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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar Endringer 

Kart Bestem

melser 

Viken 

fylkeskommune, 

06.10.2020  

Viser til at det etter offentlig ettersyn er gjort to endringer: endring 

i byggehøyde fra tre til fire etasjer, +143,4 til +146,7 i 

gesimshøyde innenfor felt BS, og omregulering av kantparkering 

til fordel for gående og syklende.  

 

Viken fylkeskommune har ingen merknader til endringene som 

foreslås.  

Tas til orientering. 

 

  

Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, 

30.09.2020 

Har vurdert endringene i planforslaget ut fra regionale og 

nasjonale hensyn innenfor sine ansvarsområder. Basert på 

oversendt informasjon har de ingen konkrete merknader til 

planforslaget.  

Tas til orientering. 

 

  

Kommunalteknikk, 

Eidsvoll kommune, 

06.10.2020 

Opplyser om at vedtatt kommunal vegnorm opererer med radier på 

6 m for avkjørsler med over 13 boenheter.  

 

 

Påpeker at alle avkjørsler i reguleringsområde etableres med 

frisiktsoner i henhold til vegnorm punkt 5.4.5.  

 

Kommunalteknikk har i tillegg et ønske om at vegen skal vurderes 

som en samlegate fremfor en samleveg. Dette vil blant annet 

medføre at areal regulert som veg skal være 12,5 - og ikke 11 m. 

Er vurdert ut i fra forventet trafikk for de ulike avkjørslene, og 

det er vurdert at r=4 vil være tilstrekkelig.  Innarbeidet i 

revidert plankart. 

 

Tas til følge. Innarbeidet i revidert plankart. 

 

Dette innspillet baseres på en misforståelse, da vegen er regulert 

iht. krav for samlegate, og får regulert bredde på min. 12,5m og 

det sikres kjørebanebredde på 6m. Innspillet har ikke medregnet 

at gaten kun er regulert til midtlinje veg, og at man må 

medregne resterende areal som ikke inngår i dette planforslaget.  

X 

 

 

 

X 

 

Ratan Cyril Seth, 

grunneier av gbnr. 

16/56 og 16/75, 

22.10.2020 

 

Motsetter seg planforslaget, og mener ikke å ha vært gjort kjent 

med at forslagstiller blant annet ønsker å oppheve 

eiendomsgrensen i sør vest mellom Gnr. 16 Bnr. 37 og eiendom 

Gnr. 16 Bnr. 56, samt at det planlegges et parkeringshusanlegg helt 

inntil eksisterende bygg på eiendom 16/56.   

 

Grunneier ble på registrert postadresse varslet ved planoppstart 

19.8.19, offentlig ettersyn 8.5.2020 og ved begrenset høring 

28.9.2020. Høringsfristen for å gi uttalelse til plansaken gikk ut 

20.10, men det ble gitt utsatt frist til 22.10.2020 kl. 17:00 for at 

grunneier skulle kunne gi sin uttalelse. 

  



 

 

Mener ikke å ha mottatt noe informasjon om planarbeidet og har 

heller ikke gitt noe samtykke til noe. Planen vil kunne medføre 

store konsekvenser både for konstruksjonssikkerhet og statiske 

forhold, samt branntekniske forhold, da eiendom 16/56 består av 

flere leiligheter og næringslokaler.  

 

Ber kommunen pålegge forslagstiller om å utføre en 

konsekvensutredning og en ROS analyse for å avdekke alle 

bygningsmessige forhold som kan påvirke naboeiendom. 

 

Mener å ha fått besøk av kommunen på en befaring i 2018, hvor 

det ble informert om at den eksiterende gavlveggen på bygg 16/56 

i syd-øst var fredet som et kulturminne, og det ikke kunne 

rehabiliteres eller males på denne veggen.  

I oppstartsmøtereferat datert 25.6.2019 åpner kommunen opp 

for å regulere et mindre område enn felt BS6, men varsle et 

større område, og avklare nærmere fastsatt planavgrensning, i 

samråd med tilliggende grunneiere. Dette ble gjort, men senere 

korrespondanse viser at forslagstiller og tilliggende 

naboeiendommer avsluttet samarbeidet. Kommunen åpnet da 

opp for en mindre planavgrensning grunngitt med at 

naboeiendommer ikke ønsket tiltak, og heller ikke uttalte seg til 

varsel ei heller senere i planprosessen. 

 

Det finnes ikke hjemmel til å avslå et planforslag på bakgrunn av 

et privatrettslig spørsmål mellom eiendommene og tinglyste 

rettigheter som foreligger.  

 

Detaljreguleringsplanen faller ikke inn under oppfangskriteriene 

i forskriften, og skal ikke konsekvensutredes. ROS-analyse 

foreligger. 

 

Kommunen finner ingen vedtak eller fredning av gavlvegg på 

bygg 16/56. Det foreligger korrespondanse vedrørende dette, og 

at kommunen forholder seg til gitt  

rammetillatelse for bruksendring og fasadeendring datert 

4.6.2018.  


