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Kart Bestem

melser 

Elvia AS, 

08.06.2020 
Elvia viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om 

oppstart av planarbeidet. I plankartet er det ikke avsatt areal til 

nettstasjon, ber derfor 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.  

Tas til følge, og legges inn i bestemmelsene, om det skulle bli 

behov for ny nettstasjon. 

Dagens nettstasjon er lokalisert på gnr. 16 bnr 103 inntil 

planområdets nordøstre hjørne. I en uttalelse 19.11.2019 skriver 

Hafslund Nett AS v/ Geir Karlsen at det er lite kapasitet i 

nettstasjon E0178. For å forsyne byggeprosjektet i Sundgata 15 

vil det være nødvendig med skifte av transformator og 

lavspenttavle i nettstasjonen. 

 

 X 

 

 

Viken 

fylkeskommune, 

16.06.2020  

Mener det fremlagte planforslaget ivaretar i liten grad funksjonen 

som overgang mellom kvartalsbebyggelsen i sentrum og 

villakvarterene utenfor. Spesielt er det uheldig at opptrapping av 

etasjene følger stigningen i Sundgata, slik at høydevirkningen helt 

unødig blir forsterket. Nybygget virker dermed ekstra knugende på 

Sundgata 17. Fylkeskommunen mener utbygger ikke kan ha som 

forutsetning at dette huset vil bli revet når de planlegger for 

Sundgata 15, men at nybygget må forholde seg til omgivelsene 

som de er.   

Tas til orientering. 

Det er detaljregulert høyhus på inntil 14 etasjer på tomten rett 

over vegen til planområdets nordre del. Økt høydeforskjell og 

konsekvensene av det vurderes større med lavere bebyggelse mot 

nord. 

 

For øvrig er planforslaget i tråd med områdereguleringen. 

 

  

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, 

17.06.2020 

Støy fra veitrafikk gir overskridelser på fasadene på bygningen ut 

mot Sundgata. Det er stille side for 28 av 37 leiligheter som er 

gjennomgående, men det er ni ensidige boliger mot støyutsatt side 

med overskridelse av anbefalt grenseverdi Lden ≤ 55 dB i gul 

støysone. Fylkesmannen mener at ensidige boliger ut mot 

støyutsatte områder er uheldig. Det er vurdert andre støytiltak med 

utvendige skjermløsninger eller kjøling av ventilasjonsluften. 

Fylkesmannen mener imidlertid at kommunen bør unngå at 

leiligheter ikke har tilgang til stille side. Kommunen bør derfor 

foreta ytterligere vurderinger for å se om det er mulig å unngå at 

Viser til «Støyvurdering – Sundgata 11», datert 28.11.2019, som 

følger planforslaget. Reguleringsbestemmelsene ivaretar 

intensjonen i T-1442 ift. hva som er mulig i prosjektet og hva 

som anses som hensiktsmessig, vurdert opp mot andre forhold 

som utsikt og sol mot støyutsatt side, noe som er uheldig i form 

av høye skjermingstiltak på uteplasser der en ønsker åpenhet 

mot utsikt/sol. Det er ikke spesielt høy trafikkmengde på 

Sundgata (estimert rundt 2600 biler i døgnet). Støyen har 

karakter av enkelthendelser. Dette er et argument for å 

  



 

leiligheter ikke har tilgang på stille side. 

  

 

akseptere noe høyere støynivå enn det som er anbefalt som 

gjennomsnitt over ett døgn, dersom nødvendige tiltak for å 

tilfredsstille gjennomsnittsnivå vil være omfattende og 

uhensiktsmessig av andre stedlige forhold. Beregningsresultatene 

viser at med anbefalte skjermingstiltak og planløsninger får alle 

boenheter tilfredsstillende støyforhold. For leilighetene som ikke 

har tilgang til stille side, er anbefalte støyreduserende tiltak 

hjemlet i bestemmelse 2.2 Støy.  
 

Da det er ønskelig å tilby variasjon i leilighetstyper og størrelser, 

samtidig beliggenhet mot solrik side, er det ikke oppnåelig at alle 

leiligheter får stille side. Vår vurdering er at solrik beliggenhet 

med utsikt tilfører en større kvalitet til boligene enn beliggenhet 

mot stille side under forutsetning at forskriftmessige lydkrav 

ivaretas.  

Miljørettet 

helsevern - Øvre 

Romerike, 

26.06.2020 

Mener det bør utarbeides en prognose for anleggsstøyen, rutiner 

for varsling av naboer og hvem som kan gi dispensasjon dersom 

det blir nødvendig å overskride de grenseverdier som fremgår av 

T-1442/2016, kap.4. Ettersom støygrensene i hovedsak er 

helsemessig begrunnet, er det naturlig at myndigheten til å 

dispensere fra støykravene delegeres til kommuneoverlegen. 

 

Anbefaler at det settes fokus på sikring mot innsyn i de nederste 

etasjene i den videre planleggingen. 

 

Anser det som fordelaktig at man ser dette planområdet i 

sammenheng med den øvrige utbyggingen og utviklingen av 

Sundet. Særlig med tanke på trafikksikkerhet, estetikk, innsyn- og 

støyskjerming, sol og luft til alle sentrumsnære boliger. 

Dispensasjon for eventuell overskridelse av grenseverdiene i T-

1442/2016 vil behandles hos byggesak, men de innhenter 

uttalelser fra nødvendige parter, som for eks. 

kommuneoverlegen. 

 

 

Bestemmelse 2.3 ivaretar disse hensyn. 

 

Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum har vurdert den 

helhetlige planleggingen for Sundet, og planforslaget ases for å 

være i tråd med denne. I tillegg er det utformet en 

formingsveileder for Eidsvoll sentrum, som er gjort gjeldende i 

bestemmelsene.  

  

NVE, 12.05.2020 

 
 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og 

veiledning/opplæring av kommuner med store utfordringer innen 

vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om 

slik bistand. NVE gir derfor en generell tilbakemelding i denne 

saken. 

NVE sine saksområder er vurdert og ivaretatt. 

Områdestabiliteten er tilfredsstillende.  

  

Byggesak, Eidsvoll 

kommune 

Det er mottatt tilbakemelding på bestemmelser, som i hovedsak 

går på vasking av dokument o fjerning av overflødig e 

bestemmelser som er nedfelt i regelverk.  

Tas til følge.  X 

Romfarer 

arkitekter AS, 

Konsulent uttaler seg på vegne av forslagstiller. 

Opplyser om at bygget er kostnadsberegnet, og kalkylen viser at 
Rekkefølgekrav ved opparbeidelse av fortau/gang- og sykkelvei: 

Dette er vurdert og behandlet politisk ved 1. gangsbehandling 

 

 

 

 



 

03.06.2020 bygget ikke er gjennomførbart i sin nåværende form med de 

kostnader som pålegges prosjektet. Under fremgår forslagstillers 

vurdering av hva som kan bidra i kostnadsbesparende retning for å 

sikre gjennomføring. 

 

Rekkefølgekrav ved opparbeidelse av fortau/gang- og sykkelvei: 

Førstegangsvedtaket skiller seg fra forslagstillers planforslag til 

detaljreguleringsplan ved at opparbeidelse av fortau/gang- og 

sykkelvei langs Sundgata i hele planens utstrekning er lagt inn som 

et rekkefølgekrav. Forslagstillers forslag begrenset rekkefølgekrav 

til opparbeidelse av fortau/gangvei til kun langs Sundgata 15. Det 

er fra forslagsstillers side foreslått og dokumentert hvordan en kan 

oppnå dette slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Eier av 

Sundgata 13 er den samme som i Sundgata 11, og da hører dette 

naturlig sammen med en utvikling av den eiendommen. 

Kommunen kan i «nødvendig utstrekning» fastsette 

rekkefølgebestemmelser. I kravet om nødvendighet ligger at det 

må være en saklig sammenheng mellom rekkefølgebestemmelsen 

og behovet som utløses av utbyggingen i den aktuelle 

reguleringsplan. Det kan reises spørsmål om utbyggingen i 

Sundgata 15 i det hele tatt utløser noe behov for en opparbeidelse 

av hele gateløpet. Mener videre at det ikke er tiltaket som 

nødvendiggjør opparbeidelse av hele gateløpet, men en ambisjon 

kommunen har for sentrumsutviklingen. Rekkefølgebestemmelsen 

er da følgelig ikke nødvendig, og ikke innenfor pbl § 12-7. Plan- 

og bygningsloven § 17-3 tredje avsnitt setter også rammer for de 

tiltak utbygger kan pålegges ved gjennomføring av planvedtak. 

Mener at i dette tilfellet er et pålegg om å opparbeide gang- og 

sykkeltrasé langt utenfor utbyggingsområdet, ikke rimelig. 

 

Regulerte høyder: 

Bygging av boliger med garasjekjeller i Sundgata 15 er 

kostnadskrevende på grunn av vanskelige grunnforhold. Det kan 

derfor være nødvendig å bygge med avstand mot Sundgata 13. 

Som kompensasjon for den arealreduksjonen dette medfører er det 

ønskelig å kunne oppføre bebyggelsen i 4 etasjer i det området 

som i planen har gesimsbegrensning +143,4, tilsvarende 3 etasjer. 

Det medfører ingen økt utnyttelse av eiendommen. En positiv 

effekt av endringen vil være at en oppnår en enklere atkomst til 

nåværende inngang i nordfasaden på Sundgata 13, og en vil sikre 

en ekstra rømningsvei fra bebyggelsen. Økt høyde på denne delen 

av felt BS vil heller ikke påføre naboer ulempe i form at mindre 

sol eller redusert utsikt. 

05.05.2020, jf. saksfremlegg av samme dato. 

Rekkefølgekrav her skal sikre at tiltaket ikke tas i bruk før, det 

kommuneadministrasjonen oppfatter som, nødvendig 

infrastrukturanlegg er tilstrekkelig etablert.  

Planavdelingen mener behovet for gang-/sykkelvei og 

kantparkering langs hele strekningen utløses av utbyggingen i 

Sundgata 15. Et rekkefølgekrav trenger ikke kun gjelde 

strekningen langs den eiendommen som bygges ut. Kravet er 

begrunnet ut i fra en naturlig avgrensning ut i fra at tiltaket skal 

ha en mest mulig hensiktsmessig tilslutning til allerede 

eksisterende infrastruktur for å få en sammenhengende 

gang/sykkelveg og kantparkering.  Hele strekket bør 

opparbeides samlet for å unngå klattvis opparbeidelse, hvilket vil 

kunne påvirke levetiden for anlegget, samt forringelse av bruk 

og estetikk i perioden frem til alt er rehabilitert. Planavdelingen 

viser videre til at deler av løsningen baserer seg på en ønsket 

avfallshånderting fra utbygger, og at renovasjonsformål BRE1 i 

planen er tiltenkt som renovasjonsanlegg for Sundgata 15. 

Planavdelingen er av den oppfatning at det foreligger et saklig 

begrunnet behov for gang/sykkelveg og kantparkering. At 

gang/sykkelveg og kantparkering også gir mulighet for ferdsel 

for andre som ikke berører utbyggingsprosjektet tilsier ikke at 

utbyggingsprosjektet ikke nødvendiggjør oppgradering av 

infrastrukturen. Videre mener planavdelingen kravet ikke er 

mer krevende en nødvendig, etter utbyggingens art og omfang. 

Rekkefølgekravene sier ingen ting om hvem som skal stå for 

finansieringen. Kommunen kan imidlertid ikke i reguleringsplan 

kreve at utbygger påtar seg å finansiere tiltakene 

rekefølgekravene omhandler. En eventuell utbyggingsavtale og 

eventuelt bidrag fra kommunen må forelegges politisk 

behandling og ligger ikke innenfor den planfaglige vurderingen.  

 

Regulerte høyder: 

Tas til følge og endres i kart og reguleringsbestemmelser. 

Høyder er i tråd med områdeplanens bestemmelser, og gir ingen 

vesentlig virkning. Et brudd i fasaden med passasje mellom 

bebyggelsen vil ha positiv estetisk effekt og god funksjon for 

beboerne, også for nabobebyggelse.  
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