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Eidsvoll - Innspill til høring av utvidet planområde i detaljregulering for 
Styri - Gbnr. 10/13 mfl. 

Vi viser til deres oversendelse datert 02.02.2021 med varslet utvidelse av planområde i 
detaljregulering for Styri i Eidsvoll kommune.  
 

Bakgrunn 
Detaljregulering av Gbnr 10/13 er tidligere varslet i brev av 28.11.2016 og 30.06.2017. I samråd 
med kommunen er funnet hensiktsmessig å regulere fortau langs en lengre strekning av 
Styrivegen og det varsles derfor om en utvidelse av planområdet på ca. 13,5 dekar. Hensikten 
med utvidelsen er altså å tilrettelegge for trafikksikkerhetstiltak langs Styrivegen.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
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.  
 
Statsforvalterens innspill  
Vi har vurdert utvidelsen av planområdet ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til utvidelsen 
av planområdet.  
 
Forøvrig 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 vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunal-styring/2021/01/statsforvalterens-forventningsbrev-for-2021/&data=04%7C01%7Chapja@statsforvalteren.no%7Cb01625002a314f0e38ba08d8c6aa7f11%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637477782868483674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=FDvdWlfEG949G2mBCiEIqf0+wR7HxBJdgZe3jc4ug4E=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunal-styring/2021/01/statsforvalterens-forventningsbrev-for-2021/&data=04%7C01%7Chapja@statsforvalteren.no%7Cb01625002a314f0e38ba08d8c6aa7f11%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637477782868483674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=FDvdWlfEG949G2mBCiEIqf0+wR7HxBJdgZe3jc4ug4E=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/&data=04%7C01%7Chapja@statsforvalteren.no%7Cb01625002a314f0e38ba08d8c6aa7f11%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637477782868483674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=hKbBEdyQXb6kMohw1OODBXkcGGV5UdACzVT8pUvlUcc=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/&data=04%7C01%7Chapja@statsforvalteren.no%7Cb01625002a314f0e38ba08d8c6aa7f11%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637477782868483674%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=hKbBEdyQXb6kMohw1OODBXkcGGV5UdACzVT8pUvlUcc=&reserved=0
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 10/13 Styri - Uttalelse til 
varsel om utvidet planområde 
 
Vi viser til oversendelse datert 2. februar 2021 av varsel om utvidet planområde. 
 
Detaljregulering for gbnr. 10/13 på Styri skal legge til rette for boligbygging og tilhørende 
infrastruktur. Planarbeidet er tidligere varslet i to runder. Et forslag til detaljregulering lå ute 
til offentlig ettersyn sommeren 2019. Den varslede utvidelsen er på 13,5 ca. dekar. Hensikten 
med utvidelsen er å legge til rette for regulering av fortau langs Styrivegen. 
 
Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen har uttalt seg til saken i flere runder, senest 
ved offentlig ettersyn, jf. brev datert henholdsvis 6. august og 1. juli 2019. Fra 1. januar 2020 
inngår tidligere Akershus fylkeskommune i Viken fylkeskommune. Samtidig er ansvaret for 
fylkesveier overført fra sams veiadministrasjon i Statens vegvesen til Viken fylkeskommune. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesveier, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
viser til tidligere uttalelser og har følgende merknader til den varslede utvidelsen: 

Samferdsel 
1. Regulering av fortau eller gang- og sykkelveg langs Styrivegen 

Av hensyn til trafikksikkerheten til gående anbefaler vi at det blir regulert fortau eller 
gang- og sykkelveg langs fv. 1594 Styrivegen fra planområdet frem til eksisterende eller 
regulerte gangvegforbindelser. Vi regner her private veger, som binder sammen 
Styrivegen og Nesvegen, som gangvegforbindelser. Fortauet langs Nesvegen og gang- og 
sykkelvegen langs kommunal veg Styribakken er gangvegforbindelser. 

2. Rekkefølgebestemmelse om bygging av fortau eller gang- og sykkelveg 
For å sikre at regulert fortau eller gang- og sykkelveg blir bygget må 
detaljreguleringsplanen ha en rekkefølgebestemmelse som sier at regulert fortau eller 
gang- og sykkelveg skal være bygget før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for 
bygging av boliger innenfor planområdet. 
 
Det er noe risiko å gå langs vegkanten til Styrivegen, som har fartsgrense 50 km/t. Barn 
som flytter til planområdet kan ha behov for å besøke venner som bor ved Styrivegen. Av 
hensyn til trafikksikkerheten til barn er det viktig at det blir bygget fortau langs Styrivegen. 
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3. Teknisk plan for fortau eller gang- og sykkelveg 
Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for fortau eller gang- og sykkelveg langs Styrivegen. 
 
Tiltakshaver må sende teknisk plan til Viken fylkeskommune for vurdering før kommunen 
legger ut forslag til detaljregulering på offentlig ettersyn. Formålet med teknisk plan er å 
dokumentere at det er mulig å bygge regulert fortau eller gang- og sykkelveg.  
 
I Statens vegvesens håndbok R700 er det beskrevet hvilke tegninger i teknisk plan som 
skal være grunnlag for detaljreguleringsplaner. 

4. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for fortau eller gang- og sykkelveg 
Det må stå i rekkefølgebestemmelse at byggeplan for fortau eller gang- og sykkelveg skal 
være godkjent av Viken fylkeskommune før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for 
bygging av boliger. 

5. Regulering av fortau - behov for å søke fravik 
Regulering av fortau langs Styrivegen krever at Viken fylkeskommune har godkjent fravik 
fra Statens vegvesens håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområde. 
 
I håndbok N101, avsnitt 3.7.3. Trafikkskille mellom bilveg og gang- og sykkelveg står det: 
«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». 

6. Regulering til formål annen veggrunn-grøntareal 
Det må reguleres et område med bredde minst 3,0 m langs fortauet eller gang- og 
sykkelvegen. Dette området med formål annen veggrunn, skal bl.a. sikre plass til 
snøopplag. 

7. Regulering av byggegrense langs Styrivegen 
Det må reguleres byggegrense i avstand på minst 15 m fra midtlinjen til Styrivegen.  
På området mellom byggegrensen og Styrivegen skal det ikke reguleres veg, 
parkeringsplasser, eller andre faste anlegg. Byggegrensen skal bl.a. sikre at det er plass til 
å kunne bygge fortau eller gang- og sykkelveg langs Styrivegen forbi planområdet. 

8. Regulering av midlertidig anleggs- og riggområde 
Det bør reguleres midlertidig anleggs- og riggområde langs regulert fortau/gang- og 
sykkelveg. Reguleringsbestemmelse må angi når bestemmelsesområdet midlertidig 
anleggs- og riggområde opphører, og når området skal tilbakeføres til tidligere bruk. 

9. Rekkefølgebestemmelse for stenging av avkjørsler 
For å sikre at avkjørsler blir stengt/fjernet må planen ha en rekkefølgebestemmelse som 
sier at eksisterende avkjørsler til boliger på gbnr. 10/13, 10/38 og 10/45 skal 
stenges/fjernes før kommunen kan gi brukstillatelse for nye boliger. 
 
Det må vises på reguleringsplanen at avkjørslene til eiendommene gbnr. 10/13, 10/38 og 
10/45  skal stenges/fjernes og at eiendommene skal ha avkjørsel fra ny adkomstveg. 
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10. Plantegninger for krysset mellom fv. 177 Nesvegen, Olstadvegen og adkomstvegen til 
området 
Vi trenger plantegninger som dokumenterer at det blir mulig å kjøre inn og ut av 
adkomstvegen fra Olstadvegen uten å komme i konflikt med krysset mellom Nesvegen og 
Olstadvegen. Tiltakshaver må sende plantegninger for krysset til Viken fylkeskommune for 
vurdering før kommunen legger ut forslag til detaljregulering på offentlig ettersyn. 

11. Regulering av støyskjerm 
Det kan reguleres støyskjerm langs fv. 177 Nesvegen på gbnr. 9/5, 10/13 og 10/38. 
Støyskjermen må reguleres på privat eiendom og slik at den ikke hindrer sikt i krysset 
mellom Olstadvegen og fortauet langs fv. 177 Nesvegen.  

Statens vegvesens håndbøker 
Statens vegvesens håndbøker ligger på nettsiden www.vegvese.no under områdene FAG – 
PUBLIKASJONER - håndbøker. 

Arkeologiske kulturminner 
Det ble foretatt befaring og gjennomført arkeologiske registreringer i det opprinnelige 
planområdet i 2016 (AFK sak 2016/13640). Det ble ikke avdekket automatisk fredete 
kulturminner. Fylkeskommunen vurderer potensialet for funn i den varslede planutvidelsen 
som lavt. En nærmere arkeologisk utredning i dette området vil derfor ikke være nødvendig. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det likevel kan finnes arkeologiske kulturminner i planområdet. Alle 
spor etter menneskelig aktivitet eldre enn 1537 e.Kr. er automatisk fredet, jf. 
kulturminneloven § 4. For å ivareta meldeplikten etter kulturminneloven § 8 er det ønskelig at 
følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 
Dersom man under anleggsarbeid avdekker automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 
flint, keramikk, våpenfunn, groper med trekull, brent stein eller jernslagg, må arbeidet 
øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

Naturfare   
Kommunen har ansvaret for at eventuelle naturfarer er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig 
hensyn til når planer vedtas. Vi ber om at kommunen, før planen vedtas, vurderer om risikoen 
for naturfare er tilstrekkelig ivaretatt i planen og sikrer at nødvendige sikringstiltak 
gjennomføres. 

Øvrige regionale interesser 
Vi viser til tidligere uttalelser og har ingen merknader knyttet til øvrige regionale interesser. 
 
 
Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 

 

http://www.vegvese.no/
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NVEs uttalelse til tilleggsvarsel - utvidelse av planområde 

detaljregulering av gnr. 10 bnr. 13 - Styri - Eidsvoll kommune 

Det vises til brev av 2.2.2021, der det varsles utvidelse av planområdet for gnr/bnr 10/13 sørover ned til 

fv. 177 Nesvegen. Sidevalg for fortauet vil avklares som en del av planarbeidet. 

 

Grunnforhold og geoteknikk 

Det er tidligere utført en geoteknisk vurdering av Øvre Romerike Prosjektering AS. NVE forutsetter at 

den geotekniske vurderingen oppdateres i forbindelse med at planområdet utvides. Vurderingene må 

være av en slik kvalitet at de oppfyller kravene til sikkerhet i plan- og bygningsloven § 28-1 og TEK17 

§ 7-3. Det vises til prosedyre for vurdering av områdestabilitet beskrevet i NVEs veileder 1/2019. NVEs 

kvikkleireveileder har blitt revidert, og den har nylig blitt forankret i forskrift. 

 

Klimatilpasning og overvannshåndtering 

Vi forutsetter at planforslaget beskriver hvordan overvannshåndtering tenkes løst. Vi anmoder om at det 

i denne sammenheng foreslås metoder for lokal overvannshåndtering (infiltrasjon, fordrøyning og sikker 

bortleding av overflatevann). Dette vil danne grunnlag for arealutnyttelsen og plassering av ulike tiltak 

innenfor planområdet, og vil sørge for at de arealene som er best egnet til overvannshåndtering, og som 

trolig er avgjørende for en sikker vannhåndtering, ikke blir bebygd. 

Overvannstiltak bør vises i illustrasjonsplan, og eventuelle fordrøyningsanlegg og flomveger bør tas inn 

i plankartet til reguleringsplanen. En hensiktsmessig bruk av reguleringsformål, hensynssoner og 

bestemmelser er avgjørende for å sikre gjennomføringen av tiltak. 

 

 

Med hilsen 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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Uttalelse til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid - 
utvidelse av planområde for detaljregulering av gnr/bnr 10/13 
på Styri i Eidsvoll kommune  
 
Elvia AS («Elvia») viser til tilleggsvarsel om oppstart og utvidelse av planområde for detaljregulering 
av gnr. 10 bnr. 13 på Styri i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 1. mars 2021 og uttalelsen er dermed 
innen fristen. 
 
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 

Elvia har tidligere gitt uttalelse til planarbeidet som Hafslund Nett. Denne uttalelsen omfatter kun utvidelsen 
av planområdet. 
 
Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon 

(normalt distribusjonsnett) 

Elvia har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som 
det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak 
som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  
 

Eksisterende høyspenningsluftledning 

Elvia har høyspenningsluftledning nær planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. 
Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om 
elektriske forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor 
definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i 
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planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg.  

 
 

Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon 
(mastetrafo) 

Elvia har en nettstasjon etablert som en mastefot nær Styrivegen. Det bes om at det blir tatt hensyn til 
denne i videre planarbeid.  
 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 

Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 
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Andre forhold 
 
Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

 

Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes 
som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i denne 
sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.  
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 

Annet  
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling 
i Elvia.  
 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

 

Hanne Korsvold 
Avdeling Rettigheter 
 
hanne.korsvold@elvia.no 

 

 

 

 

 

 

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering
mailto:firmapost@hafslundnett.no


        Eidsvoll 
04.02.21
Kari & Arild Schei
Ludvikbakken 23 c
2080 Eidsvoll
G.nr. 10, bruksnr. 43

Plan 1 AS
v/Øystein Ellingsen

Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid-utvidelse av planområde.
Vi har noen innsigelser:
* Dere har skravert felt på tverrs av huset vårt. Anmerket at dette er for å 
avklare midlertidig 
riggområder til anleggsfasen.
Mistenker at dere bare sitter ved et skrivebord og tegner. 
Hvis ikke vil dere se at dette berører hele vår innkjøring på gårdsplassen og 
samtidig tilgang til våre 
inngangsdører. Det er i det hele tatt ikke plass til riggområder her, det er 
tross alt vårt hjem.
Det er ubebygd areal på begge sider av 10/43.

* Ser også at det ikke er skravert felt på 10/13, Hvorfor er det opphold der? 
Huset deres
 ligger vel ikke nærmere veien enn vi gjør. 

Denne planskissen er vi STERKT uenig i.

Etter forrige brev fra dere, tok vi kontakt med kommunen for å forhøre oss. Da 
fikk vi beskjed om at kommunen eide 3 meter 
fra veiskulder.
Hvordan kan dere da bare "forsyne" dere med resterende antall meter?

Med hilsen
Kari og Arild Schei
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Øystein Ellingsen

Fra: Kristin Bjerke <kristin_bjerke@hotmail.com>
Sendt: lørdag 6. februar 2021 08.49
Til: Øystein Ellingsen
Kopi: postmottak@eidsvoll.kommune.no
Emne: Re: Tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid - utvidelse av planområde for 

detaljregulering av gnr/bnr 10/13 på styri, Eidsvoll kommune 

Hei, 
 
Takk for utfyllende svar. 
 
Da forstår jeg det som at det finnes en relativt stor sjanse for at dere kommer til å ta store deler av vår 
opparbeidede tomt med plen og gjerde trukket helt ut til tomtegrense. 
 
Gjerdet er satt opp av profesjonelle, står i spenn og er trukket rundt hele tomta. Det vil derfor ikke bare være å 
fjerne deler av gjerdet uten å involvere de som satt det opp, da dette vil ødelegge hele gjerde. 
 
Tomta er også opparbeidet med matjord og anlagt plen, i tillegg kommer selve verdien av tomten som eventuelt 
fjernes. 
 
Dersom fortauet skal gå mot vår tomt, hva er i så fall planen for erstatning av gjerde, plen og deler av tomta vår som 
vil forsvinne? 
 
Med Vennlig Hilsen 
 
Kristin B. Pettersen 
Tlf: 41655421 
 
> 5. feb. 2021 kl. 09:34 skrev Øystein Ellingsen <oel@p1.no>: 
>  
> Hei. 
>  
> Skravuren i kartskissen viser det området det varsles planarbeid for. Det er ingen ferdig plan, men planleggingen 
settes i gang nå.  
> Det er varslet en bredde på 15m til hver side av vegen (målt fra midten av vegen), for å ha mulighet for å planlegge 
fortau på begge sider. Dette fordi det ikke er endelig avgjort hvilken side av vegen fortauet skal anlegges. 
Sannsynligvis må fortauet planlegges slik at det skifter side langs med Styrivegen, men hvordan og hvor hen dette 
skal løses er altså ikke avklart. Et fortau utgjør en bredde på ca 3m, også kommer et grøfteareal i tillegg til det, som 
kan ha en varierende bredde avhengig av terrengforholdende (skråning) men man kan gå ut ifra en bredde på 1,5-2 
m. Bakgrunnen for at det i varselet er tatt med en sone på 15m fra senterlinjen på Styrivegen, er at det i tilknytning 
til anleggsfasen for en evt. opparbeidelse vil være behov for midlertidig bruk av sidearealer, f.eks til å legge masser 
som graves opp. Dette er arealer som tilbakeføres etter at anleggsarbeidet er ferdig, slik at arealbeslaget etter 
opparbeidelse er vesentlig mindre enn dette. 
>  
> Grunnen til at du ikke er blitt varslet tidligere er at planarbeidet for gnr/bnr 10/13 ikke har berørt din eiendom 
direkte tidligere. Legger for ordens skyld ved lenke høringen i Eidsvoll kommune, der er også plankartet tilgjengelig. 
> https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/gamle-horinger/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-detaljregulering-for-
gbnr.-1013-m.fl.---styri/ 
>  
> Håper dette var litt utfyllende informasjon. 
> Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart. 
>  
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>  
> Med vennlig hilsen 
>  
> ØYSTEIN ELLINGSEN 
> Arealplanlegger 
>  
> Tlf dir.: +47 97 69 12 77 
>  
> PLAN1 AS 
> Avd. Gardermoen 
> Balder Allé 2 
> 2060 Gardermoen 
>  
> P1.NO 
>  
>  
>  
> -----Opprinnelig melding----- 
> Fra: Kristin Bjerke <kristin_bjerke@hotmail.com>  
> Sendt: torsdag 4. februar 2021 19.19 
> Til: Øystein Ellingsen <oel@p1.no> 
> Kopi: postmottak@eidsvoll.kommune.no 
> Emne: Tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid - utvidelse av planområde for detaljregulering av gnr/bnr 10/13 på 
styri, Eidsvoll kommune  
>  
> Hei, 
>  
> Vi i Olstadvegen 14, 2080 Eidsvoll, gnr/bnr 9/69 har mottatt tilleggsvarselet angående utvidelse av planområde for 
detaljregulering av gnr/bnr 10/13 på Styri. 
>  
> Merk at dette er første gangen vi mottar et varsel angående denne saken. 
>  
> Dersom skravuren på plantegningen er tiltenkt fortau, så håper jeg dette er en dårlig spøk fra kommunens side, da 
skravuren dekker hele vår bakhage fra tomtegrense og helt opp til husvegg! 
>  
> Vi er utelukkende positive til utbygging av fortau på denne strekningen, da det er sårt trengt, men vi er dessverre 
ikke villige til å gi fra oss 1/3 av tomta vår.  
>  
> Hva er planen her? 
>  
> Utdyp gjerne via Mail eller per telefon. 
>  
> Med Vennlig Hilsen 
>  
> Kristin B. Pettersen 
> Tlf: 41655421 
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