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1
1.1

BAKGRUNN
HENSIKTEN MED PLANEN

Eidsvoll kommune har hatt en sterk befolkningsvekst de senere år. Det er et stort behov for boliger i
kommunen, med en forventet befolkningsvekt på 2,5 %. Eidsvoll har gode togforbindelser til Oslo, noe som
gjør Eidsvoll kommune til en attraktiv bokommune i hovedstadsregionen.
Planområdet ligger i Dal i Eidsvoll kommune. Eidsvoll kommune kommuneplan 2015 – 2026 har avsatt
området til fremtidig boligbebyggelse A_B. Det er både politisk og lokalt ønske om å fortette eksisterende
tettsteder, sentrum og knutepunkter i kommunen.

Utsnitt av Kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune (Eidsvolls kartdatabase).

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et boligområde med tilhørende grøntområder,
uteoppholdsarealer og infrastruktur. Konseptet er en bebyggelse bestående av maksimalt 88 boenheter i en
omkransende bebyggelse i to etasjer rundt grønne fellesrom. Bebyggelsen skal være kostnadseffektiv og skal
variere i størrelse fra 50 m2 til 85 m2 BRA. Det skal være tilpasset mennesker med ulike behov i alle aldre.
Enkelte er horisontaldelte ettplans leiligheter, mens andre er over to etasjer (duplex). Alle boenhetene har en
privat uteoppholdsplass, enten på bakkeplan eller som balkong, med gode solforhold. Felles er det tilrettelagt
for gode felles uteoppholdsarealer med lekeplass.
Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167. Samlet areal er på ca.
13daa / 13431,6 m2
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Flyfoto av planområdet (bingmaps.com)

Tiltaket vil bidra til å dekke et boligbehov som er fremmet av kommunen. Det vil og bidra til å gi området mer
aktivitet og et større lokalsamfunn i form av flere boliger og folk til Dal. Bebyggelsen skal løses
plassøkonomisk, samtidig som gode bokvaliteter skal ivaretas for alle.

1.2

FORSLAGSTILLER, PLANKONSULENT, EIERFORHOLD

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Lie Øyen arkitekter AS på vegne av tiltakshaver Stjerneglimt AS.
Tiltakshaver:
STJERNEGLIMT AS
Fjordvegen 43, 2312 Ottestad
Tlf.: 41 00 00 69
Forslagstiller:
LIE ØYEN ARKITEKTER AS
Balders gate 26, 0263 Oslo
Tlf.: 22 55 01 21

1.3

TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN

Detaljreguleringen for Mo gård på ble lagt ut på offentlig ettersyn 27.6.17, og lå ute i 6 uker.
Planavgrensningen ble så utvidet, og en ny eiendom med gnr‐/bnr.:92/167 ble innlemmet i planområdet. Det
ble varslet til naboer og offentlige og private instanser 16.8.17. Det ble bestemt at reguleringen må opp til
førstegangsbehandling etter innlemmelsen av eiendommen med gnr./bnr.: 92/167.

1.4

UTBYGGINGSAVTALER

Før utbygging av området avsatt til bebyggelse og anlegg kan det kreves at det skal være inngått
utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger. (§ 4 Utbyggingsavtaler (pbl. § 11‐9 nr. 2).
Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging av et
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område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder gjennomføring av
kommunal arealplan.

1.5

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING

Siden det er en detaljregulering under 15 dekar (ref. forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan‐ og bygningsloven §2d) som ikke vil skape store betydninger for miljø og samfunn, vurderes det ikke at
planforslaget utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram.

1.6

PLANPROSESS

Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram


Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 19.10.2016, og førte til korrespondanse som resulterte i
enighet om planavgrensning og formål bolig.



Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for gbnr.: 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167 ‐ «Mo
gård» ble sendt ut til naboer 19.11.2016. Frist for innspill er satt 19.12.2016. Varselet ble ettersendt til
offentlige og private høringsinstanser 20.12.2016, med ny frist for innspill 18.1.2017.



Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad og på Lie Øyen arkitekter sine
hjemmesider (www.lieoyen.no) 19.11.2016.



Detaljreguleringen for gbnr.: 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167 ‐ «Mo gård» ble lagt ut på offentlig
høring, og lå ute i perioden mellom 27.6.2017 og 29.8.2017.



Tilleggsvarsling om oppstart av regulering i forbindelse med utvidelse av planområdet, innlemmelse av
eiendom med gnr./bnr.: 92/167 ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad og på Lie Øyen sine hjemmesider
(www.lieoyen.no) 17.8.2017. Tilleggsvarsel ble sendt ut til naboer og private og offentlige instanser
16.8.2017. Frist for innspill er satt til 18.9.2017.



I merknadsmøte med Eidsvoll kommune 25.9.2017 ble det bestemt at reguleringsarbeidet må opp til
førstegangsbehandling på nytt.

Planområdet, avgrensing vist med stiplet linje. Varslet 19.11.2016
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Planområdet, utvidet planavgrensning vist med stiplet linje. Varslet 17.8.2017

Sammendrag av innkomne merknader til varsling om oppstart av reguleringsarbeid med forslagstiller sine
kommentarer følger i eget vedlegg til planbeskrivelsen, vedlegg 6.1. Sammendrag av innkomne merknader til
tilleggsvarselet med forslagstiller sine kommentarer følger i eget vedlegg, vedlegg 6.5. Sammendrag av
innkomne merknader til offentlig høring med forslagstiller sine kommentarer følger i eget vedlegg, se vedlegg
6.3. Kopi av alle merknader følger vedlagt planbeskrivelse ved oversendelse til Eidsvoll kommune, vedlegg
6.2, 6.4 og 6.6.
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2
2.1

PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
KOMMUNEPLAN

Kommuneplanens arealdel Eidsvoll 2015 – 2026, plan‐ID: 0237201501.
Ikrafttredelsesdato: 10.03.2015
Detaljreguleringen for gbnr.: 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167 – «Mo gård» reguleres i tråd med gjeldene
kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune.

Kommuneplan 2015 – 2016 Eidsvoll ‐ Arealdelen med bestemmelser.
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Eidsvoll. (Eidsvolls kartdatabase)

Planområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.03.2015, avsatt til boligbebyggelse A_B (plan‐ID:
0237201501).

2.2

GODKJENTE REGULERINGSPLANER

Reguleringsplan «Mo gård», plan‐ID: 023713700.
Ikrafttredelsesdato: 18.06.2001.

Utsnitt av reguleringsplan Mo gård. (kommunekart.no)
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Området inngår opprinnelig i reguleringsplanen Mo gård (plan‐ID: 023713700). Vedtatt 18.06.2001.
Planforslaget omfatter arealer som er regulert til byggeformål for frittliggende boligbebyggelse, offentlige
trafikkområder, felles avkjørsel, felles friareal/lek, friluftsområde og fareområdet høyspentlinje.
Eiendommene har formål byggeområder:

2.3

‐

Konsentrert småhusbebyggelse BYA 35% (gnr./bnr.: 92/231 og 92/227).

‐

Frittliggende småhusbebyggelse BYA 25% (gnr./bnr.: 92/161 og 92/167).

TILGRENSENDE PLANER



Planidentifikasjon: 023713702: Mo gård, Dal, ikrafttredelsesdato: 16.12.2008



Planidentifikasjon 023724600: Detaljregulering for Mo gård GBNR. 92/19, 677 mfl., ikrafttredelsesdato:
10.03.2015.



Planidentifikasjon 023714000: Bjørnsrud skog, Dal, ikrafttredelsesdato: 27.08.2001.

Reguleringsplaner i området. (Eidsvoll kommune sin karttjeneste)

2.4

TEMAPLANER

2.4.1

KOMMUNEPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I EIDSVOLL 2010

Store områder rundt Dal tettsted er regulert til boligformål i gjeldende kommuneplan. Andre deler av
området er regulert til sentrumsområder, områder til allmennyttige formål og friluftsområder i samme
kommuneplan. Det oppfordres til å ta vare på eldre bebyggelse på Dal, en del registrerte SEFRAK – funn er
gjort. Det er ingen registrerte funn av kulturminner på planområdet.
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2.4.2

KLIMA‐ OG ENERGIPLAN 2011 – 2020

Eidsvoll kommune skal arbeide for en målbar reduksjon i utslipp av klimagasser og en reduksjon i
energiforbruket i kommunen som helhet.

2.5

ANDRE PLANER AV BETYDNING FOR PLANARBEIDET (FYLKESPLANER OG RIKSPOLITISKE
RETNINGSLINJER)

2.5.1

REGIONAL PLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER I AKERSHUS 2007‐2018

Et av hovedmålene for kulturminnepolitikken i Akershus er å vise at kulturarven kan bidra til å skape økt
kulturforståelse, identitet, tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer
i Akershus skal avklare roller og ansvar og gi større forutsigbarhet for kommunene og utbyggere.
Det finnes ingen SEFRAK‐registrerte bygninger eller registrerte kulturminner innenfor planområdet.
2.5.2

REGIONAL PLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV (STARTET OPP 2014)

Hensikten med planen er å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I tillegg ønsker
fylkeskommunen å øke samarbeidet om prioritering og utvikling av løsninger for regionale behov. Planen skal
bidra til at nåværende og framtidige innbyggere i årene fram til 2030 har gode muligheter i hverdagen for
aktivitet og naturopplevelse og tilstrekkelige, tilgjengelige og egnede regionale anlegg, områder og
ferdselsårer. Planforslaget tilrettelegger for gode muligheter for fysisk aktivitet på planområdet, det er
planlagt et stort felles uteareal der både voksne og barn kan være i aktivitet. Planområdet ligger i nærheten
av friluftsområder og idrettsfasiliteter, samt i gangavstand til eldresenter, skole og barnehage.
2.5.3

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BARN OG UNGES INTERESSER I PLANLEGGINGEN (RPR‐BU)

Hensikten med retningslinjen er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan‐ og bygningsloven. Det vektlegges at man skal utarbeide retningslinjer,
bestemmelser eller vedtekter om omfang og kvalitet av arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som
skal sikres i planer der barn og unge er berørt. Planforslaget ansees å være i tråd med RPR‐BU. Planforslaget
hensynstar barn og unges interesser. Det vektlegges trygg adkomst til barnehage og skole via trafikksikker vei
med fortau langs interne veier frem til Dal skole. Gode uteoppholdsarealer tilrettelagt for lek og hygge rett
utenfor døren til hver boenhet.
2.5.4

STATLIGE PLANRETNINGSLINJER FOR SAMORDNET BOLIG‐, AREAL‐ OG TRANSPORTPLANLEGGING
(RPR‐ATP)

RPT‐ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndigheter etter plan‐ og bygningsloven.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. I henhold til retningslinjene bør planleggingen av
utbyggingsmønster og transportsystem samordnes slik at det bl.a. legges til rette for mest mulig effektiv,
trygg og miljøvennlig transport. Planområdets lokalisering ca. 1,5 km nordvest for Dal sentrum med
togstasjon, bussterminal, barnehage og butikker og ca. 0,5 km til Dal skole, anses å støtte opp om
sentrumsutviklingen og medføre rimelig god fleksibilitet i hvordan transportbehovet kan løses, med gang‐ og
sykkelveier og bussforbindelse langs Trondheimsvegen. Tilrettelegging for konsentrert småhusbebyggelse i
gangavstand fra Dal sentrum, samt kort avstand til overordnet veinett, anses å være i samsvar ned RPR‐ATP.
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3
3.1

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
BELIGGENHET

Planområdet ligger ca. 1,5 km nordvest for Dal stasjon i Eidsvoll kommune. I Dal sentrum ligger det
togstasjon, bussterminal, barnehage og butikker. Området har tradisjonelt vært preget av industri – og
landbruk, men består i dag hovedsakelig av småhusbebyggelse.
Avstander til andre tettsteder er: ca. 4 km til Råholt, ca. 12 km til Eidsvoll sentrum og ca. 15 km til Jessheim.

Ortofoto, planområdet (omrammet) ligger nord for Dal. (maps.google.com)

Planområdet grenser til fv. 501 Trondheimsvegen mot sydvest. Hjeramoen ligger innenfor planområdet mot
sydøst og er i dag adkomstvei til området. Tilliggende bebyggelse til planområdet er hovedsakelig
småhusbebyggelse. Det er ca. 650 meter til Dal barneskole.
Eiendommene med gnr./bnr.: 92/231 og 92/227 er ubebygget, og består stort sett av ryddet mark og ung
lauvskog. Treslagene på området består i hovedsak av ung bjerk med innslag av gran og furu.
På eiendommen med gnr./bnr.: 91/161 står det i dag en enebolig med tilhørende uthus/anneks. Her er det
opparbeidet plen og noen frukttrær. Det er gruslagte veier på planområdet og tidligere avkjørsel fra
Trondheimsvegen til eiendommene er sanert og nå brukes regulert avkjørsel fra regulert vei Hjeramoen.
På eiendommen med gnr./bnr.: 91/167 står det i dag en enebolig med tilhørende garasje. Det er og oppført
en lagerhall på eiendommen.
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Ortofoto, planområdet (omrammet). (maps.google.com)

Foto fra planområdet, sett fra Trondheimsvegen.
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Foto fra planområdet, gnr./bnr.: 92/231 i forgrunnen.

Foto fra planområdet, eiendom med gnr./bnr.: 92/161.

Foto fra planområdet, eiendom med gnr./bnr.: 92/167
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3.2

PLANOMRÅDET

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr.: 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167, og er på totalt 13 daa/
13 431,6 m2. Eiendommene ligger i Dal, Eidsvoll kommune, langs Trondheimsvegen og Hjeramoen.

Kartutsnitt vist med eiendommene. (kommunekart.com)

AREALTABELL:
Gnr./ bnr.:

M2

92/161

3806

92/231

2139

92/227

4411

92/167

3074

Sum

13430
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3.3

AREALBRUK

Planområdet er i dag bebygd på eiendommene med gnr./bnr.: 92/161 og 92/167. Eiendom med gnr./bnr.:
92/161 er bebygd med en frittliggende enebolig med tilhørende uthus, garasje og opparbeidet
hage/gårdstun. Eiendom 92/167 er bebygd med en frittliggende enebolig med garasje, samt en lagerhall. De
øvrige eiendommene er ubebygd. Det er ingen bygninger som er SEFRAK – registrerte på planområdet.
Området ligger innenfor rosa sone, bebygd og samferdsel.

Arealfordeling. (miljostatus.no)

Eiendommene med gnr./bnr.: 92/231 og 92/227 består av dyrkbar jord, registrert med god jordkvalitet.
Jordbruksarealene har god matjord og naturområdene er viktige karbonlagre, og tar opp betydelige mengder
av CO2.

(miljostatus.no)

3.4

STEDETS KARAKTER

3.4.1

EKSISTERENDE KARAKTER

Deler av planområdet er i dag ubebygd og består av ryddet mark og ung skog. Området i nord er dyrket mark.
Det drives noe næringsvirksomhet i nærheten av planområdet. Området fremstår landlig og har gunstig
solforhold med nærhet til nåde natur og bystruktur.
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Foto fra området.

Nærliggende bebyggelse ligger i boligfelt og har eneboligkarakter. Tettstedet består av trehusbebyggelse fra
alle stilperioder siden begynnelsen av 1900‐tallet og frem til i dag.
Området på Mo gård fremstår som relativt nytt og det er også byggeaktivitet lenger inne på Hjeramoen, der
det oppføres nye boliger. Boligene oppfattes som firemannsboliger med fellesanlegg for parkering og
avfallshåndtering, rekkehus og felt med like eneboliger. Området regulert av områdereguleringen for Mo
gård fremstår som tettere bebygget enn motsatt side av Trondheimsvegen som har en litt eldre
eneboligstruktur med blandet trehusbebyggelse på enebolig tomter. I nord vest ligger et område preget av
plasskrevende handel og lettindustri.

Flyfoto av bebyggelse i området (googlemaps.com)

3.5

LANDSKAP

3.5.1

TOPOGRAFI OG LANDSKAP

Landskapet på planområdet ligger på en forhøyning og har en helning mot sydøst.
3.5.2

SOLFORHOLD

Planområdet ligger på en forhøyning med helling mot sydvest. Tilliggende bebyggelse har god avstand til
området og er av en lav karakter 2‐3 etasjer. Samlet vil dette gi gode solforhold til planområdet.
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3.5.3

ESTETISK OG KULTURELL VERDI

I kommuneplanen for Eidsvoll kommune er det gjeldende området avsatt til fremtidig boligbebyggelse A_B og
det er ikke noen spesielle forhold som må hensyntas. Som en del av kommuneplanens arealdel, vedtatt
10.32015, foreligger en estetisk veileder i kommunen.

3.6

KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Det ingen funn av kulturminner registrert på planområdet.

Utsnitt som viser kulturminner (miljostatus.no).

3.7

NATURVERDIER

Det er registrert fremmed arter på svartelisten rett utenfor planområdet (oransje figur).
2 stk. artsobservasjoner: Hagelupin.
Risikokategori: Svært høy risiko, SE, har en negativ effekt på norsk natur.

(artsdatabanken.no)
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3.8

REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER

Store deler av planområdet er skogbevokst. Området synes ikke å være i aktiv bruk.

3.9

LANDBRUK

Nord for området ligger det skog og et jordbruksareal. Det fremgår at området omfatter ca. 5,5 daa dyrkbar
jord med god kvalitet. Kommunen bør sette krav om å ta vare på jordressurser fra gnr./bnr.: 92/231 og
92/227 til matproduksjon ved at ressursen tilføres annet jordbruksareal. Eiendommene består av god
matjord som er en ressurs som bør tas vare på, det oppfordres til at kommunen bør lage en matjordplan.

3.10 TRAFIKKFORHOLD
Trondheimsvegen (fv. 501) ligger langs med planområdet. Hjeramoen møter Trondheimsvegen på det sørlige
punktet av området. Adkomst til planområdet i dag er fra Hjeramoen.

Veikart (vegkart.no)

Trondheimsvegen (fv. 501) har en ÅDT på ca. 5400 (kilde: vegvesen.no). Det finnes ikke data på de andre
veiene i planområdet, men de antas å være lite trafikkert.

Kart som viser ÅDT (vegkart.no)
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Det er få registrerte trafikkulykker i planområdet, 6 ulykker i nærheten av planområdet (Trondheimsvegen).
Det er ingen med alvorlige skader eller dødsfall.

Kart som viser registrerte trafikkulykker (vegkart.no)

Kollektivtilbud i området, busstopp markert i kart under. Det er to bussholdeplasser i tilknytting til
planområdet, et nord og et sør for området (Movegen og Dal skole). Dal togstasjon ligger 1,5 km fra
planområdet og har gode forbindelser med buss.

Holdeplasser for buss (googlemaps.no).
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3.11 BARNS INTERESSER
Det er ingen lekeplasser på dagens planområde. Det er i oppstartsmøte nevnt at det ønskes stiforbindelse i
planområdets nordlige hjørne for gjennomfart av barn. Nord for planområdet består av områder hvor det
bygges boliger. Nordvest for området er det det avsatt et areal til formål grønnstruktur i kommuneplanens
arealdel. Sydøst for planområdet ligger Dal skole med sine utearealer.

3.12 SOSIAL INFRASTRUKTUR
Planområdet ligger i et område av Dal med god og effektiv infrastruktur. Det er nærhet til busstopp, butikker,
skoler, barnehager og idrettstilbud. Dal barneskole ligger rett sydøst for planområdet. Det ligger inne i
handlingsplanen og budsjettet for Eidsvoll kommune å utvide Dal skole med 3 klasser, for å øke kapasiteten.
Barn vil etter barnejageskolealder sogne til Råholt ungdomsskole. Det er nærhet til flere barnehager i
nærområdet. Eidsvoll kommune har full barnehagedekning i den forstand at alle som har rett på plass for
plass.

Kart som viser infrastruktur til planområdet.

3.13 UNIVERSELL TILGJENGLIGHET
Området er per i dag ikke tilrettelagt universelt tilgjengelig. Dette vil foreslås i planen.

3.14 TEKNISK INFRASTRUKTUR
3.14.1

VANN OG AVLØP

Det ligger vannledning under Trondheimsvegen og videre inn på Hjeramoen som vist i VA kart. Området vil
kobles til vann‐ og avløpsnett i Hjeramoen som er etablert i tråd med behov til kapasitet i områdeplanen,
eller suppleres med anlegg som kan imøtekomme behovet. Det skal fastsettes i reguleringsbestemmelsene at
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før igangsettelsestillatelse for bygging og teknisk anlegg kan gis, skal det foreligge tekniske planer som er
godkjent av kommunen. Dette gjelder også for evt. omlegging av eksisterende VA‐anlegg. Overvann
håndteres lokalt, og skal i hovedsak føres til terreng. Det skal redegjøres for hvordan funksjon og kvalitet for
overvannstiltak oppfyller krav til lokal overvannsdisponering i gjeldende teknisk forskrift.
Infiltrasjonsbasseng kan vurderes ved detaljprosjektering på gnr./bnr.: 92/231.

VA kart (oversendt fra kommunal teknikk i Eidsvoll kommune).

3.14.2

TRAFO

Effektbehovet til oppføring av ca. 88 nye boliger vil overskride kapasiteten på det eksisterende nettet. Det vil
være behov for å etablere en ny frittliggende nettstasjon på planområdet.
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3.15 GRUNNFORHOLD
3.15.1

STABILITETSFORHOLD

Området består av breelvavsetning. Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av
sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig kornstørrelse fra fin sandt til stein og blokk. Breelvavsetninger har
ofte klare overfalteformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti‐talls meter.

NGU‐register over løsmasser (geo.ntgu.no)

3.15.2

LEDNINGER

Ledningskart (nve.no).

3.15.3

RASFARE/SKRED

Det er ingen skredfare i området.
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3.16 STØYFORHOLD
Det fremgår av støysonekart langs fv. 501 Trondheimsvegen utarbeidet av Statens vegvesen (mai 2010) at
deler av planområdet ligger i gul støysone, mens området nærmest Trondheimsvegen ligger i rød støysone.
Gul sone viser et utendørs støynivå mellom Lden 55 dB og Lden 65 dB. Rød sone viser et utendørs støynivå på
Lden 65 dB eller høyere. Det vil være behov for å utrede en støyrapport som avdekker hvilke
støyskjermingstiltak som vil være nødvendig.

Støykart (Statens vegvesen)

Det fremgår av støysonekart ved lufthavner at planområdet ligger utenfor støysone for flytrafikk.

Støysonekart ved lufthavner (avinor.no)
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3.17 LUFTFORURENSNING
Eiendommene med gnr./bnr.: 92/231 og 92/227 består av dyrkbar jord og skog. Disse naturområdene er
viktige karbonlagre, og tar opp betydelige mengder av CO2.

3.18 RISIKO‐ OG SÅRBARHETSANALYSE
ROS – analyse er vedlagt i planbeskrivelsen. Se vedlegg 8.0.
3.18.1

EROSJON

Det er middels erosjonsrisiko på deler av planområdet, resten ligger utenfor risikosone. Tiltak vises i kart
under med redusert jordarbeiding på de deler der risikoen er vist som lilla.

Kart som viser erosjonsrisiko (miljostatus.no)

3.18.2

Kart som viser tiltak ved erosjonsrisko (miljostatus.no)

KVIKKLEIRE

Ingen risiko. Planområdet ligger utenfor risikosone.

Kvikkleire (nve.no) Planområdet innsirklet.
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3.18.3

RADON

Det er radon i grunnen med aktsomhetsgrad «moderat til lav» på hele planområdet.

Kart som viser radon – aktsomhet, moderat til lav (miljostatus.no).

3.18.4

FLOMFARE

Det er ingen risiko for flom i området.
(sjekket miljostatus.no)

3.18.5

FORURENSET GRUNN

Det er ikke registrert forurenset grunn i planområdet.
(sjekket miljostatus.no)

3.18.6

LANDSKAPSVERN

Det er ikke registrert noen landskapsvernområder på eller i nærheten av planområdet.
(sjekket miljostatus.no)

3.19 NÆRING
Det er ingen næring i tilknytning til planområdet i dag.

3.20 ANALYSER/UTREDNINGER
Siden det fremgår at deler av planområdet ligger i gul og rød støysone vil det være nødvendig å utrede en
støyfaglig rapport som viser utendørs støynivåer og mulige tiltak. Se vedlegg 7.0.
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4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAG

Illustrasjonsplan av planforslaget.

4.1

HOVEDGREP OG BÆRENDE IDÉ MED LØSNINGSFORSLAGET

Det overordnede formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på tomtene gnr./bnr.:
92/161, 92/231, 92/227 og 92/167. I hovedsak innebærer dette detaljregulering med formål bebyggelse og
anlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Bestemmelser, plankart og illustrasjoner setter rammer for det illustrerte forslaget som er skissert.

4.2

PLANLAGT AREALBRUK

Totalt omfatter reguleringsplanen et areal på ca. 13 daa, 13 431,6 m2.
Innen formål bebyggelse og anlegg foreslås utnyttelse 40 % BYA. Her ligger også uteoppholdsarealer, andre
typer bebyggelse og anlegg og renovasjonsanlegg. For å sikre tilstrekkelig areal er lekeplass avsatt som eget
formål. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter ulike veiformål og parkering. Gang‐ og sykkelvei
skal etableres for å sikre en sikker gangforbindelse fra planområdet til boligområdene i nord og fremtidige
boligområder i nordøst.
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Innenfor formål BA – bebyggelse og anlegg foreslås det en maksimal utnyttelse på 40 % BYA. Formålet utgjør
ca. 1030 m2 av hele planområdet. Med tilsvarende utnyttelse vil den ha en utnyttelse BYA 29 % av hele
planområdet som er beregningsgrunnlaget i kommuneplanen. Planforslaget har en tilsvarende
utnyttelsesgrad for området som er beskrevet med 30 og 35 % BYA avsatt til bolig i kommuneplanen. Det er
avsatt tilstrekkelig areal til formål lekeplass innenfor bebyggelse og anlegg, dette for å sikre gode
uteoppholdsareal for barn og unge. Arealet som er avsatt til lekeplass er på 1,5 daa.

Utklipp av tegnforklaring

4.2.1

REGULERINGSFORMÅL

‐ Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12‐5, nr. 1):
‐

Bebyggelse og anlegg

‐

Energianlegg

‐

Renovasjonsanlegg

‐

Lekeplass

‐

Garasje for bolig‐/fritidsbebyggelse

‐ Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl. § 12‐5, nr. 2):
‐

Vei

‐

Gang‐ og sykkelvei

‐

Annen veigrunn – teknisk anlegg
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‐

Parkeringsplasser

‐ Grønnstruktur (pbl. § 12‐5)
‐

Grønnstruktur

‐Bestemmelsesområder (pbl. § 12‐7)
‐ Underjordisk parkeringsanlegg

4.3

GJENNOMGANG AV AKTUELLE REGULERINGSFORMÅL

Bebyggelse og anlegg:
BA ‐ Bebyggelse og anlegg: Definert som boligbebyggelse med tilhørende anlegg, herunder sportsboder,
renovasjonsanlegg og uteoppholdsareal. Det legges opp til maksimal utnyttelse 40% BYA. Sportsboder ligger i
tilknytting til parkeringsanlegg. Området planlegges med rekkehusbebyggelse i to etasjer. Det skal avsettes
uteoppholdsareal på 40 m2 per boenhet, hvorav minst 6 m2 skal være privat. Uteoppholdsareal skal ligge
innenfor formål bebyggelse og anlegg BA. Det skal avsettes 1,5 parkeringsplasser for biler per boenhet.
Hvorav 1 parkeringsplass skal være i garasjeanlegg. 5 % av parkeringsplassene skal være reservert
bevegelseshemmede. Garasjeanlegget skal ligge innenfor bestemmelsesområde #1.
Det skal tilrettelegges for sykkelparkering i nærheten av hver enkelt inngangsdør. 1 plass for sykkelparkering
per boenhet skal være under tak, i fellesanlegg.
BLK – Lekeplass: Det skal avsettes 1 stk. 800 m2 lekeareal for pr. 50 boenheter, 1 stk. 300 m2 pr. 30 boenheter
og 2 stk. 200 m2 pr. 30 boenheter. Arealet skal ha lekeapparater, utemøbler og beplantning. Området skal
være åpent for allmenn ferdsel. Det skal minimum avsettes totalt 1500 m2 lekeplassarealer for hele
planområdet.
BE – Energianlegg: Formålet dekker arealer avsatt til etablering av ny frittliggende nettstasjon.
BRE – Renovasjonsanlegg: Areal avsatt til avfallshåndtering.
BG – Garasje for bolig‐/fritidsbebyggelse: Areal avsatt til underjordisk parkeringsanlegg. Det tillates utnyttelse
BYA på 100% og det skal avsettes 1 parkeringsplass per enhet, areal til sportsboder og innendørs
sykkelparkering.
Samferdsel og teknisk infrastruktur:
SV – Vei: Formålet dekker kjørevei og sikrer at tilstrekkelig areal er avsatt.
SGS – Gang‐ og sykkelvei: Det skal avsettes areal til gang‐ sykkelvei. Gang‐ og sykkelvei skal opparbeides på
avsatt areal som er 3 meter.
SVT – Annen veigrunn – tekniske anlegg: Det skal avsettes areal til trafikkdeler mellom fv. 501
Trondheimsvegen og planområdet. Avsatt areal skal ha en bredde på 4 meter.
SPP – Parkeringsplasser ‐ Formålet dekker 0,5 parkeringsplasser pr. boenhet på terreng.
Grønnstruktur:
G – Grønnstruktur – Det skal avsettes et lite areal grønnstruktur mellom gang‐ og sykkelveien og
eiendommen i nord. Dette arealet knytter seg opp mot grønnstrukturen på naboeiendommen.
Bestemmelsesområde:
Under bestemmelsesområdet ligger formålet garasje for bolig‐/fritidsbebyggelse (BG). Bestemmelsesområde
utforming, tillates parkeringsanlegg under bakken på inntil 2,5 daa. Dekket skal brukes iht. formål i planen.
Det skal tåle boliger og beplantes og brukes som lekeareal og uteopphold.
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4.4

REGULERINGSFORMÅLENE GJENNOMGÅS OG LØSNINGENE BESKRIVES.

Utsnitt av reguleringsplan.

Utsnitt av bestemmelsesområde #1 under bakken.
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4.4.1

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Rekkehusbebyggelse på inntil 2 etasjer.
Størrelser varierer fra ca. 50 m2 – 85m2.
Bebyggelsen vil bestå av ulike type leiligheter, enkelte er horisontaldelte ettplans – leiligheter, mens andre er
over to etasjer (duplex).

Perspektiv som viser bebyggelsen sett innenfra planområdet.

Tabell/oversikt over boligtyper
Type:

Størrelse

Antall boenheter:

45 – 50 m2

56

3‐roms

65 – 70 m2

19

3‐roms

2

13

2‐roms (ett plans leiligheter)

80 – 85 m

Totalt = 88 boenheter

4.4.2

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Samferdsel og teknisk infrastruktur reguleres slik at det tilpasser seg områdeplan i forhold til avkjøringer og
frisikt. Den regulerte veistrukturen kan ta store utrykningskjøretøy. På veistrukturen må det snus i t‐ kryss.
Det er mulig å legge opp til snusirkel for biler fra nødetater i bebyggelse og anlegg, BA 1. Tilgjengelighet for
beredskapskjøretøy avklares på et senere tidspunkt i dialog med Øvre Romerike brannvesen.

4.5

BEBYGGELSENS PLASSERING OG UTFORMING

Bebyggelsen på planområdet skal tilpasses områdets karakter, og har organisert bebyggelsen slik at
fellesarealer blir tilgjengelig for alle boenhetene. Bebyggelsen består rekkehusbebyggelse på 2 boligetasjer
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bestående av maksimalt 88 boenheter som ligger i en omkransende bebyggelse rundt grønne felles
uteoppholdsareal. Det er flere brudd i bebyggelsen for å skape et åpent område med adkomst fra flere sider.
Alle boenhetene skal ha sin egen private uteoppholdsareal, enten på bakkeplan eller balkong. Boenhetene
åpner seg mot grønne fellesrom, men har samtidig et mer privat uteareal mot utsiden av bebyggelsen, som
også er inngangssiden.

Planlagte gjennomganger på bakkenivå gjennom bebyggelsen.

4.5.1

BEBYGGELSENS HØYDE

Boligbebyggelsen skal oppføres med flatt tak. Det tillates maks gesimshøyde 8,0 m over gjennomsnittlig
planert terreng. Ved avtrappende bebyggelse som følger terreng gjelder gjennomsnittlig gesimshøyde i
forhold til gjennomsnittlig terreng. Det tillates synlig kjelleretasje på inntil 2,5 m over gjennomsnittlig planert
terreng ved innkjøringen til parkeringskjeller.
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Illustrasjon viser byggehøyder av planforslaget i forhold til omkringliggende bebyggelse.

4.5.2

GRAD AV UTNYTTING
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Tabell som viser arealutnytting

Gjennomgang av grad av utnytting for hvert delområde:
‐

‐

‐

f_BA1
Bebyggelse og anlegg:
Fotavtrykk bygg:
Utnyttelse 40 % BYA

1812 m2
725 m2

f_BA2
Bebyggelse og anlegg:
Fotavtrykk bygg:
Utnyttelse 40 % BYA

2901 m2
1160 m2

f_BA3
Bebyggelse og anlegg:
Fotavtrykk bygg:
Utnyttelse 40 % BYA

4423 m2
1769 m2

BYA ‐ hele planområdet:
Areal av hele planområdet:
Fotavtrykk bygg:
Utnyttelse 27 % BYA

13431 m2
3635 m2

BYA – innenfor formål bebyggelse og anlegg (BA):
Areal – bebyggelse og anlegg
Foravtrykk bygg:
Utnyttelse 40 % BYA
4.5.3

9136 m2
3635 m2

ANTALL BOLIGER, LEILIGHETSFORDELING

Området er regulert med en utnyttelsesgrad, høydebegrensning og et maks antall på 88 boenheter.
Illustrasjonsplanen illustrerer 88 boenheter.

4.6

PARKERING

4.6.1

ANTALL PARKERINGSPLASSER

Det er lagt opp til 1,5 stk. parkeringsplasser per boenhet, hvorav 1 stk. skal være overdekket. For 88
boenheter vil det tilsvare 132 parkeringsplasser. I henhold til gjeldende teknisk forskrift skal det avsettes
tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for
rullestol og barnevogn. 5 % av parkeringsplassene skal være avsatt som HC‐plasser. Det foreslås avsatt 2
sykkelparkeringsplasser per boenhet, hvorav 1 plass skal være under tak, i fellesanlegg eller i fellesanlegg
under bakken.
.
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Utdrag fra kommuneplan – bestemmelser og retningslinjer.

4.6.2

UTFORMING OG LOKALISERING AV PARKERINGSANLEGG

Det er lagt opp til at overdekket parkering legges i parkeringsanlegg under bakken i bestemmelsesområde #1.
For 88 boliger blir det da 88 parkeringsplasser. Sportsboder på 5 m2 kan også løses i forbindelse med
parkeringsanlegget under bakken. Det er også mulig å legge deler av sykkelparkering under bakken hvis det er
løsbart. Øvrige 0,5 parkeringsplasser for bil per boenhet løses på terreng langs Trondheimsvegen og innenfor
formål parkering på f_BA3 som vist på situasjonskart. Disse medregnes ikke i BYA som angitt i
kommuneplanen.

4.7

TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR

Det vil være behov for å etablere en ny frittliggende nettstasjon på planområdet. Plassering av nettstasjon er
angitt i situasjonsplanen.
Området vil kobles til vann‐ og avløpsnett i Hjeramoen. Avklaringer ift. oppkobling vil gjøres i dialog med
kommunen. Overvann vil håndteres på terreng. Infiltrasjonsbasseng kan vurderes ved detaljprosjektering på
gnr./bnr.: 92/231.

4.8

TRAFIKKLØSNING

4.8.1

KJØREADKOMST

Adkomst er tenkt løst ved avkjørsel fra fv. 501 Trondheimsvegen, inn på Hjeramoen, videre til regulert vei i
henhold til områdereguleringen Mo Gård. Fra den regulerte veien vil det gå en adkomstvei til et felles
parkeringsanlegg. Videre adkomstveier vil ligge langs boligene, med tilkomst for nødetater ved behov.
Området er tenkt så bilfritt som mulig i de grønne tunene, og adkomst med bil frem til bolig skal kun skje ved
spesielle behov. Det er kjøreadkomst via planområdet for parkering på bakkeplan langs Trondheimsveien.
4.8.2

UTFORMING AV VEIER

Veistrukturen i planområdet er primær atkomstveg til boenhetene. Veien er prosjektert iht. Håndbok N100
Veg‐ og gateutforming som en atkomstveg type A1 i boligområde med fartsgrense 30 km/t.
ÅDT er beregnet til (2,5 i turproduksjon x 65enheter) ca. 170.
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(Statens vegvesen ‐ Håndbok N100).

4.8.3

TILGJENGELIGHET FOR GÅENDE OG SYKLENDE

Det skal etableres en gang‐ og sykkelvei i nord i planområdet mot eiendom med gnr./bnr.: 92/166 og
eksisterende boligområder. Dette skal sikre trygg fremkommelighet for eksisterende og fremtidige beboere
på tilliggende eiendommer. Det skal tas høyde for en gang‐ og sykkelvei med bredde på 3 meter. Det skal
legges opp til 2,5 m asfaltert gang‐ og sykkelvei, med 0,25 grusskulder på hver side.
Plasseringen av gang‐ og sykkelveien virker mest hensiktsmessig for å skape en trygg ferdselsåre for myke
trafikanter. Gang‐ og sykkelveien kobler seg på internt veinett med lite trafikk i planområdet, videre kan man
ta interne veier til Dal skole. Det er usannsynlig at etablering av en gang‐ og sykkelvei langs fv.
Trondheimsvegen er gjennomførbart, da det ikke er tilstrekkelig med areal til trafikkdeler, støyskjerm og
parkeringsplasser. Det vil heller ikke la seg gjøre å videreføre gang‐ og sykkelveien videre, da støyskjermer og
andre bygningsdeler ligger for nært Trondheimsvegen, eksempelvis på eiendommene med gnr./bnr.: 92/661
og 92/592. Det er regulert en byggegrense 20 m fra veimidte i fv. 501 Trondheimsvegen for å sikre areal til å
kunne anlegge gang‐ og sykkelvei langs fv. 501 ved eventuelt fremtidig behov.

Figurer hentet fra Håndbok N100, Statens vegvesen.

Skolevei for gående og syklende og barn er tilgjengelig via interne veistrukturer i boligområdet Mo gård.
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Skoleveier via bakenforliggende veistrukturer.

4.9

PLANLAGTE OFFENTLIGE ANLEGG.

Ingen.

4.10 MILJØOPPFØLGING
Ingen.

4.11 UNIVERSELL UTFORMING
Planen ivaretar tilgjengeligheten for bevegelseshemmede til uteareal og offentlige gangveier jfr. prinsipper
om universell utforming. Tilgjengelighet i forbindelse med bebyggelsen skal tilfredsstilles iht. gjeldende
forskrifter, og ivaretas i byggesaksbehandlingen.

4.12 UTEOPPHOLDSAREALER
4.12.1

PRIVATE OG FELLES UTEOPPHOLDSAREAL

Hver boenhet skal ha et privat uteoppholdsareal, enten på bakkeplan eller balkong. Det skal opparbeides
halvprivate og felles uteoppholdsareal som alle beboerne skal ha tilgang til.
4.12.2

STRØRRELSE, LOKALISERING, KVALITET PÅ UTEOPPHOLDSAREAL

Private terrasser og hager skal være minimum 6 m2 per boenhet. Felles uteoppholdsareal beregnes til
minimum 40 m2 per boenhet. Lekeareal kommer i tillegg og skal beregnes til minimum en lekeplass på
minimum 800 m2 per maksimum 50 boenheter, en lekeplass på minimum 500 m2 per maksimum 30
boenheter og en lekeplass på minimum 200 m2 per maksimum 30 boenheter.

Side 37 av 40

Plan‐ID: 023729300

Diagram viser private uteoppholdsarealer på begge sider av bebyggelsen.

4.12.3

LEKEPLASSER

Det er lagt til rette for tre felles lekeplasser på området. En felleslekeplass skal være minimum 800 m2 og bør
ligge innen 200 meters gangavstand fra alle boenhetene. De to andre felleslekeplassene skal være på
minimum 200 m2 og 500 m2 og bør ligge innen 100 meters gangavstand fra alle boenhetene. Det skal stilles
krav om sikring fra lekeplass til nedkjøring i parkeringskjeller i bestemmelsene. Det skal tilrettelegges for
varierte aktiviteter. Det er i bestemmelsene fastslått at det skal som minimum ha plass til sandkasse,
lekeapparater til klatring og balanselek, huskestativ, benk og noe fast dekke. Plassering skal være del av
utomhusplan som skal være ferdig prosjektert ved igangsettelse.
4.12.4

BEGRUNNELSE FOR EVT. AVVIK FRA VEDTEKTER/NORMER

Ikke relevant.
4.12.5

IVARETAKELSE AV EKSISTERENDE OG EVT. NY VEGETASJON

Ikke relevant.
4.12.6

OFFENTLIGE FRIOMRÅDER

Ikke relevant.
4.12.7

AREALSTØRRELSE

Planområdet er ca. 13 daa. Bebyggelse og anlegg er ca. 10,3 daa med bebyggelse og anlegg. Samferdsel og
teknisk infrastruktur er 1,4 daa.
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4.12.8

ADKOMST OG TILGJENGELIGHET

Prosjektet skal tilfredsstille krav til gjeldende TEK. Mindre områder kan være utilgjengelige på grunn av for
eksempel bratt terreng.
4.12.9

KRAV OM UTOMHUSPLAN OG REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Det skal avsettes minimum 800 m2. lekeareal pr. 50 da. regulert boligområde eller 20 m² pr. boligenhet.
Lekearealet skal være opparbeidet før brukstillatelse gis.
Hvis leke‐ og oppholdsområder for barn og unge omdisponeres, skal det etableres et fullverdig
erstatningsareal. Dette gjelder også for areal som ikke er regulert, j.fr. RPR for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen.

4.13 LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER
Ikke relevant.

4.14 KOLLEKTIVTILBUD
Beboerne skal benytte eksisterende kollektivtilbud, dekningen antas å være tilstrekkelig.

4.15 KULTURMINNER
Ikke relevant. Det er ingen registrerte funn av kulturminner på planområdet.

4.16 PLAN FOR VANN‐ OG AVLØP SAMT TILKNYTTING TIL OFFENTLIG NETT
Belastning på VA anlegg vil øke ved oppføring av 88 mindre boenheter. Oppkobling og kapasitet på
kommunalt nett vil avklares med kommunal teknikk i Eidsvoll kommune. Før igangsettingstillatelse for
bygging av teknisk anlegg kan gis skal det foreligge VA‐detaljplan som skal være godkjent av kommunen.

4.17 PLAN FOR AVFALLSHENTING
Det er en forutsetning at det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til
renovasjonsveilederen for kommunen. Plassering av avfallshåndtering er iht. anbefalinger fra kommunen og
renovatør. Det forutsettes at renovasjonsbilen ikke er i hinder for andre trafikanter. Forslag til plassering er
angitt på planen.

4.18 AVBØTENDE TILTAK/LØSNING ROS
Se ROS – analyse. Vedlegg 8.0.

4.19 REKKEFØLGEBESTEMMELSER
I forbindelse med rammesøknad skal det foreligge utomhusplan i 1:200 eller 1:500. Denne skal tilfredsstille
krav til parkering, sportsboder og uteoppholdsareal som er tilstrekkelig for det enkelte delområde/byggefelt
som omsøkes. Krav til opparbeidelse av parkering, sportsboder og krav til uteopphold i forbindelse med det
aktuelle delområde/byggefelt vil være ifm. søknad om midlertidig brukstillatelse, og senest 10 mnd. etter hvis
årstiden vanskeliggjør opparbeidelse.
Felles uteoppholdsarealer inkludert lekeareal skal senest være opparbeidet ved ferdigattest.
Hvis området er innenfor konsesjonsområde til fjernvarme, skal fjernvarme benyttes.
Tiltak mot eventuell støy må kartlegges før igangsetting.
For ny bebyggelse gjelder bestemmelser i teknisk forskrift til plan og bygningsloven med krav
om radonforebyggende tiltak i bygning for varig opphold (§ 13‐5).
I samsvar med bestemmelsene i Lov om kulturminner, skal man ved arbeid i marken, dersom det oppdages
mulige kulturminner, straks stanse arbeidet i den grad det berører det mulige kulturminnet og dets
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sikringssone på 5 meter og varsle kulturminnemyndigheten.
Før igangsettingstillatelse for bygging av tekniske anlegg kan gis, skal det foreligge VA – rammeplan som er
godkjent av kommunen. Dette gjelder også for evt. omlegging av eksisterende VA‐anlegg. Overvann
håndteres lokalt, og skal i hovedsak føres til terreng. Tiltakshaver skal redegjøre for hvordan funksjon og
kvalitet for overvannstiltak oppfyller krav til lokal overvannsdisponering i gjeldende teknisk forskrift. Dersom
utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA – rammeplan som grunnlag for
detaljprosjektering av de enkelte feltene.
Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs støynivå
ikke overskrider grenseverdiene i retningslinje T‐1442/2012 og teknisk forskrift i plan‐ og bygningsloven
NS8175‐ klasse C, før kommunen kan gi brukstillatelse/ferdigattest for boliger i gul støysone.
Før brukstillatelse/ferdigattest gis skal gang‐ og sykkelveien være ferdig opparbeidet.

5

KONSEKVENSUTREDNING

Intensjonen for utviklingen av området er i henhold til kommuneplanen. Endringen vurderes ikke å være KU –
pliktig. Siden det er en detaljregulering under 15 dekar (ref. forskrift om konsekvensutredninger for planer
etter plan‐ og bygningsloven §2d) som ikke vil skape store betydninger for miljø og samfunn, vurderes det
ikke at planforslaget utløser krav om konsekvensutredning eller planprogram.

6

VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Område plan for Mo gård oppfattes som en fortettingsplan og planarbeid med detaljregulering bidrar til å
iverksette intensjonen i planen. Planforslaget bidrar til en tett og lav boligbebyggelse med store
grøntområder.
Det antas å ikke være noen interessekonflikter. Forslaget har blitt jevnt over mottatt med gode
tilbakemeldinger slik det ble skissert. Lokalmiljøet ønsker å øke befolkningen.
Planforslaget medfører flere innbyggere i kommunen og tettstedet Dal, med dertil hørende konsekvenser.

7

INNKOMNE INNSPILL

Merknader er oppsummert øverst i planbeskrivelsen og vedlagt. Se vedlegg 6.0.
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