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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 10/13 m fl Styri - Uttalelse 
til nytt offentlig ettersyn av planforslag 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 5. november 2021 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på ca. 27 dekar og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. 
Hensikten med planen er legge til rette for etablering av ca. 30 boenheter i form av 
frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende adkomst og infrastruktur, samt bygging av 
fortau langs Styrivegen. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
viser til tidligere uttalelser i saken, senest uttalelse til varsel om utvidet planområde i brev 
datert 26. februar 2021, og har følgende merknader til planforslaget: 

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. 

 
Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf       Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer     rådgiver kommunale planer 
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Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

 

Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:    Margaret Andrea Mortensen 
Samferdsel:      Torhild Sletten 
Arkeologiske kulturminner:    Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum



 
 Vår dato:  Vår ref: 

  03.01.2022  2019/33931 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  05.11.2021  20/9349 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Håkon Ahrén Heløe, 32 26 68 15 
  
 
 
 
 
 

 

Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 EIDSVOLL 
 
 

  
 

Eidsvoll - Uttalelse til høring av reguleringsplan for Styri 

 
Vi viser til brev datert 5. november 2021med høring av detaljregulering for Styri i Eidsvoll 
kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det skal er legges til rette for etablering av ca. 30 boenheter 
innenfor planområdet i form av frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende adkomst og 
infrastruktur, samt bygging av fortau langs Styrivegen. 
 
Vi ga innspill til planarbeidet, i vårt brev datert 20. desember 2016, 25, juli 2017, 8. august 2019 
og 4. februar 2021. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi har følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: 
 
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 og dyrkbar jord bør opplyses i saken, og vi 
minner om rapportering i KOSTRA ved vedtak av reguleringsplanen. 
 

Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   

 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Håkon Ahrén Heløe 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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NVEs tilbakemelding - Nytt offentlig ettersyn av forslag til 
detaljregulering for gnr. 10 bnr. 13 m.fl. Styri - PlanID 023729400 - 
EIDSVOLL KOMMUNE 

Vi viser til høringsdokumenter mottatt 05.11.2021. 
 
NVEs merknader ved utvidelse av planområdet datert 25.02.2021 er beskrevet som 
ivaretatt i plandokumentene. 
 
NVE har derfor ingen vesentlige merknader til høringen. 
 
Med hilsen 
 
Kjetil Indrevær 
Seniorrådgiver 
 
 
 
         
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
Eidsvoll kommune 
 
Kopimottakerliste: 
 
         
 
 



 

Fra:                                              Hilde Einmo 
Sendt:                                        7. januar 2022 11:43 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Kopi:                                           Carl Magnus Jensen; Bjørn Hagen 
Emne:                                        Merknader til nytt offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gbnr. 10/13 m.fl., Styri. PlanID 023729400 
  
Kategorier:                              Elin 
 

E-post fra Miljørettet helsevern - Øvre Romerike 

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. 

Det vises til brev datert 5.11.2021 vedrørende nytt offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av gbnr. 10/13 m.fl., Styri. 

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 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

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.

Vennlig hilsen

Hilde Einmo
Rådgiver
Tlf.: 954 61 187

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike

Tenk på miljøet – ikke skriv ut e-poster dersom det ikke er nødvendig



 

Denne e-post med eventuelle vedlegg er ment for den institusjon eller person den er rettet til og kan inneholde lovbestemt taushetsplikt. Om e-
posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt avsender. Nannestad kommune er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av 
denne e-posten, av dette som følge av virus eller datafeil. 
 
 

Besøksadresse 
Nannestadvegen 220 
2030 NANNESTAD 
Telefon: +47 66 10 50 00 

E-post/web 
postmottak@nannestad.kommune.no 
www.nannestad.kommune.no 

Info 
Kontonr: 8601 41 96236 
Org.nr.: 964 950 202 

  
 

mailto:postmottak@nannestad.kommune.no
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Fra:                                              Anton Brandsø <anton@brandso.net> 
Sendt:                                        6. januar 2022 09:42 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Nytt offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gbnr.10/13 

m.fl.,Styri.PlanID 023729400 
  
Kategorier:                              Elin 
  
Til 
Saksbehandler 
Silje Lillevik Eriksen 
  
  
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? 
  
Mvh 
Anton Brandsø, 
Bønsbakken 96, 
2073 Bøn. 
  
Mobil: 41399985 
  
  



Høringsuttalelse

Høringsuttale
Høringsuttale

Innsendt 07.01.2022 12:00:25

ReferanseID EID067-1032440

Merknader til PlanID 023729400 – Styri.

 

Ved gjennomgang av offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av gbnr. 10/13 m.fl., Styri. PlanID
023729400 har vi innvending / kommentar til plassering av fortau / gangvei etter Styrivegen.

 

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.

Høringsuttale
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Avsender

 

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).

 

 

Olav Degvold

Jeg har vedlegg til saken
 

Olav Degvold
Fornavn Etternavn

Styrivegen 25
Adresse

2080 EIDSVOLL
Postnr/sted

95721654 95721654
Mobil Telefon

95721654
Telefon arbeid

olav@rteas.no
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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Fra:                                              Jan Ove Dahl <janove@teamdahl.no> 
Sendt:                                        22. november 2021 14:34 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Kopi:                                           mkrogsaether@gmail.com 
Emne:                                        Høringssvar, "Nytt offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gbnr. 

10/13 m.fl., Styri. PlanID 303529400 
  
Kategorier:                              Grønn kategori 
  
Viser til dokumenter tilsendt fra Eidsvoll kommune, vi har eiendom Gnr 10 bnr 201- Ludvikbakken 11 og 
vil i høringssvar komme med 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 evt utbedres for å unngå skade. 
  
Mvh 
Mona Krogsæther-Dahl 
Jan Ove Dahl 
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