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Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til 

detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 og 

del av 195/3, Vestre Ulvin. 

Tas til orientering.     

Akershus fylkeskommune 

– 26.2.2019 

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 29. november 

2017 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området 

og har ingen ytterligere merknader. 

Tas til orientering.    

Fylkesmannen i Oslo og 

Viken 

 – 7.3.2019 

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. 

 

 

Fylkesmannen mener planforslaget er en del av et større 

bilde i Eidsvoll med flere søknader om utbygging, både i 

dispensasjoner og planer, utenfor prioriterte vekstområder. 

Tas ikke til følge. Planforslaget følger opp intensjonene i gjeldende kommuneplan vedtatt 

10.03.2015. Områder for spredt boligbebyggelse i LNF ble tatt inn i arealdelen i siste rullering, 

da det er en underkategori etter plan- og bygningsloven som det er adgang til å benytte i 

kommuneplanens arealdel. Hensikten er å forsterke befolkningsgrunnlaget i de mindre grendene 

og ikke i de prioriterte tettstedene – sistnevnte er regional plan sitt «objekt». Sagt annerledes, - 

ivaretagelse av de viktigste overordnede retningslinjer for areal og transportplanlegging har ikke 

vært den sentrale målsettingen for denne mindre reguleringsplanen tilsvarende 4 boenheter..   

 

Det har vært svært lite boligutbygging innenfor de 4 områdene i kommunen som er avsatt til 

spredt boligbebyggelse. Foreliggende planforslag er den første planen som fremmes i tråd med 

dette arealformålet. Fra før er det kun gitt byggetillatelse til et par boliger innenfor tilsvarende 

arealformål. Dette betyr at veksten har vært ganske marginal sammenlignet med det totale 

boligpotensialet som de 4 områdene har hatt i seg i årene 2015-2018 – hvilket innebærer et 

ubenyttet boligpotensiale tilsvarende nesten 28 nye enheter.     

  



 

Frank Forbord og Sissel 

Moen Sollien, Ronny og 

Linda M. Støen, Grethe og 

Joar Støen, Anita Gundeid 

og Svein Johansen. 

 -5.3.2019 

 

Beboere i Bakkeli, 

Morskogen 

 

(Bakkeli nr. 3, 9, 10) 

Naboene til utbyggingsområdet har i felles brev til 

kommunen levert følgende (m.fl.) anførsler:  

 

Mener at planen ikke er i tråd med gjeldende kommuneplan 

fordi den vil generere ny tett bebyggelse snarere enn ny 

spredt bebyggelse. 

 

 

 

 

Forventer at kommunen tar fylkesmannens og 

fylkeskommunens innspill til etterretning, som begge 

fraråder kommunen å gå videre med dette forslaget. 

 

 

Mener den planlagte bebyggelsen vil være til stor sjenanse 

og ulempe for naboene pga. tap av sol og utsikt. 

Hovedgrunnen til at mange av naboene flyttet til området er 

pga. den fine utsikten ned til Stasjonsvika og Mjøsa samt 

det faktum at man slipper å se rett inn i husveggen til 

naboen. Naboene mener også at planlagt bebyggelse vil bli 

for ruvende og for høy sammenlignet med eksisterende 

bebyggelse. Naboene registrerer også at saksdokumentene 

sier lite eller ingenting om det tas hensyn til eksisterende 

bebyggelse.  

 

 

Henviser til veilovens § 29 om at byggegrenser skal gå i en 

avstand på 50 meter fra riksveg og fylkesveg, - og spør om 

kommunen har vedtatt andre byggegrenser for dette området 

i sin kommuneplan.  

 

Spekulerer i om utbyggers «påstander» har medvirket til å 

presse administrasjonen i retning av å akseptere det 

foreliggende planforslaget. Naboene mener også at 

«Eidsvoll Arkitekten» i sin merknadsbehandling forut for 

førstegangsbehandling bagatelliserer enkelte innspill samt 

fremstiller de som mindre bekymrende enn det som er 

tiltenkt.  

 

 

 

 

 

 

 

Dette bestrides, av to grunner: (1) Begrepet «spredt boligbebyggelse» er en henvisning til 

beliggenhet (innenfor/utenfor tettsteder) mer enn det er en henvisning til bebyggelse som ligger i 

f.eks. 50 meter avstand fra hverandre. Utenfor tettsteder (i LNF) er det naturligvis vanligere at 

bebyggelsen framstår spredt, - men dette utelukker ikke at bebyggelse i LNF-områder også kan 

forekomme i klynger og felt. (2) I kommuneplanens § 15 er det presisert at det tillates mindre 

felt med inntil 7 hus, - ergo er forliggende planforslag i tråd med kommuneplanen.  

 

De regionale instansene påpeker at planforslaget mangler dekning i «Regional plan for areal og 

transportplanlegging». Kommunen registrerer dette, men velger å vektlegge vår egen 

kommuneplan sterkere – av grunner som kan leses blant annet i saksfremlegget. At de regionale 

instansene og kommunen har ulike syn hva angår arealforvaltning, er ikke uvanlig.    

 

Revidert planbeskrivelse (s. 23-25) beskriver virkningene som ny planlagt bebyggelse vil ha for 

nabobebyggelsen i større grad enn forrige versjon. Det er i hovedsak Bakkeli nr. 3 og 9 som vil 

miste noe utsikt ned mot Stasjonsvika som følger av utbyggingen, men utsikten mot Mjøsa vil i 

hovedsak holdes på dagens nivå (eksisterende bebyggelse ligger naturligvis høyere enn hele/ 

deler av planområdet). For øvrig viser fremdeles sol-/skyggeanalysen at eksisterende bebyggelse 

får lite eller ingen skygge fra ny bebyggelse på de tidspunkter som analysen kalkulerer. Hva 

angår byggehøyder er denne nå tatt ned fra 9,5 m til 9 m. beregnet ut fra gjennomsnittlig terreng. 

Dette er den alminnelig tillatte byggehøyden for denne type bebyggelse jf. plan- og 

bygningslovens § 29-4. Ny bebyggelse kan bygges ut med kjelleretasje, vanlig etasje pluss evt. 

loftsetasje. Den faktiske høyden og utformingen på ny bebyggelse vil vedtas i forbindelse med 

søknad om byggetillatelse.  

 

Nei, det har ikke kommunen anledning til å gjøre. § 29, 1. ledd sier: «Langs offentleg veg1 skal 

det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne lova,2 dersom ikkje anna følgjer av arealdel 

av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven» (vår understrekning).  

 

 

Det er ikke tilfelle. Tiltakshaver er to private grunneiere, ikke profesjonelle utbyggere. En 

utbygging av området tilsvarende 4 eneboliger vurderes å være i tråd med gjeldende 

kommuneplan og dennes retningslinjer, - av denne grunn har administrasjonen gitt tilsagn til 

gjennomføring av en planprosess. Hvilke områder som tillates regulert og utbygd vurderes i 

hvert enkelt tilfelle, det er ingen automatikk i at andre grunneiere som ønsker sin tomt utbygd 

nødvendigvis får gehør for dette. Dialogen i planprosessen har primært gått gjennom «Eidsvoll 

Arkitekten», som er besittelse av påkrevd fagkompetanse. Kommentaren til selve 

merknadsbehandlingen tas til orientering. Administrasjonen ser ingen store mangler, - da det er 

vanlig å trekke ut essensen ved behandling av innspill (slik som administrasjonen gjør ved 

behandlingen av innspillene i dette brevet fra naboene).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3.1: maks 

mønehøyde 

endres fra 9,5 m 

til 9 m, og maks 

gesimshøyde 

endres fra 7,5 m 

til 7 m. Begge 

høydene 

beregnes ut fra 

gjennomsnittlig 

terreng.  



 

Skriver at det ikke er mangel på boliger i Eidsvoll – både på 

Langset og på Morskogen står boliger tomme.   

 

 

Skriver at utbyggingen vil føre til mer trafikk i krysset 

Ulvinmyravegen – fv. 512 – som vil bli et trafikkfarlig 

punkt. Skriver også at utbyggingen vil generere stor slitasje 

på intern infrastruktur, på veger som eksisterende beboere i 

dag både måker, strør og reparerer selv ved behov. Naboene 

spør om hvor store kostander det ekstra vedlikeholdet som 

denne planen utløser, vil påføres de eksisterende beboerne.  

 

Mener at utbyggingen vil ødelegge den naturlige 

vegetasjonen og også området i sin helhet fordi inntrykket 

av de eksisterende natureiendommene i skogkanten 

[nabobebyggelsen] vil svekkes.  

 

Ønsker svar på hva slags økonomiske konsekvenser det vil 

innebære for eksisterende beboere om kommunen 

bestemmer at disse skal koble seg på det felles 

renseanlegget som utbygger skal realisere i forbindelse med 

denne utbyggingen. 

 

 

«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 står ingen steder [underforstått i plandokumentene] 

hvordan området vil se ut etter at skråningen er fylt ut og 

blitt vesentlig endret for at det i det hele tatt skal være mulig 

å bygge disse boligene.» 

Hensikten med planforslaget er å stimulere til en begrenset bolig- og befolkningsvekst i en av 

kommunens mindre grender, slik gjeldende kommuneplan legger opp til. Evt. boliger som står 

tomme og usolgte andre plasser er ikke et relevant hensyn i denne konkrete plansaken. 

 

Utformingen og trafikksikkerheten i nevnte kryss er ivaretatt i planforslaget, se merknad fra 

vegvesenet. Det er inkludert rekkefølgekrav i planbestemmelsene, slik at krysset vil bli 

oppgradert. Dette vil være til gagn for alle som skal bruke vegen. Hvor store kostander det 

fremtidige vegvedlikeholdet vil utgjøre er et privatrettslig forhold mellom de som skal stå som 

brukere av vegen. Vegen er privateid.  

 

 

 

Tas til orientering. Utbyggingsområdet består av glissen vegetasjon på fjell i dagen. Ingen 

viktige natur- eller friluftsinteresser fortrenges. Eksisterende eiendommer vil fortsette å ligge i 

skogkanten med god avstand til ny bebyggelse og med fortsatt gode solforhold og utsikt mot 

åpent landskap m/ Mjøsa i forgrunnen.   

 

Det er frivillig om eksisterende beboere ønsker å koble seg på det planlagte felles renseanlegget. 

Kommunen har vedtatt handlingsplan for opprydding i spredt avløp, - dette innebærer at 

kommunen snart vil pålegge husstander om å oppgradere sine private avløpsanlegg, noe som vil 

medføre kostander for den enkelte anleggseier. Om eksisterende beboere ønsker å koble seg på 

nytt felles renseanlegg eller heller ønsker å oppgradere sitt private renseanlegg, er en avveining 

som må foretas av hver enkelt husstand.    

 

Er dette egentlig fortetting, også når bygningen står der fra før (?). Det er imidlertid ikke adgang 

til å endre bruken fra fritidsbolig til helårsbolig. Kommuneplanbestemmelse § 14: «Bygging, 

samt fradeling/bortfesting av tomt for bolig- og ervervsbruk som ikke er tilknyttet stedbunden 

næring, er ikke tillatt.». Med «bygging» forstås også bruksendring/oppretting av ny boligenhet.  

 

Det er naturligvis vanskelig å vite konkret hvordan skråningen vil bli seende ut etter ferdig 

utbygging – dette må detaljprosjekteres. (se siste kulepunkt i planbestemmelse § 2.1.) Det er 

regulert inn byggegrenser på hver enkelt tomt med utnyttelsesgrad % BYA = 15 %. Garasjer 

tillates plassert utenfor byggegrense. Vedlagte illustrasjonsplan (ikke juridisk bindende) viser 

mulig arealdisponering sett ovenfra med bolig, gårdsplass, garasje og hage. En er klar over at 

tomten er en skråning som krever mye terrengmessig bearbeiding (jf. sprenging, fyllinger etc.)  



 

Live Ragnhild og Bjørn 

Evenrud 

 – 9.3.2019 

 

Trondheimsvegen 1417 

 

 

Har blitt oppmerksomme på at stabburet som er i deres eie 

og som står på nabotomten gbnr. 195/15, må rives/flyttes 

som følger av reguleringsplanen.  

 

«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.» 

Tas til orientering. Stabburet er regulert til bebyggelse som forutsettes fjernet - denne 

markeringen opprettholdes. Hvis bygget er så gammelt som innrisset i tømmeret indikerer, 

omfattes stabburet automatisk av lov om kulturminner, jf. § 25 – «meldeplikt for offentlige 

organer». Dette betyr at stabburet er et meldepliktig bygg (hvis vi går ut i fra at det er eldre enn 

1850) - dvs. at rivetillatelse/tillatelse til endring (herunder flyttingen av bygningen) formelt skal 

godkjennes av kommunen, men først etter at fylkeskommunen har uttalt seg om saken – og det er 

her verdivurderingen kommer inn i bildet. Kommunen kan imidlertid på uavhengig grunnlag 

tillate riving/flytting av stabburet selv om kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen 

anbefaler at det bør vernes der det står. For øvrig er det et privatrettslig anliggende om bygget 

ønskes omsøkt fjernet eller revet. Dette kan grunneier og eier av stabburet enes om i minnelighet.   

 

Kilde: https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret 
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