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Innsigelse og merknader til forslag til detaljregulering for gbnr. 10/13 - Styri  

Vi viser til brev datert 04.06.2019 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering for gbnr. 10/13. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger. Planområdet vil få 
kjøreadkomst via krysset mellom fv. 177 Nesvegen og privat veg Olstadvegen. 
 
Kommunen har i møte 20.11.2018 fattet vedtak om at det stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse 
av fortau langs fv. 509 Styrivegen fra planområdene gbnr. 10/13 og Solhøgda, gbnr. 10/153 frem 
til regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan for Solstad. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til forslag til regulering 
Som sektormyndighet fremmer Statens vegvesen innsigelse til forslaget til detaljregulering fordi 
bygging av adkomstveg på området mellom byggegrensen og fv. 509 kan føre til at det ikke blir 
mulig å bygge fortau langs fv. 509 på strekningen forbi planområdet. Videre mener vi at det er 
uheldig å regulere og bygge et fortau langs fv. 509 som ser ut til å starte og slutte på tilfeldig sted 
langs fv. 509. Vi vurderer at reguleringsplanen ikke fremmer god trafikksikkerhet for gående. 
Statlig retningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging sier at planlegging av 
arealbruk skal fremme god trafikksikkerhet. 
 
I punktene 1. a, 2. a, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 nedenfor redegjør vi hvorfor Statens vegvesen fremmer 
innsigelse til forslaget til detaljregulering. 
 
1. Regulering av fortau/gang- og sykkelveg langs fv. 509 Styrivegen 

 
a. Av hensyn til trafikksikkerhet for gående må det som et minimum reguleres fortau eller 

gang- og sykkelveg langs fv. 509 fra gangstien og bussholdeplassen ved gbnr.  9/70 
frem til Ludvikbakken. Det er viktig at fortauet eller gang- og sykkelvegen knytter 
sammen eksisterende veger og målpunkt for gående.  
 

b. Av hensyn til trafikksikkerheten til gående anbefaler vi sterkt at det blir regulert fortau 
eller gang- og sykkelveg langs fv. 509 Styrivegen fra gangstien og bussholdeplassen 
ved eiendommen gbnr. 9/70 frem til regulert gang- og sykkelveg i reguleringsplan for 
Solstad. 
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2. Rekkefølgebestemmelse om bygging av fortau/gang- og sykkelveg langs fv. 509 
 

a. Som et minimum må reguleringsplanen ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: 
«Regulert fortau eller gang- og sykkelveg fra bussholdeplassen og gangstien ved 
eiendommen gbnr. 9/70 frem til Ludvikbakken skal være bygget før kommunen kan  
gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet.»  
Dette for å sikre at regulert fortau eller gang- og sykkelveg blir bygget. 
 

b. For å sikre at regulert fortau eller gang- og sykkelveg blir bygget anbefaler vi sterkt  
en rekkefølgebestemmelse som sier: «Regulert fortau eller gang- og sykkelveg fra 
gangstien mellom eiendommene gbnr. 9/69 og 9/70 frem til eksisterende gang- og 
sykkelveg ved krysset med Styribakken skal være bygget før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for bygging av boliger innenfor planområdet.» 
 

Det er noe risiko å gå langs vegkanten til fv. 509 som har fartsgrense 50 km/t. Barn som flytter 
til planområdet vil ha behov for å besøke venner i nabolaget som bor ved fv. 509. 
Av hensyn til trafikksikkerheten til barn er det viktig at det blir bygget fortau eller gang- og 
sykkelveg langs fv. 509 før det blir bygget boliger på planområdet. 
 

3. Teknisk plan for fortau/gang- og sykkelveg langs fv. 509 
Tiltakshaver må sende teknisk plan for fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 509 til  
Statens vegvesen for vurdering før kommunen vedtar forslag til detaljregulering, 
 
Planlagt kjøreveg på området mellom byggegrensen og fv. 509 må også vises på tegninger  
i teknisk plan.  
 
Teknisk plan skal være grunnlag for regulering av fortau eller gang- og sykkelveg.  
Formålet med teknisk plan er å sikre det det er fysisk mulig å bygge regulert fortau eller gang- 
og sykkelveg. 
 
I Statens vegvesens håndbok er det beskrevet hvilke tegninger som skal være grunnlag for 
reguleringsplan. Vi legger ved et notat datert 01.10.2014 med informasjon om krav  
Statens vegvesen stiller til innhold i teknisk plan når reguleringsplan omfatter tiltak som 
berører fylkesveg i Akershus. 
 

4. Regulering av kjøreveg på området mellom byggegrensen og fv. 509 
Statens vegvesen kan akseptere at det reguleres kjøreveg på området mellom byggegrensen 
og fv. 509, som vist på planforslaget, dersom det i reguleringsplanen tas med en rekkefølge-
bestemmelse som sier: «regulert fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 509 på strekningen 
forbi planområdet må være bygget før kommunen kan gi tillatelse til å bygge kjøreveg på 
området mellom byggegrensen og fv. 509». 
 
Formålet med nevnte rekkefølgebestemmelse er å sikre at det blir fysisk mulig å bygge 
regulert fortau eller gang- og sykkelveg. 
 
Det må reguleres tilstrekkelig areal mellom kjørevegen og fortauet til snøopplag. 
 

5. Regulering av grøft/annen veggrunn 
Det må reguleres grøt med bredde på minst 3,0 m langs regulert fortau eller gang- og 
sykkelveg langs fv. 509. Grøfta skal bl.a. sikre plass til snøopplag. 
 

6. Regulering av midlertidig anleggsområde 
Det må reguleres midlertidig anleggsområde langs fv. 509 der det skal bygges fortau eller 
gang- og sykkelveg. Anleggsområdet skal sikre plass til å kunne bygge fortau eller gang- og 
sykkelveg og sikre rett til å ha maskiner og mannskap på stedet. 
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7. Teknisk plan for krysset mellom fv. 177, Olstadvegen og adkomstveg til planområdet 
Tiltakshaver må sende teknisk plan for krysset mellom fv. 177, Olstadvegen og adkomstvegen 
til planområdet til Statens vegvesen for vurdering før revidert forslag til detaljregulering blir 
lagt ut til offentlig ettersyn. 
 
Formålet med teknisk plan er å dokumentere at det blir mulig å kjøre inn og ut av 
adkomstvegen fra Olstadvegen uten å komme i konflikt med fv. 177. Vi ser at adkomstvegen 
til planområdet er foreslått plassert i relativ kort avstand fra krysset mellom fv.  177 og 
Olstadvegen. 

 
8. Rekkefølgebestemmelse om stenging av avkjørsler 

For å sikre at avkjørslene til gbnr. 10/13, 10/38 og 10/45 blir stengt, må ordlyden i 
rekkefølgebestemmelse 2.7. endres til følgende: «Eksisterende avkjørsler til boliger på  
gbnr. 10/13, 10/38 og 10/45 skal stenges før kommunen kan gi brukstillatelse for boliger». 

 

Merknader til forslag til detaljregulering 

Under punktene 9,10 og 11 nedenfor redegjør vi for våre merknader til planforslaget. 

9. Regulering av fortau – behov for å søke om fravik fra vegnormal  
Regulering og bygging av fortau langs fv. 509 er i strid med Statens vegvesens håndbok N101 
Rekkverk og vegens sideområder (vegnormal) fordi fv. 509 har fartsgrense 50 km/t. 
I avsnitt 3.7.3 Trafikkskille mellom bilveg og gang- og sykkelveg står det følgende: 
«Der anlegg for gående og syklende går langs veg med fartsgrense 50 km/t eller 60 km/t bør 
det være en trafikkdeler på minst 1,5 m mellom veg og anlegg for gående og syklende». 
 
Regulering av fortau langs fv. 509 krever godkjent fravik fra vegnormalen håndbok N101. 
Kommunen må søke om fravik for regulering av fortau før kommunen kan vedta 
reguleringsplanen.  
 

10. Regulering av støyskjerm 
Statens vegvesen kan akseptere at det reguleres støyskjerm langs eiendomsgrensen  
til fv. 177 (gbnr. 333/2) i en avstand inntil 3,0 m fra eksisterende fortau. 
Støyskjermen må plasseres slik at den ikke hindrer sikt i krysset mellom Olstadvegen og 
fortauet langs fv. 177. 
 

11. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for tiltak langs fv. 507 
Reguleringsplanen må ha med en reguleringsbestemmelse som sier: 
«Byggeplan for fortau eller gang- og sykkelveg langs fv. 507 skal godkjennes av  
Statens vegvesen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til nevnte tiltak». 
 
Formålet med denne reguleringsbestemmelsen er å sikre at fortauet eller gang- og 
sykkelvegen blir bygget med krav til utforming gitt i Statens vegvesens håndbøker. 
 
 

Vegavdeling Akershus 
Med hilsen 
 
 
Nils Audun Karbø 
Avdelingsdirektør                                                    Inga-Elisabeth Gjerdalen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 



 

Statens vegvesen 

 

 

 
Postadresse Telefon: 815 22 000 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen Telefaks: 61 25 74 80 Brøtergata 1 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 2000 LILLESTRØM Regnskap 

Postboks 1010   Båtsfjordveien 18 

2605 Lillehammer Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 

   Telefon: 78 94 15 50 

   Telefaks: 78 95 33 52 
 

 
Notat 

Til:  
Fra: Statens vegvesen, Region øst, 

Vegavdeling Akershus 
Kopi:  

 

 

 

 
Reguleringsplaner som omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet 

i Akershus. Orientering om krav til teknisk plan. 

 

Hensikten med dette notatet er å informere kommunen og private utbyggere om de krav vi stiller til 

teknisk planlegging når reguleringsplan omfatter tiltak som berører riks- og fylkesvegnettet i Akershus 

og forutsetter/legger opp til tiltak på disse vegene.  

 

Generell orientering om ansvarsforhold og gjennomføring  

For utbyggingsprosjekter som berører riks- og fylkesvegnettet skal tiltakshaver utarbeide en teknisk 

plan som grunnlag for reguleringen etter gjeldende krav og retningslinjer. Statens vegvesen sin 

håndbok R700 «Tegningsgrunnlag» skal legges til grunn. Teknisk plan bør være godkjent av Statens 

vegvesen før reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn. Teknisk plan skal være godkjent før 

endelig planvedtak. 

Kvaliteten på den tekniske planen som sendes Statens vegvesen for godkjenning er helt avgjørende for 

hvor lang tid prosessen med godkjenning av planen tar. Det anbefales derfor å bruke profesjonelle 

rådgivere til å utarbeide planen.  

 

En vedtatt reguleringsplan med reguleringsbestemmelser gir retter for det berørte, men også plikter 

ved tiltak/gjennomføring. For Statens vegvesen er det et krav at planen ikke er i strid med 

vegnormalene og andre retningslinjer for bygging og drift av riks- og fylkesveger. Behovet for 

detaljering er ulikt i ulike områder og ved ulike tiltak. Det er viktig at reguleringsplanen gir grunnlag 

for nødvendig grunnerverv med hensyn til bygging (inkludert trafikkavvikling og midlertidige 

omlegginger/anleggsveger/områder for gjennomføring) samt drift og vedlikehold. 

 

Krav til teknisk plan 

Teknisk plan skal inneholde alle tekniske tegninger og beskrivelser som er nødvendige for å 

dokumentere at tiltaket er gjennomførbart og at der er avsatt tilstrekkelig areal til tiltaket i 

reguleringsplanen. Krav til utforming og kvalitet for riks- og fylkesveger er beskrevet i Statens 

vegvesen sine håndbøker, retningslinjer, veiledninger 

(http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker), NA-rundskriv, Norsk standard etc. Det 

anbefales å sjekke disse løpende da endringer blir gjort elektronisk uten forhåndsvarsling  

 

Alle tegninger skal ha god lesbarhet og generelt være i målestokk som beskrevet i Håndbok R700 

«Tegningsgrunnlag». All overflødig tekst på de enkelte tegninger skal fjernes.  

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Planseksjonen 

Vår dato: 01.10.2014 

Vår referanse:  
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Utarbeidelse av teknisk plan  

Teknisk plan skal tilpasses prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad. Omfang av tekniske detaljer vil 

bli noe forskjellig, men generelt vil teknisk plan omfatte:  

 

1. A-tegninger omfatter forside og tegningsliste. Forside hvor venstre del gir opplysninger om 

vegnummer, hovedparsell og stedsangivelse, kommune, fra profil til profil, fra km til km 

innmålt etter vegens kilometrering i marka, standardklasse, gjeldende hastighet, Ådt osv. 

Høyre del av forsiden skal inneholde et kart i stor målestokk hvor prosjektområdet er vist - 

gjerne med rød ring. 

2. Tegningsliste. 

3. B-tegning. Oversiktstegning (plan og profil). 

4. C-tegning for primærveg (plan og profil). 

5. D-tegning for sekundærveg (plan og profil). 

6. E-tegning for vegkryss, avkjørsler, busslommer etc. Høyder skal påføres for å vise hvordan 

overvannet er ivaretatt samt.  

7. F-tegning som skal vise målsatte normalprofiler.  

8. G-tegning. Drensplanen skal vise både eksisterende og nytt drenssystem.  

9. H-tegning skal vise alle eksisterende private og offentlige VA-ledninger. 

10. I-tegning. Alle eksisterende og nye master, kabler og ledninger skal vises.  

11. K-tegning. Forprosjekt for konstruksjoner som underganger, bruer, store støttemurer etc. 

Konstruksjonen skal prosjekteres i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N400 

«Bruprosjektering».  

12.  U-tegning. Tverrprofiler utarbeides. 

13. V-tegning. Det er utbyggers ansvar at de geotekniske forholdene blir vurdert og kontrollert av 

geoteknisk sakkyndig. Må geotekniske tiltak utføres skal disse vises på egen tegning. 

14. X-tegning. Utarbeides i de tilfeller hvor støy og luftforurensing er tema 

 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å kreve ytterligere tegninger for å vurdere arealbehovet, f.eks. 

tegninger som viser rekkverk, støyskjermer, lysstolper, plassering av skilt etc. Utvidelser for dette må 

vises på F-tegning og U-tegninger. I tillegg må nødvendig areal til grøfter, fyllinger, skjæringer og 

snøopplag reguleres til vegformål. 

 

Oversendelse av teknisk plan 

Teknisk plan sendes Statens vegvesen, Region Øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer.  

Teknisk plan oversendes elektronisk i PDF-format (ved behov også papirformat). 
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Eidsvoll kommune - Statlig samordnet høringsuttalelse til planforslag for 
Styri gbnr 10/13 m.fl. 

Det vises til offentlig ettersyn i brev datert 04.06.19 med forslag til detaljregulering for Styri.  
 
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 2019 informeres det om samordning av 
statlige innsigelser. Fra 2018 er dette blitt en fast ordning, jf. pressemelding fra Regjeringen datert 
27. desember 2017.  
 
Saken gjelder  
Området, som ligger om lag 3 km sørøst for Eidsvoll sentrum, skal detaljreguleres for å legge til rette 
for utbygging med frittliggende småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur, samt fortau langs 
planområdet ved Styrivegen.  
 
Fylkesmannens kompetanse  
Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser.  
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige 
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Hvis en innsigelse avskjæres vil 
det si at den ikke fremmes som innsigelse.  
 
I dette brevet opptrer Fylkesmannen som samordningsmyndighet. Det er høringsuttalelse fra 
følgende statlige etat:  

Statens vegvesen, 01.07.19.  
 
Oversikt over høringsuttalelsen   
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Statens vegvesen fremmer følgende innsigelse:  
 Statens vegvesen fremmer innsigelse til planen fordi bygging av adkomstveg på området 
mellom byggegrensen og fv. 509 kan føre til at det ikke blir mulig å bygge fortau langs fv. 509 på 
strekningen forbi planområdet. Det er også uheldig å regulere og bygge et fortau langs fv. 509 som 
ser ut til å starte og slutte på tilfeldig sted langs fv. 509.  
 
Samordning  
Statens vegvesen har fremmet innsigelse med bakgrunn i at reguleringsplanen ikke fremmer god 
trafikksikkerhet for gående. I vedlagte høringsuttalelse redegjør Statens vegvesen i en rekke punkter 
for hvorfor de fremmer innsigelse til forslaget til detaljregulering. 
 
Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsen.  
 
Høringsuttalelsen er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full oversikt 
og utfyllende informasjon om innholdet.  
 
Videre prosess  
Fylkesmannen forutsetter at Eidsvoll kommune følger opp innsigelsen og samarbeider med statlig 
etat for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den enkelte fagetat som har 
myndighet til å trekke innsigelsen.  
 
Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf. 
pbl. § 5 - 6. 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Kjersti Stenrød 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Styri - gbnr 
10/13 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 04.06.2019. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av eneboliger og tomannsboliger, med 
tilhørende infrastruktur, samt fortau langs planområdet ved Styrivegen. I kommuneplanen er 
området avsatt til boligformål, reguleringsformålet er i samsvar med kommuneplanen. 
 
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 
regional og kommunal planlegging” av 14.5.2019 (www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgende 
konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Areal og transport 
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. Fylkesmannen 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. 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Kjersti Stenrød 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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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 

 
 

EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhusgata 1 
2080 EIDSVOLL 
 
Att. Silje Lillevik Eriksen 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 10/13 m fl - Styri - Uttalelse til offentlig 
ettersyn av planforslag 
 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 4. juni 2019 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på ca. 21. dekar og avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Formålet med 
planen er å legge til rette for ca. 30 boenheter i form av ene- og tomannsboliger. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og fagmyndighet for 
kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelser datert 9. januar 2017 til varsel om igangsatt 
reguleringsarbeid for området, 10. august 2017 til varsel om utvidelse av planområdet og 
11. oktober 2018 med oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering, og har følgende 
merknader til planforslaget: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger til rette for at minimum 80 % av 
bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I Eidsvoll vil 
det si at minimum 80 % av veksten skal skje i Eidsvoll sentrum/Sundet eller Eidsvoll verk/Råholt. 
Utvikling utenfor disse områdene bør begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og 
stabile bomiljøer, og det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under 
kollektivtransport og bruk av sykkel og gange. 
 
Det slås fast i kommunens saksfremlegg at utbyggingen av gbnr 10/13 m.fl. vil være bilbasert. 
Fylkesrådmannen kjenner til at det er varslet oppstart av flere reguleringsarbeider i området 
Styrigrenda/Engerhagen. Fylkesrådmannen forventer at kommunens arealplanlegging bidrar til å 
bygge opp under målene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vi legger til 
grunn at kommunen tar høyde for dette i sin videre arealplanlegging. 
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens vegvesen region øst, datert 1. juli 
2019. 
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Automatisk fredete kulturminner 
Vi viser til uttalelse til varsel om planoppstart og gjennomførte arkeologiske registreringer. Det ble 
ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner, og undersøkelsesplikten anses som oppfylt. 
Fylkesrådmannen har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget. 
 
Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Planen 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Fylkesrådmannen ber om at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre 
planarbeidet. Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589   
 
Øvrige regionale interesser 
Vi viser til våre uttalelser datert 9. januar og 10. august 2017 og har ingen merknader. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen     Pia Skipper Løken 
rådgiver plan       rådgiver arkeologi 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner:  pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  peder.figenbaum@afk.no, 22 05 56 28 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
mailto:pia.skipper.loken@afk.no
mailto:peder.figenbaum@afk.no
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for GBnr 

10/13 med flere Styri - Planid 023729400 - Eidsvoll kommune, Akershus 

Viser til høringsdokumenter datert 06.06.2019. 

NVE har ingen vesentlige merknader til planen. 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Dato: 05.08.2019 
Saksref: 201909314-2 
Deres ref.: 2016/4157  
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Thomas Johansen 
Telefon:    
Mobil: +47 97750855 
E-post: Thomas.Johansen@banenor.no 

 
 
   

 

Eidsvoll kommune - reguleringsplan for gbnr 10/13 m.fl. - Styri - uttalelse til offentlig ettersyn 

Vi viser til oversendelse av reguleringsforslag for et boligfelt i Styrivegen til offentlig ettersyn, med 
følgebrev datert 04.06.19. 

Planområdet ligger 2-3 km sørøst for Eidsvoll sentrum og Eidsvoll stasjon, og tilsvarende langt fra 
Hovedbanen og Gardermobanen. Planarbeidet vurderes til ikke å berøre jernbanens interesser. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

 Thomas Johansen 
Arealplanlegger 
 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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