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MERKNADSSKJEMA - ADMINISTRASJONENS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - 

OFFENTLIG ETTERSYN 

 
Plannavn Detaljregulering for gbnr. 129/8 m.fl. - Fransstua-

Sagmoen/Franshagan BK7 

Plan ID 023728700 

Saksnummer 2015 / 4127 

Utarbeidet av Romerike arkitekter AS 

Datert/Revidert 08.08.18 

  
Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar 

Akershus 

fylkeskommune  

Viser til regional plan for vannforvaltning 2016-22, der tiltaket ligger 

innenfor vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. Forutsetter at planen 

ikke reduserer muligheten for å nå målene i planen. Har elles ingen 

ytterligere merknader.  

 

 

Planen påvirker etter vår vurdering ikke muligheten for å  nå målene i regional plan for 

vannforvaltning 2016-22 for vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma. 

Bane Nor Har ingen merknader til planen. Ingen kommentar. 

Eidsvoll kommune, 

kommunalteknikk 

KOT har ingen innvendinger til planforslaget. 

Slik det fremgår av VA-rammeplan er det nok ikke aktuelt med 

kommunal overtakelse, men vil vurdere dette nærmere på når endelige 

detaljplaner foreligger. 

Ingen kommentar. 

Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus 

Har ingen merknader til planen. Ingen kommentar. 

NVE Har ingen merknader til planen. Ingen kommentar. 

Statens vegvesen Har ingen merknader til planen. Ingen kommentar. 

Hafslund Nett Har ingen merknader til planen. Ingen kommentar. 
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Private 

merknader 

  

Henrik Ceffby Mener byggene komme for nær naboeiendommer og mener hans 

eiendom vil få innsyn fra leilighetene som vender inn mot eiendommen 

hans. Ønsker at byggene skal være lavere enn det planen åpner for. 

Byggehøyde og antall etasjer er uendret fra gjeldende plan. Når det gjelder nærhet til 

naboeiendommer representerer planforslaget enn øking av avstand sett mot gjeldende plan, 

altså en forbedring sett fra merknadens synspunkt. Bebyggelse ligger nå mer konsentrert på 

midten av tomta, men grønne areal hele vegen rundt. I gjeldende plan ligger bebyggelse 

helt inn til eiendomsgrensen. 

 

Per Ivar Lundahl 1. Blokkbebyggelse med 5 etasjer syntes høyt i dette området. Særskilt 

gjelder dette mot tilgrensede villa bebyggelse. 

2. Det er avsatt for små grøntområder. Disse bør økes. 

3. Det er avsatt for få P‐plasser. Antall P‐plasser bør økes. Særskilt 

antall gjesteparkeringsplasser bør økes slik at gateparkering/parkering i 

vei unngås. 

4. Det bør stilles krav til materialbruk i kommende bebyggelse. 

5. Av hensyn til eksisterende bebyggelse og naboer bør utbygging, 

fremdrift og riggdrift prioriteres og avvikles på mest mulig 

hensiktsmessig måte og i samarbeid med de berørte parter. 

6. Rekkefølgebestemmelser bør revideres. Det er vesentlig at 

infrastruktur slik som vei etableres og vedlikeholdes snarest mulig. 

7. Det bør holdes fokus på anleggsarbeidet slik at støy og støv nivå 

holdes på et minimum. Sprengning bør kun foregå på dagtid. Ved 

sprengning i skråning mot sør bør rystelsesmålere benyttes. Generelt 

bør anleggsveger vedlikeholdes, vannes / saltes gjennom hele perioden. 

8. Det er vesentlig med en helhetlig og god VA plan. Området som skal 

bebygges er dårlig drenert. Løsningene som tas i bruk bør ha god 

infiltreringsevne. Det bør etableres omfattende fordrøyningskammere. 

Bekken som renner inn i området og som går over undertegnedes 

eiendom må hånderes og beregnes inn i overvannshåndteringen for 

prosjektet. 

1. Byggehøyde og antall etasjer er uendret fra gjeldende plan. 

2. Det er på det rene at planforslaget vil endre, og delvis redusere, grøntområdet slik 

det ligger i kommuneplanen. Det er redegjort klart for dette i planbeskrivelse og 

saksutredning. 

3. Parkering dekning er i tråd med p-norm. 

4. Det er bestemmelse om estetikk og material bruk. Det er ikke stilt krav om et 

spesifikt material, men om et helthetlig uttrykk mm.  

5. Vi legger til grunn at dette følges opp videre. 

6. At rekkefølgekrav til adkomstvei og annen infrastruktur er knyttet til 

brukstillatelse (og ikke til oppstart/1.trinnstillatelse) mener vi er fornuftig all den 

tid byggeprosessen vil slite mye på en ferdig veg. Det er derfor logisk med 

ferdigstillelse av bygg, infrastruktur og utomhus-areal i samme steg. 

Ellers mener vi planens rekkefølgekrav på en god og praktisk måte ivaretar felles 

infrastruktur i løpet av byggeprosessen. 

7. Vi legger til grunn at dette følges opp videre. 

8. En VA-plan er lagt ved planforslaget. Det er lagt opp fordrøyningskammer og 

andre tiltak som gir en god håndtering av overvann på egen tomt. 

Sameiet Franshagan 

1 

Ønsker avklaring på total høyde på byggene sett i forhold til 

Olsrudskauen 2-8. Er bekymra for lukt fra søppelanlegget. Mener 

vegen er underdimensjonert til trafikken og at garasjebygg tett inntil 

vegen vil gi en trafikkfarlig situasjon, særlig for små barn. Opplyser at 

de har ønsket å overta vegen, men at det ikke har ført frem. Stiller 

spørsmål om hvem som har ansvar for fremtidig vedlikehold. 

Mener at anleggsperioden vil medføre ulemper for naboer, særlig med 

tanke på anleggsveg. Mener gjeldende regulering er å foretrekke frem 

for planforslaget. Ønsker å bli invitert på et møte i god tid før 

Det er forståelig at beboerne ser det som negativt at skulle ha et stort byggeprosjekt tett inn 

på seg. Det er likevel verd å huske å at også den opprinnelige regulering av hele området 

fra 2001 (som Sameiet Franshagan også er del av), om enn i mye mindre omfang. 

Gjeldende plan (2013) for området åpnet opp for bygging i større målestokk. En slik 

utvikling er en naturlig konsekvens av utviklingen av overordna infrastruktur og Råholts 

status som prioritert lokalt tettsted. Området ligger såpass nær togstasjonen at det er 

naturlig med en høyere utnytting.  

 

Plasseringen av areal til renovasjon skal forene flere hensyn, der tømming, og derfor 
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byggestart. tilkomst, også er viktig. Det virker derfor logisk å ha et slikt anlegg før bebyggelse og 

grøntområder, men det medfører samtidig at det ligger i inn til grensen mot eksisterende 

bebyggelse, noe som er forståelig ikke oppfattes positivt. Lukt og andre gener skal likevel 

minimeres og utbygger må gjøre nødvendige tiltak.  

 

Vegtilkomsten er som nevnt trang. Prioritering har vært å regulere et fortau mot å få 

smalere kjørefelt. Dette er tråd med mål å stimulere til mindre bilbruk, særlig i 

lokalområdet. Som et tiltak for å bedre tilkomsten fra veg og inn til friområde/lekeplass er 

bebyggelse flyttet 2,0 m mot vest, slik at fortauet føres forbi parkeringsplassen og inn på 

friområdet. 

 

Gulvhøyden i garasjeanlegget, som går frem av s. 12 i planbeskrivelsen, vil ligge på rundt 

kote 191, noe som er om lag på nivå med adkomstvegen. I den geologiske vurderingen 

anbefales det ikke med guld på mindre enn 190, så det er ikke så mye å gå på. Det er 

korrekt at det da kommer 4 etasjer oppå parkeringsetasjen. Fra administrasjonens 

synspunkt er det likevel positivt at bebyggelsen bygges med parkeringskjeller frem for 

overflateparkering. Samtidig er bebyggelsen trukket inn i eksisterende terreng, slik at det 

demper noe av høydevirkningen.  

 

Som i kommentaren til Ceffby over er det viktig å peke på at dagens bebyggelse ligger noe 

lenger vekk enn det gjeldende plan legger opp til.  

 

Vegen er ikke tenkt som kommunal veg. 

 

Ellers er det jo lagt opp til at den områdelekeplass som reguleringsplanen fra 2001 la opp 

til nå faktisk blir realisert som del av prosjektet. Plan legger opp til et større grøntområde 

med stiforbindelser og flere typer lekeplasser.       

 

 


