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Uttalelse til forslag til reguleringsplan for gbnr. 195/15 og del av 195/3, Vestre Ulvin 
i Eidsvoll kommune 

Vi viser til brev datert 23.01.2019 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lag ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 
og del av 195/3, Vestre Ulvin. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av 4 boliger. 
Planområdet får adkomst via kryss mellom fv. 512 (Trondheimsvegen) og Ulvinmyravegen. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 og  
del av 195/3, Vestre Ulvin. 
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Fagkoordinator Torhild Sletten 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 195/15 og del av 195/3 - Vestre Ulvin - 
Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 23. januar 2019 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på ca. ni dekar og avsatt til LNF-formål med åpning for spredt boligbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av fire 
boligtomter med tilhørende infrastruktur. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 29. november 2017 
til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området og har ingen ytterligere merknader.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen      Pia Skipper Løken 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Eidsvoll kommune - gbnr 195/15 og del av 195/3 - Vestre ulvin - offentlig 
ettersyn av detaljregulering - Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 23.01.2019. 
 

Fylkesmannen fraråder kommunen å vedta planforslaget på bakgrunn av føringer i statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging og regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus. Planområdet ligger utenfor prioriterte vekstområder og bygger 
ikke opp under kollektiv, sykkel eller gange. 

 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av totalt 4 eneboliger. I kommuneplanen er 
området avsatt til LNF-formål med spredt boligbygging hvor det tillates inntil 7 boliger pr. år. 
Reguleringsformålet er i samsvar med kommuneplanen, forutsatt at antallet boliger samlet i 
kommunen holdes til 7 i inneværende år. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt ”Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgene 
konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Areal og transport 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging [SPR-BATP], 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus [RP-ATP] skisseres et sett med planprinsipper som fremmer bruken av 
klimavennlige transportformer. I hovedsak må kommunens utbyggingsmønster styres mot utvikling 
av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget for 
kollektivtransport, sykkel og gange styrkes. 
 
 

http://www.planlegging.no/


  Side: 2/2 

Planområdet ligger langt unna sentrale funksjoner som skoler, barnehager, butikker og 
arbeidsplasskonsentrasjoner. Området har dårlig kollektivdekning og man vil være helt avhengig av 
personbil til alle hverdagsreiser. Til tross for et begrenset antall boliger i planen er det uheldig å 
legge til rette for utbygginger av nye boliger på steder som ligger i denne typen områder. 
 
Vi bemerker også at det søkes dispensasjon for fradeling av boligtomter og oppføring av boliger i 
LNF-områder flere steder i Eidsvoll kommune, og dette kommer i tillegg til de 7 boligene som kan 
tillates i områder avsatt til LNF-spredt. Samlet utgjør den spredte boligbyggingen i Eidsvoll et 
vesentlig antall og vi ber kommunen sørge for å innrette seg etter 80/20-prinsippet i retningslinje R3 
i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
 
Konklusjon 
På bakgrunn av føringene i SPR-BATP og RP-ATP vil Fylkesmannen fraråde kommunen å vedta 
planforslaget. Utbyggingen vil ikke bidra til å styrke kollektiv, sykkel eller gange som 
fremkomstmidler, men heller bidra til økt biltrafikk. Planforslaget er en del av et større bilde i 
Eidsvoll med flere søknader om utbygging, både i dispensasjoner og planer, utenfor prioriterte 
vekstområder.  
 
Med hilsen 
 
Ingeborg Austreng (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Andreas Lyngstad 
rådgiver 
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Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Anita
Etternavn

Gundeid
Adresse

Bakkeli 9
Postnr.

2092
Poststed

Minnesund
E-postadresse

anita.gundeid@hotmail.no
Mobilnr.

99700162

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Detaljreguleringsplan gbnr 195/15 og del av 195/3 Vestre Ulvin Morskogen
Saksnr.

2017/3720
Høringssvar

Vedlagt følger Høringssvar fra oss beboere i Bakkeli, Morskogen.

Vi ber kommunen om IKKE å godkjenne dette forslag som foreligger, men AVVISE det. Bakgrunnen for dette er at
planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan 2015-2016 da den slik den foreligger vil fortette og ødelegge det
spredte boligområdet i Bakkeli. Vi som er naboer vil miste utsikt og solforhold og bli sterkt berørt hvis denne planen
skulle gå gjennom. Området vil fremstå som fortettet og ødelagt.

Saksvedleggene til detaljreguleringsplanen viser ingen hensyn til eksisterende boliger og den inngripen det vil ha på
området og påvirke oss som bor her.

Utbyggingen vil gi gode inntekter på kort sikt til de to utbyggerne som selv ikke bor her og ikke har til hensikt å
bosette seg her, og vi kan forstå presset kommunen føler fra disses påstand om solpanel på husene og hvor flott og
fint det vil være med flere barn hit, opprettholdelse av beboelse, nærhet til Mjøsa og fint for de som flytter hit. Men
det er samtidig like viktig å ta hensyn til de regler og planer som allerede er lagt. Samt hensyn til oss som allerede
har bosatt oss her og for området som er spredt og åpent. En rasering med store seinhauger med digre hus som vil
ruve i et skrånende terreng som ikke er egnet til utbygging, er ikke det man regner som videre spredt bebyggelse.

Fylkesmannen har frarådet kommunen om å godkjenne forslaget, så ber vi kommunen ta det til etterretning og
virkelig vurdere konsekvensene en slik utbygging vil være både for området og for oss beboere i Bakkeli.

Vedlagt vårt høringssvar fra saken.

Med vennlig hilsen
Anita Gundeid og Svein Johansen

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS
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Eidsvoll Kommune,

Kommunal forvaltning

Postboks 90

2081 Eidsvoll Morskogen, 5. mars 2019

Vedr.  Detaljplan  for gbnr  195/15  og del av  gbnr  195/3  — Morskogen

Vi viser til saksframlegg fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø vedrørende denne saken som er

lagt ut for offentlig høring og vil nedenfor beskrive vår henstilling og bønn til kommunen og

rådmannen om  ikke å  godkjenne dette forslaget og gå for alternativ C: Forslag avvises.

Bakgrunnen til at vi ikke ønsker at kommunen skal godkjenne denne planen er at den ikke er i tråd

med gjeldende kommuneplan 2015-2026 da den slik den foreligger vil fortette boligområdet i Bakkeli

med  100%  -  både med antall hus og folk. Dette vil ikke si spredt bebyggelse, men sterk fortetting.

Området her i Bakkeli er naturtomter beliggende i skogkanten med vakker utsikt ned til Stasjonsvika

og Mjøsa. Store tomter med middel store hus og små hytter, beliggende langt fra hverandre og helt

uten å sjenere utsikten for andre. Hovedgrunnen til at vi flyttet hit var utsikten til Mjøsa, de store

tomtene og et ønske om ikke å se rett inn i husveggen til naboen.

At kommunen går videre med planarbeid for dette forslag er sjokkerende for oss som bor her i dag.

Både med tanke på hvor ødeleggende og fortettende det vil være for stedet og når fylkesmannen og

fylkeskommunen fraråder kommunen å videre med dette forslaget.

Vi har lest gjennom alle saksvedleggene og det forundrer oss at det ingen steder hos verken

utbyggerne v/Eidsvoll Arkitekten eller kommunen nevnes hensyn til eksisterende boliger og den

inngripen dette vil påvirke oss som bor her i dag. Null hensyn er tatt.

Utbygging på Morskogen gir gode inntekter på kort sikt for de to som eier disse tomtene og vi forstår

at kommunen føler press fra disses påstander om å opprettholde beboelse her, flere barn til

Morskogen, flott område, nærhet til Mjøsa, anlegge vann og kloakkanlegg, solpanel på husene og

hvor flott og fint eiere av de nye husene får det. Men det er samtidig like viktig å ta hensyn til de

regler og planer som allerede er lagt og hensyn til oss som allerede er bosatt her.

Skal det bygges på Morskogen må man bevare de store tomtene og naturområdene, legge til rette

for kommunalt vann og kloakk, strømforsyning og infrastruktur som vei, skoleskyss, utsikt og

solforhold. Men det må også tas hensyn til det estetiske og hvordan området ser ut, hvor det er mest

naturlig og hensiktsmessig å bygge eventuelle nye boliger.

Slik vi kan lese ut av planforslaget er det ikke tatt hensyn til eksisterende boliger og hva dette

medfører på sikt. Det er direkte feilsitering i mange av punktene vi finner i forslaget og kommentarer

fra Eidsvoll Arkitekten og innspill fra Morskogen Vel. Morskogen Vel som skriver at de har vært i
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dialog med flere beboere og det gjelder i alle fall ikke oss som bori Bakkeli. Vi stiller oss ikke positive

til denne planen og ønsker ikke denne fortettingen i vår grend.

Kommentarer til Saksframlegg:

Saksutredning punkt 1.2 - Beskrivelse av planområdet

Som det står i punktet er det i dag spredt bebyggelse og hytter med relativt store tomter i Bakkeli og

området her. Beskrivelsen om at det er uten felles estetisk helhet stiller vi oss undrende over da

dette ikke er et boligfelt der slike ting er viktig. Vi ønsker å bevare området slik det er nå og mener at
planforslaget slik det foreligger vil ødelegge både naturen og området, estetisk og til sjenanse for de

eksisterende hus og hytter.

1.3  Planprosessen

Det ble sendt inn innspill fra flere beboere etter varsel om planarbeidet var kunngjort.

Fylkesmannen og fylkeskommunen fraråder foreslåtte boligutbygging og flere av oss grunneiere i

Bakkeli beskrev dette forslaget som en altfor stor fortetting, at dette ikke tilsvarer «spredt

bebyggelse» og dermed ga inntrykk at vi ikke var for denne planen.

Vi ser at Eidsvoll Arkitekten i sine notater, kun trekker frem enkelte setninger i sva rene fra oss

beboere og bagatelliserer det som egentlig er skrevet, samt fremstiller innspillene som mindre

bekymrende og kritiske til planen enn de opprinnelig er.

1.4  Beskrivelse  av  planforslaget

Planen viser at størrelse og høyde på husene, utearealer og adkomst til tomtene vil ha stor og negativ

innvirkning for de eksisterende hus og hytter som er her i dag.

Gbnr 195/3er opprinnelig en hyttetomt hvor det arealmessig er egnet til en hytte, men som har blitt

nektet bygging i mange år på grunn av 100-meter sonen til Mjøsa.

Gbnr 195/15 er en smal tomt som er meget bratt og ulendt og helt uegnet til utbygging uten at det

blir gjort store inngrep i naturen med utfylling og sprenging.

To grunneiere går sammen om å slå sammen tomtene for å utnytte hver meter for å bygge flest

mulig hus og på kort sikt tjene penger, uten noen som helst omtanke og ansvarsfølelse om den

estetiske helheten i området.

Slik boligene er tegnet inn på forslaget vil de ruve i området. Husene som står her i dag er på 2

etasjer med skråtak i 2.eta5je. Disse nye boligene har 3 etasjer  — alle over bakkenivå. Og med større

grunnflate enn totalstørrelsen på de 4 bolighusene som ligger her idag.

5 sengeplasser pr hus er 20 personer. Hvis huseiere ønsker å leie ut hybel kan det bli bortimot 30

personer i økning. Og her bor det kun 16 personer i dag. Det blir over en fordobling av antall

personer.

Punkt  1.4.5  Estetikkvurdering

Vi er helt uenige i påstanden her da den ikke medfører riktighet. Planforslaget og den

boligbebyggelse den forslår vil ødelegge en eksisterende boliggrend på en fortettende måte og endre

området til et stygt, tettbebygd boligområde i et ellers vakkert og åpent landskap.
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2.1 Overordnede planer og mål

Med endring av veikryss og oppføring av

Teksten  i Detaljreguleringsplanen, kapittel 11Relevante  vedlegg punkt 2.  Illustrasjoner/skisser side

21 er direkte misvisende og feil. Det medfører ikke riktighet slik Eidsvoll Arkitekten skriver om at

bebyggelsen vil ligge med god avstand og ikke hindre utsikt og sol for eksisterende hus.

Om at det i dag allerede skygges av trær til tomten ar 195/9 er ikke noen akseptabel unnskyldning

for at nye boliger skal skygge for huset. Traerne kan hugges ned og det kommer sol mellom trærne og

poenget med landlig bebyggelse er at det finnes trær og ikke opparbeidede hager. Et hus vil alltid stå

der å skygge.

Skyggetegningene viser at den nye husene blir så store at de vil skygge for husene rundt og viser hvor

høyt disse husene vil ruve i terrenget. Disse 4 husene blir som å kaste en klynge «tettbebygd

boligfelt» midt i Bakkeli.

Det er forståelig at en del grunneiere ønsker å bygge ut i dette LNF-område og at kommunen mener

at det kan være en fordel å tillate noe utbygging i området hvor de kan tillate spredt bebyggelse,

men disse utbyggerne bor ikke her og har sikkert ikke til hensikt å bo her. De ønsker ikke å bygge seg

en bolig på egen tomt for å nyte naturen her. De tenker kun egen økonomisk vinning og bryr seg ikke

om at dette fortetter og ødelegger. Det er ikke mangel på boliger i Eidsvoll og på Langset står det

flere nye leiligheter tomme fordi de ikke blir solgt. Her på Morskogen står også flere hus tomme — så

det er ikke stor etterspørsel og behov for nye boliger her.

Skal det gis tillatelse til bygging av nye boliger på Morskogen, er det mange andre områder som er

bedre egnet til utbygging enn den bratte skrenten her. F.eks. kan den tidligere dyrkede marken der

utbyggerne foreslår renseanlegg, der hvor grunneier/utbygger leide ut til steinknuseanlegg og

grusdeponi under vegprosjektet ny E6, være godt egnet til utbygging. Her er den dyrkede marken

ennå ikke tilbakeført til landbruksjord og det kan bygges hus som ikke sjenerer for andre.

2.5 Bokvalitet

Dette punktet sier igjen kun noe om hensynet til de som skal bo i de nye boligene og ingenting om

hvor ødeleggende og belastende det vil bli for oss fastboende.

Kommentarer til Detaljreguleringsplan

Punkt 1— Sammendrag

Det er feil å si at det eri henhold til gjeldende kommuneplan  §  15. Det medfører heller ikke riktighet

påstanden om at disse boligene vil utfylle og komplettere eksisterende bebyggelse. Denne påstanden

bestrider vi på det sterkeste og mener vil fortette og være ødeleggende for den eksisterende

bebyggelsen.

Punkt  3  — Planprosessen

Siste setning om at det har vært god kontakt med eier av 195/5 er fordi denne grunneier også er

meget interessert i utbygging og ser positivt på denne planen. Det står flere grunneiere i kø forå

slippe til å få lov å bygge ut her på Morskogen og det er her vi er kritiske til at kommunen lar seg

presse til å godkjenne dette forslaget som er så fortettende og ødeleggende. Skal dette legge

retningslinjer for videre utbyggingsprosjekter? Hvordan vil det da se ut på Morskogen fremover hvis

kommunen må la alle grunneiere få lov å bygge tett i tett for at prosjektene deres skal være

lønnsomme.
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Punkt  4  — Planstatus  og rammebetingelser

Punkt 4.1 — Overordnede planer

Vi ber kommunen høre på Fylkesmannen som fraråder bygging og også se at dette planforslaget  IKKE

er  i  tråd med Kommuenplanen for 2015—2026 om at det her skal være spredt bebyggelse. Dette

forslaget slik det foreligger fortetter området.

Punkt  5  — Beskrivelse av planområdet

Punkt 5.2  —  Dagens arealbruk

Tomtene ligger  i  bratt terreng og deler av  195/15  har i dag mange høye trær. Det er ikke egnet for

husbygging for her for da må det enten sprenges ned eller fylles ut mye masse. Dette vil bli stygt og

sjenerende og gjøre store forandringer for området.

5.3 Stedets karakter

Som det står beskrevet er strukturen spredt bebyggelse med eneboliger med store tomter. Det er 4

bolighus og 5 hytter. Derfor passer det ikke inn med et «boligfelt» som disse 4 nye og store husene

med carport og garasje vil se ut som.

5.4 Landskap

Som det står har vi i dag en flott utsikt ned mot stasjonsvika og Mjøsa og det er derfor vi kjøpte våre

hus og flyttet hit. Denne utsikten og solforholdet ønsker vi å beholde og vi ønsker ikke se inn i

husveggen til naboen.

Fylkesmannen fraråder bygging på Morskogen og man må ta hensyn til de realitetene som foreligger.

Slik disse planene fremstår blir det et voldsomt inngrep som gjøres her i Bakkeli. Veikrysset som må

bygges om, nye innkjøringer til boligene fra den smale bakken som Bakkeli er i dag, husbygging tett i

tett og stenging av utsikt og solforhold for flere av de husene som står der i dag. Dette vil også

påvirke verdien av våre boliger i negativ forstand hvis vi mister utsikten.

5.13  Tekniskinfrastruktur

Det medfører ikke riktighet at det er god mobildekning for alle abonnenter. Mobildekningen er

meget varierende og man skal ikke langt opp i skogen før man ikke har dekning.

Det er også feil å skrive at det er godt trådløst bredbånd på Morskogen. Vi har ikke bredbånd, men

har parabolantenne og radiosignal  — noe som er meget ustabilt og vekslende.

5.17 Risiko- og sårbarhet

Det renner mye vann nedover dette området som består av fjell. Vinterstid er det tidvis store.

6.2.1  Reguleringsformålene gjennomgås og løsninger beskrives

lVegloven § 29 står det  «  Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og

til trafikken og til miljøet på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på

miljøomsyn og andre samfunnsomsvn. Byggegrensene skal gå i ein avstand på 50 meter frå riksveg og

fylkesveg og 15 meter frå kommunal veg.  «

Fylkesvei 512 er en smal vei med 60km sone forbi Morskogen og det skal da ifølge Veiloven paragraf

29 ikke bygges innenfor 50 meter fra midten av veien. Har Eidsvoll Kommune vedtatt andre

byggegrenser for dette arealet i sin kommuneplan?
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Ved en slik fortetning som er beskrevet  i  dette forslaget fra utbyggerne, hvor det ikke er noe

infrastruktur i forbindelse med transport, oppfordres det til mere bruk av privatbil. ldette forslaget

kan en kanskje sette en faktor på 2,5 bil pr husstand og ved mere trafikk i krysset der

Ulvinmyravegen kommer ut i fylkesvei 512, vil dette bli et farlig punkt.

Når det gjelder «f—kjøreveg» vil adkomst til disse tomtene og deres bruk av Bakkeli utgjøre stor

slitasje på veien. Pr i dag påkoster vi privat måking, strøing og reparasjoner av veien og det vil være

en utfordring med en økning på 8-10biler som daglig skal slite veien ennå mer ned. Hvor stor

kostnad vil dette være for oss eksisterende beboere til slutt?

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

De planlagte husene er langt større enn eksisterende hus og med grunnflate likt totalareal på dagens

hus. Med 3 etasjer vil det si  3  ganger så store og de vil ruve i terrenget, stenge utsikt og solforhold for

de husene som står her i dag. Hus og garasje vil bli meget fortettende  i  dette ellers spredte området.

6.3.1  Bebyggelsens høyde

Planenes hus blir høyere og større enn eksisterende hus og slik tegningene viser vil disse da både

stenge utsikt og solforhold for husene som allerede er her. Bebyggelsen vil bli meget dominerende i

området og overhodet ikke  i  samsvar med slik det er her i dag. Dette vil være til sjenanse og redusere

verdien på eksisterende hus.

Med så skrånende tomt som det er i 195/15 vil det med utfylling av tomten bli noen store kolosser

som ruver i terrenget.

Punkt7 Konsekvensutredning

Konsekvens som burde utredes er hvor ødeleggende dette er for terrenget og naturen og for den

eksisterende bebyggelsen.

Punkt 8 Virkninger av planforslaget

8.1 Overordnede planer

Når fylkesmannen og Fylkeskommunen er kritiske til denne utbyggingen, forventer vi at Eidsvoll

Kommune tar dette på alvor og ikke Ia seg presse av utbyggere som skriver om det flotte området og

at det vil berike området med flere folk som kan nyte det vakre området osv.

Skal det bygges på Morskogen må det bli på områder hvor det ikke er fortettende og til sjenanse for

eksisterende hus og hytter.

Hva med hyttene som ligger i tilknytning til Bakkeli i dag. Disse vil bli mindre attraktive som

«hyttetomter» hvis området blir fortett og utbygd og sannsynligheten for at disse vil bli omgjort til

boliger er stor. Dette vil gi ytterligere fortetting i området. Og hva da med planen om «spredt

bebyggelse»?
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8.2 Landskap

Vi mener at utbygging i henhold til planforslaget vil ødelegge den naturlige vegetasjonen og området

i sin helhet slik det er i dag. Dette vil ikke gjøre boliggrenda mer homogen, men isteden fortette og

gjøre det om til et tett boligfelt.

8.3 Stedets karakter

Det medfører ikke riktighet at denne bebyggelsen vil følge, styrke og utfylle karakteren som stedet og

boliggrenda har. Fordi dette er kun fortetting og det ødelegger inntrykket av naturtomter i

skogkanten.

8.17  Økonomiske konsekvenser for kommunen

Kommunen vil ikke få økte kostnader til offentlig vann og kloakk til oss på Morskogen. Men hva med

konsekvenser for oss? Vi er ikke blitt forespurt om interesse for å etablere felles renseanlegg. Vi har

fått melding av kommunen om at det innen noen år vil komme pålegg om private renseanlegg.

Hvilken konsekvens med kostnader vil vi få hvis kommunen bestemmer at vi må koble oss på et

anlegg som utbyggerne har satt opp? Høye kostnader for å dekke inn utgifter som utbyggerne har

hatt?

Kommunen vil få økte kostnader til skoleskyss da avstand til skole og barnehage er over de angitte

grenser.

Punkt 10 Innkomne innspill

Igjen vil vi påpeke viktigheten til at Kommunen lytter til Fylkesmannen og Fylkeskommunens råd hvor

de fraråder kommunen og anbefaler de ikke  å  gå videre med planarbeidet.

Denne planen gir på kort sikt raske penger til disse to utbyggere som kun ser egen vinning i

utbyggingen, helt uten tanke på det estetiske og hensynet til naturen og eksisterende bebyggelse.

Disse 4 husene vil sjenere for oss, stenge utsikt til stasjonsvika 0g Mjøsa, skygge for sol og virke

ruvende og gjøre området om til et «boligfelt».

Hva med hytteeierne, som plutselig får sin hytte midt i et boligområde? Vil det i så fall være rom for

at disse hyttene blir gjort om til bolighus? Potensiale for fortetting er veldig stort og overhodet ikke i

tråd med planen..

Det er kommet flere innspill til kommunen hvor det vises til at denne planen fortetter grenda, men vi

ser ingen som helst kommentarer fra kommunen eller Eidsvoll Arkitekten om dette.

Det står ingen steder hvordan området vil se ut etter at skråningen er fylt ut 0g blitt  vesentlig endret

for at det i det hele tatt skal være mulig å bygge disse boligene. Denne planen vil resultere i at dette

som i dag er et spredt bebygd område med store naturtomter i skogkanten blir et «tettbebygd

boligfelt» som ikke er pent eller estetisk. Og dette ser vi på med stor bekymring.
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Og hvilke retningslinjer vil dette gi i forhold til videre utbygging av eiendommer med

utbyggingspotensiale her på Morskogen. På lang sikt gir det skade ved dårlig planlegging, slitasje på

vei og naturen, fortetting som nedgraderer verdien på eksisterende bebyggelse. Mindre plass,

mindre tomter og dårlig planlegging gjør at kvaliteten forsvinner. Dette går på bekostning av både

naturområdene og idyllen på Morskogen.

Utbygging i LNF områder og områder med spredt bebyggelse krever at kommunen har kompetanse

på arealplanlegging. Det er flere områder på Morskogen som er egnet til utbygging med flere hus,

men det må planlegges på en slik måte at ikke naturen  i  dette flotte LNF-området ser helt rasert ut.

Noe som vil skje her  i  Bakkeli hvis utbyggerne får det slik de ønsker og vi ber derfor kommunen om å

avvise planen slik den foreligger.

Med vennlig hilsen

Frank  Forbord Ronny Støen Joar  Støen
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Høringssvar vedr. forslag til detaljplan for gbnr. 195/15 og del av gbnr. 
195/3 - Vestre Ulvin, Morskogen 

 
Vi har ved å lese forslag til detaljplan for utbygging på Morskogen blitt oppmerksomme på at 
stabburet som er i vårt eie må rives/flyttes fra gbnr195/15. Stabburet tilhører vår eiendom 
195/9, dette fremkommer også i tinglysning fra så sent som 25.07.1985. Dokumentet er 
dagbokført hos sorenskriveren samme dato. Her vises det til at gnr. 195, bnr. 9 og 64 
sammenføyes til gbnr 195/9. I denne kontrakten gjør selger en garanti for at det gamle 
stabburet som ligger på tunet, tilhører eiendommen og følger med i handelen. Selger den 
gangen var Ansgar Sandsmark. Utover dette kjenner ikke vi til historien for fradeling av 
tomtene, og vet derfor ikke noe om bakgrunnen for at stabburet ble stående på 
nabotomten. Det ligger et flyfoto inne på digitalmuseet, hvor en ser av foto datert 1953 at 
stabburet står plassert på samme sted som det gjør i dag. Dette kan dere finne på: 
https://digitaltmuseum.no/011012574114/morskogen-stasjon-stasjon (stabburet ligger 
plassert ytterst til høyre bak den gamle Ulvin skole).  

Det foreligger noe usikkerhet knyttet til hvilket år stabburet ble bygget, men det er risset 
1839 inn i tømmeret, noe som gir en indikasjon på at stabburet er svært gammelt. Vi har 
vært i kontakt med seksjon for kulturminner v/fylkeskommunen, og er derav blitt orientert 
om at stabburet mest sannsynlig bør tilføyes SEFRAK. Vi ber derfor med dette om at det 
gjøres en vurdering av stabburets verneverdi før en fatter et eventuelt vedtak om pålegg for 
rivning/flytting av bygget.  

 

 

Med hilsen fra  

Live Ragnhild og Bjørn Evenrud 

https://digitaltmuseum.no/011012574114/morskogen-stasjon-stasjon
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