjeldende kommuneplan med 
planområdet markert (byggefeltet for 
nye fritidsboliger)
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2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

Forslagstiller har i konsekvensvurderingen i planbeskrivelsen (kapittel 6) redegjort for hvordan 
de viktigste nasjonale overordnede retningslinjene innpasses og ivaretas i planen. 
Retningslinjene som vies omtale og vurdering er «rikspolitiske retningslinjer for samordnet 
areal- og transportplanlegging (RPR-ATP», «rikspolitiske retningslinjer for å ivareta barn og 
unges interesser i planleggingen (PRP-BU)». Forslagstiller kommenterer:  
 

Et hytteområde lokaliseres gjerne utenfor tettbebygde strøk på rolige steder som er 
egnet for rekreasjon. Hyttefeltet på Mjøsstrand har god tilgang til rekreasjonsområder 
og ligger i en rolig del av kommunen. Samtidig er det litt atypisk med sin lokalisering 
med gangavstand til dagligvareforretning og bussforbindelser langs fv. 33, noe som 
anses som positivt for feltet og i samsvar med RPR-ATP. [ … ] 
 
[ … ] Etablering av hytter kan bidra til at også barn og unge kan feriere i et område 
med natur og friluftsmuligheter rett utenfor hytteveggen. Området ligger nært 
friluftsområder, med både skog og vann. Her trekkes spesielt frem Årnesstranda, som 
er et parkområde i tilknytning til strandsonen ved Mjøsa, ca. 1 km sør for planområdet. 
Disse har gode rekreasjonsmuligheter både sommers- og vinterstid. Det anses at tiltak i 
henhold til reguleringsplanen vil gi flere mulighet for å oppleve dette, uten at det 
reduserer rekreasjonsverdien vesentlig. Oppsummert anses at planforslaget derfor 
bedrer forholdene for barn og unges interesser. 

 
Administrasjonens holdning og standpunkt i denne plansaken er at foreslått utbyggingsområde 
ikke vil utgjøre en ny lokalisering av et frittstående felt for fritidsbebyggelse, men vil være en 
utvidelse av det eksisterende hyttefeltet. Siden det foreslåtte planområdet ligger som en kile 
inn i det eksisterende hyttefeltet, vil det framstå som en naturlig del av eksisterende hyttefelt.  
 
Det har blitt foretatt vurdering av de viktigste utredningstemaene i planprogrammet, for å få 
opplyst planprosessen på best mulig måte. Gjennom dette har overordnede myndigheter og 
kommunen hatt et best mulig grunnlag for å behandle saken. Dette er spesielt viktig siden 
prosjektet ikke har kommet som en del av rulleringen av kommuneplanens arealdel, men 
kommer direkte som en detaljreguleringsplan uten overordnet vurdering.   
 
Som nevnt i de tidligere behandlinger ansees området som egnet for hytteutbygging, siden det 
er en naturlig utvidelse av eksisterende felt, samtidig som det ikke går på bekostning av dyrka 
mark eller ander interesser jf. konsekvensutredningene gjort i planprosessen. 

2.2 Trafikkforhold 

I planforslaget er det hjemlet at eksisterende kjøreadkomst til hytteområdet skal benyttes som 
adkomst for planområdet. Mjøsstrandvegen inklusive eksisterende kryss med fv. 33 er regulert 
i tråd med krav fra Statens vegvesen. En vurderer det slik at dette er den eneste og mest 
fornuftige løsningen for adkomst til utvidelsen av hyttefeltet.  
 
Som forslagsstiller viser til i sin planbeskrivelse vil den foreslåtte løsningen innebære økt 
trafikk på de eksisterende veiene etter at planområdet er ferdig utbygd. Som det fremkommer 
av merknadene til oppstartsvarselet og offentlig ettersyn er det en del kommentarer fra 
hytteeiere i området knyttet nettopp til den ekstra trafikken som det nye feltet vil generere. 
 
Man har forståelse for at de som har eksisterende hytter i området ønsker minst mulig endring 
og trafikkøkning i området. Samtidig anses det at den økte trafikkbelastningen utgjør såpass 
få bilbevegelser, at det bør være akseptabelt. Etter revisjon av planen er det som nevnt 
tidligere regulert for utvidet vegbredde langs Gaupefaret og Mårvegen. I dette ligger det at 
nåværende hyttebeboere også vil kunne dra fordeler av tiltaket, sett i forhold til gevinsten som 
ligger i å få mer vegbredde og bedre fremkommelighet.  
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3 Alternativer 

A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger, eventuelt; 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
C. Forslag avvises 

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag detaljreguleringsplan for 
Sommerro, gbnr. 233/35 m.fl. vedtas. Plankart er datert 22.2.2017, bestemmelser er datert 
31.3.2017, - begge revidert 4.12.2017.   
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse m/ konsekvensutredning 
4 Merknader 
5 Merknadsskjema 
6 ROS-analyse 
7 Sjekkliste naturmangfoldloven 
8 Fastsatt planprogram 
9 Brev - varsel om oppstart 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


