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Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
I regional plan for areal og transport er Sundet og 
Eidsvoll Verk/Råholt gitt status som prioriterte 
lokale tettsteder. Dette tilsier at 80 % av 
boligveksten i kommunen skal skje i disse 
områdene, jf. retningslinje R3. Det aktuelle 
planområdet er lokalisert om lag 3 km fra Eidsvoll 
sentrum, men i et etablert boligfelt i Styrigrenda. 
Vi mener at boligbebyggelse i dette området 
inngår i de 20 % som kan bygges utenfor de 
prioriterte tettstedene. Vi forventer at kommunen 
følger opp den regionale planen i videre 
planlegging.  
 
Landbruk  
Vi forventer at hensynet til dyrka og dyrkbare 
jordressurser vurderes i planbeskrivelsen, selv om 
arealet er avklart i kommuneplanen tidligere. 
Nasjonale og regionale føringer for jordvern og 
om økt matproduksjon er forsterket flere ganger, 
seinest ved Stortingets vedtak av oppdatert 
nasjonal jordvernstrategi i 2021. Planområdet ser 
ut til å omfatte ca 9,5 dekar dyrkbar jord. Av dette 
kan ca. 6,5 dekar være tidligere dyrka jord, jf 
NIBIOs kart, dyrkbar jord endret etter 2008.  
Vi støtter derfor den nye bestemmelsen om 
flytting av matjordlaget fra planområdet for å 
benytte ressursen til matproduksjon. Vi viser også 
til Veileder til matjordplan fra Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Tap av kartlagt dyrka 

Tas til etterretning.    



 

og dyrkbar jord bør opplyses i saken, og vi minner 
om rapportering i KOSTRA ved vedtak av 
reguleringsplanen.  
 
 

Viken fylkeskommune, 
datert 30.11.2021 

Samferdsel  
Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for fortau 
langs fv. 1594 Styrivegen  
Ordlyden i rekkefølgebestemmelse 5.2 om 
byggeplan for fortau må endres til følgende:  
«Byggeplan for regulert fortau langs Styrivegen 
skal være godkjent av Viken fylkeskommune før 
kommunen gi igangsettingstillatelse til å bygge 
boliger innenfor planområdet.»  
Hensikten med denne rekkefølgebestemmelsen er 
å sikre at regulert fortau bli bygget som beskrevet 
i Statens vegvesens håndbøker, og uten kostnader 
for det offentlige.  
 
Øvrige regionale interesser  
Vi vurderer at våre merknader knyttet til øvrige 
regionale interesser er tilstrekkelig ivaretatt i 
planforslaget og har ingen ytterligere merknader. 
 

Tas til følge. Ordlyd i rekkefølgebestemmelse endres slik som foreslått 
fra Viken fylkeskommune.  
 
For øvrig tas uttalelsen til orientering.  

 Pkt. 5.2 i bestemmelsene 
endres. 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat, datert 
12.11.2021 

NVEs merknader ved utvidelse av planområdet 
datert 25.02.2021 er beskrevet som ivaretatt i 
plandokumentene. NVE har derfor ingen 
vesentlige merknader til høringen. 
 

Tas til orientering.    

Miljørettet helsevern Øvre 
Romerike, datert 7.1.2022 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike behandler 
saker innen fagfeltet for kommunene Eidsvoll, 
Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.  
Kommunens oppgaver og ansvar innen miljørettet 
helsevern reguleres av Folkehelseloven med 
forskrifter.  
Miljørettet helsevern – Øvre Romerike (MHV-
ØR) har følgende merknader til planforslaget:  
 
Bygge- og anleggsstøy  
Det henvises i forslag til bestemmelser pkt. 2.5 til 
Klima- og miljødepartementets til enhver tid 
gjeldende retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. MHV-ØR behandler ofte klager 

Bygge- og anleggsstøy: Det er i dag ikke krav om utarbeidelse av 
støyberegning for bygge- og anleggsarbeidene. Derfor foreligger ikke 
dette for planarbeidet. Bygge og anleggsstøy er styrt gjeldende 
støyretningslinje, med ulike grenseverdier for ulike tider på døgnet, der 
den mest støyende virksomheten (inntil 60dB) kun tillates lagt mellom 
kl. 0700 og kl. 1900. 
 
Trafikksikkerhet: Trafikksikkerhet er vurdert i plansaken, og til tross for 
at utbyggingen ikke bidrar med økt trafikk på Styrivegen, omfatter 
planen fortau langs Styrivegen over en strekning på ca. 550 meter. Det 
anses at hensynet til trafikksikkerhet er godt ivaretatt. 
 
Støy: BFS4 vil ikke være mer berørt av støy enn de øvrige eiendommene 
langs Styrivegen. Byggeperioden er å anse som midlertidig, og er derfor 

  



 

på bygge- og anleggsstøy, og ser at en tydeligere 
konkretisering i stor grad vil gi mindre rom for 
egne tolkninger av retningslinjene.  
 
Det bør, etter vår vurdering, være et krav om at 
det skal utarbeides en støyprognose for 
anleggsarbeidene. Spesielt når det, som i dette 
tilfellet, er et vesentlig antall etablerte boliger i 
nærhet til planområdet.  
 
Videre bør det fastlegges hvilke driftstider som 
normalt kan tillates. Nattarbeid bør i 
utgangspunktet ikke tillates. Dersom det likevel 
blir behov for nattarbeid, bør det fastslås i 
bestemmelsene hvem som kan gi (dispensasjon) 
tillatelse til dette. Vanligvis har kommunens 
helsemyndigheter ansvaret for dette.  
 
Det må etableres rutiner for varsling og 
informasjon til berørte naboer.  
 
Trafikksikkerhet  
Anleggstrafikk og økt trafikk i forbindelse med 
utbygging bør vurderes. Det bør spesielt legges til 
rette for at barn og unge kan ferdes trygt til/fra 
planområdet. Det anbefales at utbygging starter på 
de innerste feltene for å unngå 
gjennomgangstrafikk av anleggsmaskiner. 
 
Støy  
Det fremgår av planbeskrivelsen at det anses at 
hensynet til støy er godt ivaretatt. Dette med 
bakgrunn i Statens vegvesens støyvarselkart, samt 
foreslått regulert støyskjerm langs fv 177. Vi vil 
likevel oppfordre til en vurdering av 
støyforholdene for bolig i BFS4. Det kan synes 
som at denne eiendommen kan bli spesielt utsatt 
for støy fra fv 508. Det bør også legges til grunn at 
byggeaktiviteten i området på sikt vil generere økt 
trafikk i området, og med det flytte støysonen. 
 
Radon  

ikke en situasjon som er hensiktsmessig å planlegge permanente 
løsninger etter. 
 
Radon: Radonforebyggende tiltak styres av teknisk forskrift, og denne vil 
følges. 
 
Folkehelse: Det er nok ikke i planbeskrivelsen brukt begrepet folkehelse i 
utstrakt grad, men det er gjort vurderinger av utnyttelsesgrad, andel 
uteoppholdsareal, lekearealer, grøntforbindelser og trafikksikkerhet for 
gående og syklende, som alt sammen spiller inn på folkehelse, og 
hensynet anses godt ivaretatt.  



 

Det fremgår av planbeskrivelsen at forekomsten 
av radon er moderat til lav i området. Dette kan 
være relativt usikre anslag og det bør, etter vår 
vurdering, gjøres enkle tiltak som radonsperre 
allerede i byggefasen. 
 
Folkehelse  
Kommuneplanens §20. Folkehelse, angir at 
arealplaner skal ivareta helsemessige hensyn. Ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner skal det 
redegjøres for hvordan planen kan bidra til å 
fremme folkehelse. Vi kan ikke lese av 
planbeskrivelsen at det er gjort en slik 
redegjørelse. Det er mye utbygging i Styri-
området og mange planer. Vi anbefaler at det 
gjøres en helhetlig vurdering av 
folkehelseperspektivet for området. 
 

Anton Brandsø, datert 
6.1.2022 

Når det gjelder det nye fortauet langs Styrivegen, 
lurer vi på hva som kommer til å bli gjort mot vår 
eiendom 10/52. Vil det bli laget en støtte mur mot 
vår plen? Vi har også epletrær, blir disse erstattet 
hvis de må fjernes? 
 

Det er utarbeidet teknisk plan for fortauet, og ut fra det grunnlaget som 
foreligger så ser det ikke ut til å bli behov for støttemur langs gbnr 10/52. 
Det skal utarbeides mer detaljerte planer (byggeplan), og konkret løsning 
vil avklares i forbindelse med dette. Ut fra foreliggende flybilder, ser det 
ut til at et av epletrærne i hagen muligens vil berøres av arbeidene. Dette 
vil da erstattes. 
 

  

Mona og Jan Ove Dahl, 
datert 22.11.2021 

Vi har eiendom Gnr 10 bnr 201- Ludvikbakken 11 
og har følgende kommentarer:  
 
Det er på plantegningen avsatt lekeområde som 
grenser helt inn til vår østre del av eiendom- i den 
sammenheng er det fra vår side ønske/ krav om en 
fysisk barriere mellom vår tomt og lekeplassen, 
les støygjerde eller lignende.  
 
Det er og på nordsiden av vår garasje satt opp 
forslag at dette skal bli en «turvei/ snarvei» for de 
som bor på det nye feltet. Her er vi usikre på om 
dette underlaget tåler den belastningen som da vil 
bli, vi er redde for at dette kan medføre utglidning 
av masse som igjen vil påvirke garasje/ grunnmur 
til denne. Ber om at dette sjekkes, og ev. utbedres 
for å unngå skade. 
 

Det vil kunne etableres en form for skjerming mellom planlagt lekeareal 
gbnr 10/201. Anleggelse av gangforbindelse mot Ludvikbakken vil 
etableres på en trygg måte, slik at det ikke får blir fare for utglidning eller 
lignende konsekvenser på tilliggende eiendom.  
 

  



 

Olav Degvold, datert 
7.1.2022 

I henhold til mottatte plantegning ser fortauet ut til 
å være foreslått lagt på østsiden av Styrivegen. Vi 
mener dette vil være til stor ulempe for vår 
eiendom, Styrivegen 25 og den eldre bebyggelse 
som ellers ligger på denne siden av vegen.  
 
Etter vår mening må fortau / gangvei legges på 
vestsiden av Styrivegen. All ny bebyggelse i dette 
området er kommet på denne siden av vegen. Det 
vil derfor være helt naturlig at plasseringen av 
fortau / gangvei legges på den siden av vegen som 
utbyggingen skal skje. Vi ser at det har kommet 
innvendinger fra beboer på denne siden at fortau / 
gangveg vil komme for nær deres hus hvis det 
anlegges på vestsiden av vegen. Dette er etter vår 
mening ikke noe argument. Disse husene er 
bygget de senere årene og det burde vært båndlagt 
areal på disse eiendommene til fortau / gangvei før 
byggetillatelse ble gitt. Dette vil også komme på 
baksiden (ikke solsiden) av disse husene. Ved å 
legge utbyggingen av fortau / gangvei på vår side 
vil dette ramme solsiden / uteområdet til flertallet 
av den eldre bebyggelsen. Planen sier ikke noe om 
hvordan dette er tenkt løst over vår eiendom. Vi er 
helt avhengig av å beholde vårt parkeringsareal og 
plass til å bygge garasje for å kunne fortsette å bo 
her.  
 
Ser vi litt fram i tid regner vi med at fortau / 
gangvei skal videreføres frem til den ferdigstilte 
gangveien som allerede er bygget ovenfor Styrilia. 
Det må derfor være en stor fordel at denne går på 
samme side som eksisterende gangvei, slik at det 
ikke er nødvendig å krysse hovedveien. Det vil 
også være på vestsiden av Styrivegen som de 
fleste barnefamilier bor. Ved å legge fortau / 
gangvei på denne siden vil dette medføre mer 
sikker ferdsel da kryssing av hovedvei bli kraftig 
redusert. Dette gjelder særlig for barn som vi ser 
av dokumentasjonen er et vesentlig grunnlag for at 
opparbeidelse av fortau / gangvei er nødvendig i 
dette området. 

I forbindelse med utarbeidelse av teknisk plan for fortauet langs 
Styrivegen, var sidevalg et av de sentrale temaene som ble vurdert og 
konkludert i samråd med vegmyndighet (Viken fylkeskommune). 
Sidevalg påvirkes også av planlagt byggeområde på østsiden av 
Styrivegen på strekningen. 
 
Planlagt fortau vil kunne anlegges mellom Styrivegen og den felles 
adkomstvegen til eiendommene Styrivegen 21-29. Dette arealet er vist 
med rosa farge på plankartet. Utenfor dette er det vist grått areal, som er 
«annen veggrunn», og er vanligvis grøft, men her vil dette arealet i 
nødvendig omfang utgjøres av den eksisterende felles adkomstvegen. 
Dermed vil ikke de omtalte boligeiendommene bli berørt innenfor dagens 
adkomstveg, og det aller meste av selve fortauet vil anlegges på det som i 
dag er fylkeskommunens eiendom langs vegen. 
 
Selv om dette er på solsiden av de berørte eiendommene, anses den 
foreslåtte løsningen å være den som gir minst konsekvenser for de 
eiendommene som berøres. 
 

  



 

Ut ifra overstående motsetter vi oss at fortau / 
gangvei legges på vår side av Styrivegen, og ber 
om at den legges på vestsiden av vegen (utbyggers 
side). 
 

 
 


