
Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 20.12.2016 14:52:48
Til: 'Øystein Ellingsen'
Kopi: Geir Sunde Levang; Arnfinn Hjell
Tittel: SV: Varsel om oppstart - utvidelse av planområde for Granhaugåsen

Hei.
Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid.

Eksisterende kryss med Tærudvegen anses trafikksikkerhetsmessig ugunstig. Det dårlig sikt i begge 
retninger, krysset ligger i stigning, og det er kort avstand til andre kryss/avkjørsler i begge retninger. 
Kommunal drift anbefaler av den grunn ikke utvidet bruk av dette krysset. 

I tillegg til tidligere uttalelse fra kommunal drift den. 20.07.2015 har en følgende kommenterer:
 Det skal utarbeides tekniske planer  for veganlegg og nye utvendige VA-anlegg. Dette gjelder 

også for evt. omlegginger av eksisterende VA-anlegg.

 Dersom utbyggingen deles opp i delfelt skal det først utarbeides en overordnet VA-rammeplan 
som grunnlag for detaljprosjektering av de enkelte delfelt. Planen(e) skal behandles av Eidsvoll 
kommune før ledningsanleggene bygges. (Evt. før det gis IG for bygg.)

 Planene skal også inneholde foreslått løsning for overvannsbehandling. Overflatevann / takvann / 
drensvann skal (primært) håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering. Dvs. fordrøyning og/eller infiltrasjon. Evt. påslipp på kommunalt OV-nett 
(l/s) skal godkjennes av Eidsvoll kommune. Flomveger skal sikres og vises i planen.

 Planene skal også vise løsning som tilrettelegger for renovasjon iht. Renovasjonsforskriften for 
Eidsvoll kommune.

Dette bør presiseres bedre i forslag til reguleringsbestemmelser.

Med vennlig hilsen
Erling Amdahl
Fagleder, prosjektavdelingen, kommunal drift
tlf. 66 10 71 55 / mob.406 25 515

e-post: erling.amdahl@eidsvoll.kommune.no

Fra: Øystein Ellingsen [mailto:oel@p1.no] 
Sendt: 8. desember 2016 10:56
Til: postmottak@akershus-fk.no; postmottak@fmoa.no; Erling Amdahl
Kopi: Geir Sunde Levang; Eidsvoll Post
Emne: Varsel om oppstart - utvidelse av planområde for Granhaugåsen

Oversender ovennevnte oppstartsvarsel med frist for uttalelse den 15.01.2017.
Oppstartsvarselet sendes kun pr e-post.

Med vennlig hilsen

ØYSTEIN ELLINGSEN

Arealplanlegger

Tlf dir.: +47 97691277

PLAN1 AS

Avd. Gardermoen

Balder Allé 2
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P1.NO

PLAN1 AS
Postboks 373 – 2403 Elverum
Tlf: +47 948 87 777
Orgnr: 980 336 646

ELVERUM:

Lundgaardvegen 17
2408 Elverum

GARDERMOEN

Balder Allè 2
2060 Gardermoen

HAMAR

Strandgata 31
2317 Hamer

Tilleggsv arsel om oppstart av planarbeid – utvidelse av planområde for d etaljregulering
for Granhaugåsen gbnr 1 28/76 m.fl, Eidsvoll kommune

I henhold til plan - og bygningslovens § 1 2 - 8 varsles igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan
for en utvidelse av planområdet for Granhaugåsen gbnr 1 28/76 på Råholt i Eidsvoll kommune.

Tidligere varslet planområde til venstre, med utvidelsesområde til høyre.

P lanarbeidet for detaljregulering av Granhaugåsen er tidligere varslet i brev av 15 .0 6.2015 , med
avgrensningen vist over til venstre . Da det vurderes å tilrettelegge for adkomst for den nordligste delen
av planområdet via eksisterende stikkveg fra Tærudvegen, vurderes det hensiktsmessig å ta med denne
vegen i detaljreguleringen ut til offe ntlig veg.

Naboer, offentlige instanser o.a. Saksbehandler:
Øystein Ellingsen

Telefon:
97 69 12 77

E - post:
oel @p1.no

Dato:
08.12.2016
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Planutvidelsen er på ca 1 ,5 dekar, og er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål. Hensikten med
planarbeidet er å regulere adkomst for boligbebyggelse, i samråd med Eidsvoll kommune.

Iht. Pbl § 17 - 4 varsles det samtidig om at det vil inn ledes forhandlinger om inngåelse av
utbyggingsavtale for planområdet.

Eventuelle merknader og uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid kan innen 15 .0 1 .201 7 sendes
til: Plan1 AS, Balder A llé 2, 2060 Gardermoen eller oel@p1.no . Send gjerne kopi til E idsvoll kommune,
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll eller postmottak@eidsvoll.kommune.no .

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen , tlf. 97691277, eller e -
post oel@p1.no.

Varslingen kan også ses på www.p1.no

Med vennlig hilsen

Øystein Ellingsen
Arealplanlegger







 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Tilleggsvarsel - utvidelse av planområde - 

detaljregulering - Granhaugåsen - gbnr 128/76 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse  
 

Vi viser til brev fra Plan1 AS av 08.12.2016. 

 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  

 

Fylkesmannen har vurdert varslet utvidelse ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 

ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader.  

 

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

  

Alexander Karlsson Christina Kinck 

rådgiver rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

Kopi til: 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 Eidsvoll 

 

Plan1 AS 

Balder Allé 2 

2060 GARDERMOEN  

 

 
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.:  
Deres dato: 08.12.2016 
Vår ref.: 2015/13675-5 FM-M 
Saksbehandler: Christina Kinck 
Direktetelefon: 22003708 
 
Dato: 20.12.2016 
 

 

http://www.fmoa.no/
http://www.planlegging.no/


FYLKESADMINISTRASJONEN

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA
0107  OSLO
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222

Plan1 AS
Balder Allé 2
2060 GARDERMOEN

Att. Øystein Ellingsen

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Benedicte Søgnen Bendiksen 13.01.2017 2015/9430-8/1157/2017 EMNE L12

Telefon
22 05 56 22

Deres dato
08.12.2016

Deres referanse

Eidsvoll kommune - Gbnr 128/76 med flere - Granhaugåsen - Tilleggsvarsel om oppstart av 
planarbeid – Uttalelse

Det vises til oversendelse datert 08.12.16 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Formålet med planen er å utvide planområdet for Granhaugåsen på Råholt. Detaljregulering for 
planområdet er tidligere varslet i brev av 15.06.2015, men det vurderes nå å tilrettelegge for 
adkomst for den nordligste delen av planområdet via eksisterende stikkveg fra Tærudvegen. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse gitt 05.08.15 og har 
følgende merknader til varselet:

Automatisk fredete kulturminner
Planområdet ligger innenfor en eldre områdereguleringsplan. Undersøkelsesplikten etter 
kulturminnelovens § 9 anses som oppfylt. 

Fylkesrådmannen ber likevel om at de som skal utføre arbeidet gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike 
som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Samferdsel 
For forhold som gjelder fylkesvei, viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst. 

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen Pia Skipper Løken
rådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Kopi til:
Eidsvoll kommune
Statens vegvesen Region øst
Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger: benedicte.sognen.bendiksen@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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