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Margaret A. Mortensen 02.07.2018 2016/21183-7/108740/2018 EMNE L12  
Telefon 
22055622 

Deres dato 
13.06.2018 

Deres referanse 
2015/4127/EDM 

 
Eidsvoll kommune - Detaljregulering for Fransstua - Gbnr 129/8 med flere - Uttalelse til 
offentlig ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 13. juni 2018 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på ca. 20 dekar og er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål og 
grønnstruktur. Planforslaget avviker noe fra kommuneplanen og erstatter/endrer to tidligere 
reguleringsplaner. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av blokkbebyggelse med 
felles lekeareal og infrastruktur. Det legges til rette for til sammen 144 leiligheter. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 20. januar 2017 til 
varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende merknader til planforslaget: 
 
Vannforvaltning 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. Tiltaket ligger innenfor vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 
2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten 
for å nå målene i regional plan for vannforvaltning. 
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
 
Øvrige regionale interesser 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen     Pia Skipper Løken 
rådgiver plan       rådgiver arkeologi 
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Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Statens vegvesen, Region øst  
 
 
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28 
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Bankgiro: 1503.74.00573 
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Eidsvoll kommune 
Rådhusgata 1 
2080 EIDSVOLL 
 
 
 

Dato: 05.07.2018 
Saksref: 201722572-3 
Deres ref.: 2015/4127/EDM 
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake 
Telefon:    
Mobil: +47 91655127 
E-post: Gudrun.Cathrine.Laake@banenor.no 

 
 
   

 

Eidsvoll kommune - Uttalelse ved offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan Fransstua - 
Gnr/bnr 129/8 med flere - PlanID 023728700 

Vi viser til brev datert 08.06.2018. 

Planområdet ligger i gangavstand fra Eidsvoll verk stasjon, og det er tilrettelagt for logiske gang- og 
sykkelveger/fortau mellom planområdet og stasjonen. 

Bane NOR har ingen merknader til planen. 

 

Med vennlig hilsen 

Peder Vold  
fungerende seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Gudrun Cathrine Laake 
senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

Ebbe Dam Meinild  

 
 
 
 
 

NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 
 

Offentlig ettersyn detaljregulering Fransstua 

 
KOT har ingen innvendinger til planforslaget. 
Slik det fremgår av VA-rammeplan er det nok ikke aktuelt med kommunal overtakelse, men 
det må vi se nærmere på når endelige detaljplaner foreligger. 
 
Jfr. også tidligere innspill fra KOT i dok.14, dok.40 og referat fra oppstartmøte, dok.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erling Amdahl 
fagleder plan og prosjekt 

 
 
 
 
Kopi til: 
Kurt Magne Heitmann    
Alexander Vatnehagen    



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune - Fransstua - Sagmoen / Franshagan BK7 - gbnr 129/8 m.fl. 
- Offentlig ettersyn av detaljregulering - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 08.06.2018. 
 
Fylkesmannen har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til 
planforslaget. For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf Fylkesmannens 
forventningsbrev til kommunene av 1.mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og bygg, 
arealforvaltning”). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Christina Kinck  
rådgiver Andreas Lyngstad 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Kopi til: 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
 
 

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 EIDSVOLL 

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 2015/4127
Deres dato: 08.06.2018
Vår ref.: 2017/6990-7 FM-M
Saksbehandler: Andreas Lyngstad
Direktetelefon: 22003632

Dato: 26.06.2018

http://www.fmoa.no/


Norges
vassdrags- og

energidirektorat

 

HVE  !

Eidsvoll kommune

Rådhuset

2080  EIDSVOLL

 

Vår dato: 26.06.2018

Vår ref.: 201606863-5

Arkiv: 323 Saksbehandler:

Deres dato: 08.06.20] 8 Willy Wøllo

Deres ref.: 2015/4127/EDM

NVEs uttalelse -Offentlig ettersyn  -  Detalj reguleringsplan for

Fransstua GBnr 129/8 med flere  -  Eidsvoll kommune, Akershus

Vi viser til høringsdokument datert 08.06.2018.

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

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

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft.

De saksområdene som NVE håndterer er vurdert i henhold til vedtatt planprogram. Geoteknisk rapport

viser at områdestabiliteten vurderes å være tilstrekkelig god og at planlagt tiltak vil ikke true denne.

Videre er tatt inn i planbestemmelsene krav om at de anbefalinger som er gitt i forbindelse med

geoteknisk rapport skal legges til grunn ved gjennomføring av anleggsarbeider og som

vurderingsgrunnlag ved fundamentering av bygg.

NVE har ingen merknader til foreslått detaljregulering.

Med hilsen

Petter Glorvigen Willy Wøllo

regionsj ef saksbehandler

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

Kopi til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

E—post:  nve@nve.no,  Postboks 5091. Majorstuen. 0301  OSLO,  Telefon: 09575. Internett: Wwwnveno

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

   

     

Hovedkontor Region Midt-Norge egion Nord Region Sør egion Vest Region  Øst

Middelthunsgate 29 Abels gate  9 ongens gate  14-18  Anton Jenssensgate 7 austdalsvegen. 1B  Vangsveien  73

Postboks 5091. Majorstuen Postboks 2124 Postboks 4223

 

0301  OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 800 FØRDE 2307 HAMAR



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Eidsvoll kommune 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/188680-8    10.07.2018 

     

      

Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for Fransstua - gbnr. 129/8 m.fl. 
 i Eidsvoll kommune 

Vi viser til brev datert 08.06.2018 fra Eidsvoll kommune. 
 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for 
Fransstua.  
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget til detaljreguleringsplan for Fransstua – 
gbnr. 129/8 m.fl. 
 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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N-0247 OSLO 
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Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 
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+47 22 43 58 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2018-06-08 

Vår dato 

2018-06-25 

Deres referanse 

2015/4127/EDM 

  

Vår referanse 

65981 

 

 

Eidsvoll kommune  

Kommunal forvaltning  

Postboks 90  

2081 Eidsvoll 

Vår saksbehandler 

ECFJE 

 

 

 

 Kopi til 

      

 

 

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV DETALJREGULERING FOR FRANSSTUA  

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring av detaljregulering for Fransstua, gnr/bnr 
129/8 m.fl. i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 27. juli 2018 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.   
 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til 
planen.   
 
 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Emily C. Fjeldstad  
Avd. Rettigheter  



Innsendt: 26.07.2018 11:37
Ref.nr: TIBDYM

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

henrik
Etternavn

ceffby
Adresse

Statsrådvegen 71
Postnr.

2074
Poststed

Eidsvoll Verk
E-postadresse

henrik@ceffby.se
Mobilnr.

+46705454488

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Detaljreguleringsplan for gbnr. 129/8 m.fl. - Fransstua - Sagmoen/Franshagan BK7
Saksnr.

15/4127
Høringssvar

Klager på denne reguleringsplanen. Husene er altfor nært og for høye.
Min eiendom vil bli direkte utsatt for gjennomsiktighet fra de fleste leilighetene som er over bakkenivå som vender
seg mot meg.
Jeg er uenig med utkastet til forordning.
Husene skal være lavere slik at de passer inn i de regulatoriske planene de har grenser til.
Hilsning
henrik ceffby
Statsrådvegen 71, gnr. 129, bnr. 26 i Eidsvoll kommune

Dokumentasjon

Beskrivelse

klage1
Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Fra: Per Ivar Lundahl[p-i-l@online.no]
Dato: 25.07.2018 21:38:04
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Innspill til reguleringsplan med Planid 023728700

INNSPILL TIL REGPLAN MED PLANID 023728700

 
                                                                                                                                                                               
            Eidsvoll Verk 24/7  2018.
 
Vedr. Detaljreguleringsplan GBNR 129 / 8 M.FL, PlandID 023728700
Viser til brev mottatt juni vedr. detaljregulering av ovenfornevnte området og vil med dette komme med
følgende merknader til planen.
1.      Det kommende prosjektet omkranses av til dels veletablert villabebyggelse. Blokkbebyggelse med 5
etasjer (4+1) syntes høyt i dette området. Særskilt gjelder dette mot tilgrensede villa bebyggelse.
2.      Det er avsatt for små grønt området. 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.
 
Med hilsen 
Per Ivar Lundahl. Statsrådtunet 26
2074 Eidsvoll Verk
Gnr.129 bnr.25

 

 



26.07.18

Vedr. Planforsla for Planid 02 37 28 700

Vi ser at det foreslåsbygget 3/6 blokker i Olsrudskauen 10-12.
Høyden er 4 etasjer. Det går ikke fram av tegninger/kart hva som
er utgangspunkt for byggene. Skal garasjeanlegget graves ned til

grunnvannsnivå i Puttetj enn eller ha golv i høyde med nåværende

gatenivå? Hvis det siste er utgangspunkt, blir byggene 5 etasjer i
forhold til Olsrudskauen 2-8. Det er ganske viktig for oss som bor

her allerede. 4 etasjer, 15-20  meter ifra oss er også, forsiktig
snakket, mye.

Det ser også ut til at søppelanlegget blir vår nærmeste nabo. Hva

med lukt og søl etc. fra det.

En ser at gata Olsrudskauen skal Være vegen for minimum 144
pluss 12 biler.  I  planen står det at den er under minimumskrav til

gate og fortau. Den er ca stor nok til oss som allerede bor i 2—8!

Her bor små barn som selvfølgelig leker ute og plutselig dukker

opp fra en garasje eller gårdsplass! Hekker bør ikke ha større

høyde enn 70 cm ved utkjørsel fra gårdsrom. Her er det garasjer
på 240 om som stenger for sikten.

Vil det bli anlagt fartsdempere i byggeperioden/permanent.

Beboerne i Puttetjennvegen og Olsrudskauen har levd i den tro at

vegretten var hjemlet over til oss. Det viser seg at veggrunnen står

på Bjørn Bygg i Tromsø. Vi har gjort forsøk på å få
vegretten/ grunnen hjemlet over på oss, men forsøkene har Vært
dødfødte.

Vil kommunen overta vegen, eller må Vi selv betale for brøyting
og vedlikehold av vegen som nå. :s” , ,

 *  "13:"!  /  .".’"I"l



Denne vegen må også være anleggesveg for store mengder av
maskiner, dumpere etc. i et par år. Hva med ulempene det

medfører for oss som allerede bor her?

I  tillegg er også Fransstuvegen og Puttetjennvegen knapt nok bred

nok om man møter en bil, de blir og anleggsveg i byggeperioden!

Ellers er å si at forrige plan med en mindre fortetting og resten av
Puttetjenn som en del av uteområdet så mye triveligere ut for både
naboer og framtidige beboere.

Det ville være ønskelig for oss beboerne å bli invitert på et møte
om denne saken i god tid før byggestart.

På vegne av beboerne i Olsrudskauen:

Ragnar Dille

jf i" [* i

Leder 1Sameiet Franshagan  1

Linn Tandberg

l.. )' a»;  .' ., J.H. .

Styremedlem 1Sameiet Franshagan  1

May Helen J onsbraten

Styremedlem 1Sameiet Franshagen  1
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