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Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Gbnr 16/37 med fler - Sundgata 13 
- 15 - PlanID 023728100 - Begrenset høring av forslag til detaljregulering 
Vi viser til oversendelse datert 28.09.2020 med begrenset høring av endret planforslag for 
Sundgata 13-15 i Eidsvoll kommune. Viken fylkeskommune ga uttalelse til planforslaget i brev 
datert 16.06.2020.  
 
Etter offentlig ettersyn er det 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.  
 
Endringene er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvernhensyn og utøvende 
myndighet etter vannforskriften. 
 
Viken fylkeskommune har ingen merknader til endringene som foreslås.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtak i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan.  

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 
Avdelingsleder Rådgiver 
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Eidsvoll - Uttalelse til begrenset høring av endring i reguleringsplan for 
Sundgata 13-15 - Gbnr. 16/22 - 16/37 - 16/56 mfl. 

 
Vi viser til brev datert 28.09.2020 med høring av endring i reguleringsplan for Sundgata 13-15 i 
Eidsvoll kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Kommunen har etter offentlig ettersyn i perioden 8.5.2020 -23.6.2020 vurdert endringer av 
planforslaget etter mottatte merknader. Derfor sendes revidert planforslag ut til en begrenset 
høring til de berørte parter, slik at det gis mulighet til å uttale seg om endringene. Endringene 
gjelder reviderte høyder og omregulering av kantparkering i Sundgata til fordel for tilrettelegging 
av gang/sykkel inn til Eidsvoll sentrum på denne strekningen.  
 
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 vurdert endringene i planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til 
planforslaget. 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. januar 2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14. november 2019.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 

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/


 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 
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NOTAT UTEN OPPFØLGING 

Kommentar om veg, Sundgata 15 

 
 
Som det fremkommer i plankartet datert 10.12.2019 så er tilslutningsradius fra avkjørselen 
til utbyggingsområdet foreslått som 2 - og 1,7 m. Kommunalteknikk vil i den sammenheng 
minne om at vedtatt kommunal vegnorm opererer med radier på 6 m for avkjørsler med 
over 13 boenheter.  
 
Vi vil også påpeke 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 begrunnes med vegens plassering, bruk og fremtidig 
bebyggelse. Dette vil blant annet medføre at areal regulert som veg skal være 12,5 - og 
ikke 11 m.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Jostein Ertsås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tor. 22. okt. 2020 kl. 00:58 skrev Ratan Cyril Seth <ratancseth@gmail.com>: 

Vi motsetter oss til planforslagetfor detaljregulering for Sundgata 15 og del 

av Sundgata. 

 

Vi ble nettopp kjent med at forslagstiller ønsker å blant annet oppheve 

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

Bnr. 56 på Sundgata 17 og 19. Dette i tillegg til at det planlegges et 

parkeringshusanlegg helt inntil eksisterende bygg på vår eiendom. 

 

Vi har ikke mottatt noe infomasjon om denne planen og heller ikke gitt noe 

samtykke til noen, for at eier av naboeiendommen kan ta seg til rette og bare 

ta over deler av vår eiendom i sin reguleringsplanforslag. Det nye 

bebyggelsen som er avsatt til sentrumsformål ser ut til å ligge helt inntil det 

eksisterende bygget på vår eiendom på Gnr. 16 Bnr. 56. Dette vil medføre 

store konsvekvenser både for konstruksjinssikkerhet og statiske forhold, og 

for branntekniske forhold, da vår eiendom består av flere leiligheter og 

næringslokaler. Dette er et eldre bygg og slik den nye bebyggelsen er foreslått 

i planforslaget, vil dette være skadelig for fundamentet og grunnforholdene, 

blant annet på grunn av det store underjordiske parkeringsanlegget som er 

foreslått til å ligge helt inntil bygget vårt. 

 

Vi ber samtidig om at kommunen pålegger forslagstiller om å utføre en 

konsekvensutredning og en ROS analyse for å avdekke alle bygningsmessige 

forhold som kan påvirke eiendommen vår. 

 

Vi stiller oss imot planforslaget, slik den foreligger i dag og det er helt 

uakspetabelt for oss at eiendomsgrensene skal endres, deler av arealet vårt 

skal overføres til naboen sin foredel, og at deler av den nye bebyggelsen skal 

ligge på vår eiendom, og dette uten vårt samtykke. 

 

Til orientering så fikk vi besøk av kommunen på en befaring i 2018 og vi ble 

informert om at den eksiterende gavleveggen på vårt bygg i syd-øst var fredet 

som en kulturminne, og vi ikke kunne rehablitere den eller male den. Vi 

forundrer oss nå over at eier av naboeiendommen kan foreslå noe som er så 

omfattende som dette planforslaget, til tross for at vi fikk en nei fra 

kommunen når vi planla et så enkelt vedlikeholdstiltak med utvendig maling 

for ikke så lenge siden. 
 

Med vennlig hilsen  

 

Ratan Cyril Seth 
Seth Teknisk Design AS 
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