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 Uttalelse til offentlig ettersyn/høring av detaljregulering for 
Sundgata 13-15 i Eidsvoll kommune 
Elvia AS («Elvia») viser til offentlig ettersyn/ høring av detaljregulering for Sundgata 13-15 i Eidsvoll 
kommune. Høringsfristen er 23. juni 2020 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
Bemerkninger  
 
Elvia viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.  I plankartet er det ikke 
avsatt areal til nettstasjon, og derfor ber vi 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. 

Elvia 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. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

 
Hanne Korsvold 
Studentressurs 
Avdeling Rettigheter 

hanne.korsvold@hafslund.no 



PLAN Avdeling for kommunale planer  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent

 

Eidsvoll kommune Vår ref.: 244022/2020 - 2020/116099 
Postboks 90 Deres ref.: 2016/1176/JWB 
2081 EIDSVOLL Dato: 16.06.2020 
  

 

Eidsvoll kommune - Detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr 16/37 m fl 
- Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 8. mai 2020 av forslag til reguleringsplan til 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på tre dekar og utgjør del av felt BS6 (sentrumsformål) i områderegulering for 
Eidsvoll sentrum, vedtatt 12. mars 2019. Formålet med planen er å legge til rette for 
etablering av inntil 37 boenheter i leilighetsbygg i 3-7 etasjer med parkeringskjeller. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 

Akershus fylkeskommune uttalte seg til varsel om oppstart av planarbeid i brev datert 
12. september 2019. Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 29. august 2019. Fra 1. januar 
2020 inngår tidligere Akershus fylkeskommune i Viken fylkeskommune. Samtidig er ansvaret 
for fylkesveier overført fra sams veiadministrasjon i Statens vegvesen til Viken 
fylkeskommune. Vi viser til uttalelsene til varsel og har følgende merknader til planforslaget: 

Nyere tids kulturminner 
Sundgata 15 er i dag bebygget av en eldre villa som ifølge SEFRAK-registrering er oppført 
1899, men som siden er modernisert og nå fremstår som et enkelt 1950-tallshus. Huset har 
ikke status som verneverdig i områdereguleringen for Eidsvoll sentrum og kan ifølge 
gjeldende bestemmelser rives. Sundgata 17 er en «mini-leiegård» fra 1950-årene med 
butikker i første etasje og boliger i andre og tredje etasje. Bygningen påkaller en viss 
kulturhistorisk interesse; oppmerksomheten mot etterkrigstidens kulturminner er økende, se 
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2019-2024 (vedtatt i fylkestinget 
25. november 2019). 

Verneinteressene i området er hovedsakelig knyttet til villabebyggelsen nord og øst for 
planområdet. 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. Vi 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. 
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Tiltaket berører ikke kulturminneverdier av nasjonal eller regional verdi som fylkeskommunen 
er satt til å ivareta. Vi viser til vår uttalelse til varsel om planoppstart i brev fra Akershus 
fylkeskommune datert 12. september 2019, samt uttalelse datert 15. januar 2019 til nytt 
offentlig ettersyn av områderegulering for Eidsvoll sentrum og har ingen ytterligere 
bemerkninger vedrørende tiltaket. 

Øvrige regionale interesser 
Vi vurderer at våre merknader til varsel om planoppstart i hovedsak er ivaretatt i planforslaget 
og har ingen ytterligere merknader. 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 

 

Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
 

 

Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:    Margaret Andrea Mortensen 
Samferdsel:      Torhild Sletten 
Arkeologiske kulturminner:    Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum



 
 Vår dato:  Vår ref: 

  17.06.2020  2019/42821 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  08.05.2020  16/1176 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hans Petter Jakobsen, 32266734 
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Eidsvoll - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Sundgata 
13 - 15 - Gbnr. 16/37 m. fl. 

 
Vi viser til brev datert 08.05.2020 med høring av detaljregulering for Sundgata 13-15 i Eidsvoll 
kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at hensikten er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen 
Sundgata 15 med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Planområdet omfatter g/bnr 16/37, del av 56, 104 og 105 og utgjør en del av felt BS6 i 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
 
Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 3 til 7 etasjer med 
parkeringskjeller. Det er åpnet opp for ren boligbebyggelse med planer om 37 leiligheter og det 
stilles ikke krav til nærings-, tjenesteytings- eller bevertningsareal i bestemmelsene.  
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi har følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: 
 
Støy  
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.  
 



Vi mener at ensidige boliger ut mot støyutsatte områder er uheldig. Vi ser at det er gjort 
vurdering av en høy skjerm for å dempe støyen, men at denne ikke er hensiktsmessig i 
sentrumsområdet. Det er da vurdert andre støytiltak med utvendige skjermløsninger eller kjøling 
av ventilasjonsluften.  
 
Der kommunen har avsatt områder til fortetting med ønsket høy arealutnyttelse i tråd med 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og Statlige planretningslinjer for samordnet 
areal-, bolig- og transportplanlegging kan det gi grunnlag for visse avvik fra støyretningslinjen T-
1442/2016, dersom det stilles konkrete krav til ny bebyggelse. Kravene bør nedfelles i 
planbestemmelsen slik at de blir juridisk bindende. Vi 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 leiligheter ikke har tilgang på stille side.  
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunal 
arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/


Fra: Hilde.Einmo@nannestad.kommune.no[Hilde.Einmo@nannestad.kommune.no]
Dato: 26.06.2020 10:43:50
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Bjørn Hagen; Carl Magnus Jensen
Tittel: Merknader til detaljregulering for Sundgata 13-12, gnr 16/37 m.fl, Eidsvoll kommune

Hei 

Viser til forslag til detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr. 16/37 m.fl., Eidsvoll kommune.
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen Sundgata 15 med sentrumsnært
boligbebyggelse fra 3-7 etasjer med parkeringskjeller.

Miljørettet helsevern - Øvre Romerike har følgende merknader til planen:

Bygge- og anleggsstøy:
Det kan være hensiktsmessig å regulere støy knyttet til bygge- og anleggsdrift særskilt i reguleringsplanen. Spesielt er
dette viktig med tanke på at planområdet er midt i sentrum og slik støy vil berøre mange mennesker. I tillegg er det viktig
med slik regulering dersom det i kortere perioder blir behov for nattarbeid. Det antas at det av ulike årsaker vil bli aktuelt
med periodevis nattarbeid ved utbygging. Vi mottar fra tid til annen klager på slik virksomhet. Generelt bør det 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.

Støy og innsyn:
Sentrumsnære boliger vil være utsatt for støy og vibrasjoner. Støy virker negativt på helse og trivsel, både fysisk og
psykisk. Av planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og støyvurdering viser at støyproblematikken er satt i fokus med
gode forslag til avbøtende tiltak.
Miljørettet helsevern - Øvre Romerike vil i tillegg kommentere at også innsyn kan være en helsemessig negativ påvirkning.
Retten til privatliv er svært viktig for alle mennesker, spesielt i egen bolig. Det anbefales derfor at man også setter fokus på
sikring mot innsyn i de nederste etasjene i den videre planleggingen. 

Helhetlig perspektiv:
Miljørettet helsevern - Øvre Romerike 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. 

Med hilsen
Hilde Einmo
rådgiver, Miljørettet helsevern - Øvre Romerike
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - 

Detaljreguleringsplan for Sundgata 13-15, gnr. 16 bnr. 37 m.fl., PlanID 

023728100 - Eidsvoll kommune 

Vi viser til høringsdokument datert 08.05.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

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. Dette går fram av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor en generell tilbakemelding i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse 

og dermed svarer ut sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift, samt ivaretar vassdragsinteresser 

og andre NVE-temaer på en forsvarlig måte.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og konkret hvordan disse farene bør utredes og innarbeides 

i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
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 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene www.klimaservicesenter.no  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken, kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   

   
 

  

   

   

 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.klimaservicesenter.no/
http://www.nve.no/arealplan


 

Eidsvoll kommune 
 
eidsvoll.post@eidsvoll.kommune.no 
 
 

Oslo, 03.06.2020 
 
 

Detaljreguleringsplan Sundgata 15 m.fl. 
Uttalelse til saken. 

 
 

Vi viser til vedtak om å legge forslag til detaljregulering av Sundgata 15 m.fl. til høring.  
 
Kort orientering om bakgrunnen for vår merknad 
 
Forslagsstiller har, som Eidsvoll kommune er kjent med, i lang tid arbeidet med planer om 
å bygge boliger på eiendommen Sundgata 15. Status for dette arbeidet er nå: 
• Forslaget til detaljregulering av eiendommen er utarbeidet og førstegangsbehandlet 
• Det er utarbeidet et forprosjekt med bistand fra en rekke tekniske rådgivere. Rapporter 

er utarbeidet og lagt til grunn for kalkyle og vurdering av alle forhold på eiendommen: 
o Sikringstiltak, fundamentering og konstruksjonssystem 
o Brannkonsept 
o Støyproblematikk / akustikk 
o Bygningsfysikk 
o Økonomi.  Bygget er kostnadsberegnet av entreprenør og kvalitetssikret av 

rådgiver 
Kalkylen viser at bygget ikke er gjennomførbart i sin nåværende form og med de 
kostnader som pålegges prosjektet.  
 
70% av kostnaden hviler på import fra EU. Sett sammen med en svært lav kronekurs og 
pålegg fra det offentlige om opparbeidelse av anlegg utenfor eiendommen viser kalkylen 
et gap mellom byggekostnad og forventet salgspris, også uten at en regner inn 
tomtekostnad, prosjekteringskostnad, finanskostnader og rivning av eksisterende bygg. 
Kostnaden forbundet med utbyggingen av prosjektet har følgelig gjort det vanskelig, om 
ikke umulig, å finansiere. 
 
Salgskalkylen er basert på en norm som tilsvarer prisbildet som så langt har vært 
gjeldende for området. De siste måneders hendelser gjør at det er stor usikkerhet knyttet 
til dette. 
 
Vi har derfor foretatt en vurdering av noen viktige momenter i dette prosjektet som kan 
bidra i kostnadsbesparende retning og som er nødvendig for videre arbeid med prosjektet, 
og vi er avhengige av at Eidsvoll kommune er med på tiltak som kan sikre 
gjennomføringen. 
 
 
  



 
 

Rekkefølgekrav ved opparbeidelse av fortau/gang- og sykkevei 
 
Førstegangsvedtaket skiller seg fra vårt forslag til detaljreguleringsplan ved at 
opparbeidelse av fortau/gang- og sykkelvei langs Sundgata i hele planens utstrekning er 
lagt inn som en rekkefølgebestemmelse. Som Eidsvoll kommune er kjent, med var 
rekkefølgekravet i vårt forslag begrenset til opparbeidelse av fortau/gangvei langs 
Sundgata 15. 
 
Dette er begrunnet i planbeskrivelsen, men vi finner grunn til å understreke betydningen 
av omfanget av denne bestemmelsen her. 
 
Utomhusarbeidene er kostnadskrevende, og dette gjelder spesielt opparbeidelsen av 
gateløpet med gang og sykkelsti langs eiendommen. Dette forsterkes ytterligere ved at 
rekkefølgekravet pålegger utbygger av Sundgata 15 å bekoste opparbeidelse av fortau / 
gang- og sykkelvei også langs naboeiendommene Sundgata 13, 17 og 19. Det er fra 
forslagsstillers side foreslått og dokumentert hvordan en kan oppnå en sømløs overgang 
mellom gang- og sykkeltraséen i direkte tilknytning til Sundgata 15 og naboeiendommene 
slik at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Tilleggskostnaden ved opparbeidelse av fortau / 
gang- og sykkelvei i nesten hele planområdets lengde er et betydelig bidrag til prosjektet 
ikke lar seg gjennomføre. 
 
Utenfor Sundgata 13 er det etablert en rampe som forenkler tilgang til eiendommen med 
fortau og gateparkering utenfor. Dette må sannsynligvis beholdes som det er. Eier av 
Sundgata 13 her 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. I innstillingen til førstegangs 
regulering skriver rådmannen at:  «Sundgata er planområdets begrensning mot øst. 
Sentrumsplanen legger opp til at Sundgata utformes som sentrumsgate med prioritering 
av myke trafikanter og kollektivtrafikk.» Det uttrykkes her tydelig at det ikke er tiltaket 
som nødvendiggjør opparbeidelse av hele gateløpet, men en ambisjon man har for 
sentrumsutviklingen. Rekkefølgebestemmelsen er 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. Lovens krav er at tiltaket skal stå i rimelig 
forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføring av 
planen. 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. Dette gjelder både mot lia på østsiden av eiendommen og mot 
nåværende bebyggelse i Sundgata 13 og 17. 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. Ved å tillate gesimshøyde +146,7 
tilsvarende 4 etasjer i dette begrensede området vil bygget volum bli det samme som om 
en bygget helt inn til Sundgata 13 i 3 etasjers høyde. Det medfører altså 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. En avstand mellom Sundgata 13 og Sundgata 15 vil også gi en «utlufting» 
av gårdsrommet. Økt høyde på denne delen av felt BS vil heller ikke påføre naboer 
ulempe i form at mindre sol eller redusert utsikt. 
 
Vi ønsker altså at høydebegrensningen på gesims +143,4 utgår av planen og at gesims 
+146,7 gjelder helt frem til sydgrensen for felt BS. 
 
Risiko 
 
I dagen situasjon er markedet for salg av boliger i Eidsvoll vanskelig, og meglere 
forslagsstiller har konsultert forventer at dette vil vare ved en god tid framover. Megler 
uttaler at: 
«Salget av ikke-ferdige boliger har svekket seg mer enn 40%, og det er grunn til å tro at 
dette rammer Eidsvoll i større grad enn gjennomsnittet. Bakgrunnen for dette er 
kjøpegruppen av denne type leiligheter som for dette området, nesten uten unntak, er godt 
voksne til eldre kjøpere som vurderer salg av egen enebolig. Jeg understreker vurderer 
fordi det er der problemet ligger: De behøver ikke å ta en slik beslutning nå og derfor 
venter de til fremtiden ser lysere og sikrere ut.» 
 
Situasjonen er med andre ord en annen nå enn da planforslaget ble fremlagt. Dersom 
prosjektet skal føres videre er vi som nevnt foran, helt avhengige av å ha med Eidsvoll 
kommune, administrasjon og politikere, på laget. Vi ber derfor om at ovennevnte forslag 
til endringer innarbeides i detaljreguleringsplanen før 2. gangs behandling. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Romfarer arkitekter AS 

 
Stein Høglund 
Sivilarkitekt MNAL, partner 
M 41689933, sh@romfarer.no 
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