
EIDSVOLL ARKITEKTEN 
 

 
 
Adresse :  Telefoner : E-post : Org.nr. : 
Osterhaus’ gate 10, 0183 Oslo 21981900/ 92811396 erik@eidsvollark.no  970 291 768 MVA 
 
0237-30200_195-3-15_Morskogen_NOT01_LOGG-KONTAKT_FRA-171012-171201_181130.docx Side 1 av 4 
 

NOTAT 161001-01 
 
 

Til   : PLANMYNDIGHET 

Fra  : ER 
Dato : 30.11.2018        
 
Kopi til : Mats Leonhard Pedersen, 195/15 og Olav Skatvedt, 195/3. 
  
 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR 195-3 OG DEL AV 195-3 - VESTRE ULVIN, MORSKOGEN I 
EIDSVOLL – HENVENDELSER ETTER VARSLING OM OPPSTART FRA 12.10.2017. 
 

Oppstart av detaljplanarbeid for DETALJREGULERINGSPLAN FOR 195-15 OG DEL AV 195-3 - VESTRE 
ULVIN, MORSKOGEN I EIDSVOLL, ble kunngjort på vår hjemmeside WWW.EIDSVOLLARK.NO fra 
12.10.2017 og i Eidsvoll Ullensaker Blad 14.10.2017 samt i Romerikes Blad 16.10.2017. 
 

Varsel om oppstart vedlagt kunngjøringen ble sendt til naboer, grunneier, myndigheter og interesserte ved 
brev datert 19.10.2017 i henhold til vedlagte adresselister. 
Brev med vedlegg ble postet 19.10.2017 og frist for tilbakemelding/ kommentar var 01.12.2017. 
 
TILBAKEMELDING FRA MYNDIGHETER/ ETATER 
 

ID/ Dato Fra Vedr. Kommentar 
M01 
25.10.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus v/ Ellen 
Lien og Alexander 
Karlsson. Datert 
25.10.17. 

Fylkesmannen gjengir korrekt grunnlag i 
gjeldende kommuneplan som hjemmel for 
utarbeidelse av planforslag, men fraråder å 
gå videre med planarbeidet ved å vise til 
regional plan for areal og transport.  
Der forutsettes det at veksten utenfor 
vekstområder bør begrenses til det som 
sikrer gode og stabile bomiljø. Brevet viser 
ved å angi avstander, at planområdet ligger 
utenfor prioritert vekstområde og har dårlig 
kollektivdekning. 
 

Merknaden fra Fylkesmannen synes å avskrive 
Morskogen og andre utkantgrender som godt og stabilt 
bomiljø. Men Morskogen er bebodd og har et miljø – 
som vil dø ut om det ikke legges til rette for fornyelse for 
de som ønsker å være del av og styrke dette bomiljøet. 
 
Det vises til manglende kollektivtilbud som grunn for å 
fraråde videre planarbeid. Dette er selvoppfyllende om 
boliggrenda ikke gis mulighet til ønsket vekst og 
fornyelse. 
 
Det synes som Fylkesmannen mener at Norge kun skal 
utvikles i tettsteder og byer og biltrafikk helt skal 
avvikles.  
 
Men grender som Morskogen ønsker også å eksistere 
og utvikle seg. Grenda er avhengig av å bruke bil når 
samfunnet ikke en gang finner grunn til å opprette en 
bussrute. Men biler er heller ikke hva de var. Nå er snart 
de fleste EL-drevne eller i hvert fall hybrider. Og utvikling 
av all annen teknologi som vannforsyning, rensing av 
avløpsvann, EL og alternativ energiforsyning samt stadig 
bedre kommunikasjon, tilsier at det skal være mulig å bo 
i eksiterende grendesamfunn og allikevel delta i 
samfunnet på like fot med byer og tettsteder og uten å 
forurense. 
 
Denne målsetting er nedfelt i gjeldende kommuneplan 
og grunnlag for planarbeidet. 
 

M02 
31.10.17 
E-post 

Bane NOR SF v/ 
Gudrun Cathrine 
Laake. Datert 
31.10.17. 

Sendingen er gjenpart av videresending av 
planvarselet til Miljødirektoratet.  
Varselet ble sendt til Bane NOR som 
hjemmelshaver til «Mjøstråkk». Men fordi 
det foreligger en avtale om at 
Miljødepartementet blir fremtidig eier, 
sendes varselet dit til orientering. 
 

Dette noteres og evt. tilbakemelding fra Miljødirektoratet 
avventes. Melding fra MD er ikke mottatt. 

M03 
08.11.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Bane NOR SF v/ 
Ragnhild Lien og 
Gudrun Cathrine 
Laake.  
Datert 08.11.17. 
 
 

Brevet bekrefter at planarbeidet ikke berører 
jernbanens interesse. Bane NOR har derfor 
ingen merknader.  

Dette noteres. 
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M04 
08.11.17 
E-post 

Mattilsynet v/ 
seniorinspektør 
Bjørg Voje Heieren. 
Datert 08.11.17. 
 

Spørsmål om vannverk, meter fra Mjøsa og 
om noen tar drikkevann fra Mjøsa i dette 
området. 
 
 

Besvart i mail samme dag. Grunnvannboring, ca 100 m 
og ingen kjent iflg kommune. Rammeplan VA er 
utarbeidet og vedlegges planforslag for behandling. 

M05 
23.11.17 
E-post 
vedlagt 
sjekkliste 

NVE v/ rådgiver 
Kristin Selvik 
Skred- og 
vassdragsavdelingen 
Datert 23.11.17. 

NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og 
veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og 
skredfare, vassdragsinngrep, samt 
vassdrags- og energianlegg. 
Sjekkliste med tema for vurdering av 
relevant fare er vedlagt. NVE kontaktes ved 
vurdering av behov i hht denne. 
 

Innspillet tas til orientering og sjekklisten ble 
gjennomgått som grunnlag for beskrivelsen til 
planforslaget. 
 
Planforslaget er ikke i konflikt med noe punkt i listen. 
Plansje som viser område som oversvømt ved 200 års 
flom er hentet ut og satt inn i beskrivelsen. 
 

M06 
25.11.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Statens vegvesen 
Region øst,  
Vegavdelingen 
Akershus – 
Planseksjonen  
v/ saksbehandler 
Torhild Sletten for 
fagkoordinator Arne 
Kolstadbråten. 
Datert 24.11.17. 
 

Statens vegvesen har følgende merknader 
til oppstart av planarbeid : 
1. Regulering av kryss med fv. 512 m/ spes.  
Det vises her til veglovens § 40, som vedlagt 
samt vegvesenets håndbok N100 
(vegnormal) og håndbok V121. 
2 Reguleringsbest. om frisikt i kryss m/ spes. 
3. Regulering av byggegrense langs fv. 512 
15 m fra cl. 
 

Merknadene innarbeides i planforslag til behandling. 
Håndbøker som nevnt er lastet ned. 
 
Terrenget er imidlertid bratt i krysset og utforming kan 
bedres, men det er ikke mulig å oppfylle vegnormene full 
ut. Dette blir tatt opp særskilt. 
 
Men avkjøring i plankartet fra fv 512 (Trondheimsvegen) 
er eksisterende kryss med Ulvinmyravegen. Denne 
vegen med stikkveg er gammel kjøreadkomst for 7 
boliger og 5 hytter ovenfor. Derfra fortsetter vegen opp i 
lia og på åsen i flere retninger som adkomst til mange 
eiendommer og med forbindelse over til fv 228. Vegen 
har også forbindelse med Ulvinvegen som kommer ned 
på 512 lenger nord.  
 
Kartutsnitt som viser dette er skrevet ut som grunnlag for 
kontakt og drøfting med myndigheter. Dette vedlegges 
notatet som VEDLEGG 01. 
 
Arbeidstegninger for utbedring av krysset er utarbeidet 
av Ankr. Rådgiving på Gjøvik og godkjent av 
vegvesenet. Tegninger med notat fra Ankr. Samt 
godkjenningsbrev fra SVA vedlegges planforslaget. 
 

M07 
27.11.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Hafslund Nett AS 
(HN) Avdeling 
rettigheter v/ 
saksbehandler 
Natasa Sandvold. 
Datert 27.11.17. 

Uttalelsen fra HN bekrefter at de har 
konsesjon for etablering og drift av høyspent 
og lavspent strømnett i Eidsvoll og at de ikke 
har el-anlegg i planområdet, men utbygger 
skal ta kontakt om de ser at noen av 
anleggene til HN blir berørt. De har også 
bemerkninger om Behov for ny nettstasjon 
og Kostnader knyttet til dette samt ønske om 
tidlig kontakt for vurdering av behov for el-
forsyning. 
 

Uttalelse og bemerkninger er notert og følges opp i 
planprosessen.  
 
Plansje som viser lavspentnettet i området er også 
motatt. Dette viser at nettet må legges om ved utbygging 
i hht. planforslaget. 
 
Foreløpig plankart og illustrasjon pr 15.11.18 er innsendt 
til Hafsund Nett AS v/ Sandvoll og bekreftet sendt til 
videre behandling der. 
 
Forslag til plassering av nettstasjon er mottatt 22.11.18 
og vist i illustrasjonsplanen. 
 

M08 
30.11.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Akershus 
fylkeskommune v/ 
saksbehandler og 
rådgiver plan 
Margaret A. 
Mortensen samt 
rådgiver arkeologi 
Pia Skipper Løken. 
Datert 29.11.17. 

Fylkesrådmannen går gjennom innhold i 
varselet samt i Samordnet areal- og 
transportplanlegging og anbefaler 
kommunen å ikke gå videre med dette 
planarbeidet. Det er ikke kjente arkeologiske 
kulturminner på eiendommen men gir 
anvisning om sikring og varsling ved evt. 
funn.  
Nyere tids kulturminner er  også beskrevet 
og anbefaler at evt, nye boliger får en 
størrelse og utforming som harmonerer med 
området for øvrig. 
Det vises til Vannforskriften og Regional 
plan for vannforvaltning i vannregion 
Glomma med link til denne. 
 

Anbefaling og råd samt forskrifter og regional 
vannforvaltningsplan vil bli kommentert og beskrevet i 
planforslaget.  
 
Vannforvaltningsplanen er lastet ned. 
 
Vi har også registrert http://www.vassdragsforbundet.no/ 
vedr. Mjøsa vannområde. 
 
Ellers er vår kommentar som til M01. 
 
Rammeplan VA angir hvordan vannforsyning og vilkår 
skal oppfylles. VA-planen vedlegges planforslaget. 

M09 
01.12.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Mattilsynet v/ 
seniorinspektør 
Bjørg Voje Heieren. 
Datert 01.12.17. 

Uttalelsen nevner varsel som mottatt og 
gjengir spørsmål samt svar som gitt 
08.11.17. Mattilsynet beskriver også sin 
oppgave med å bidra til å sikre trygt vann til 
befolkningen, herunder påse at 
vannforsynings-systemer og interne 
ledningsnett ikke blir forurenset. Videre skal 
de bidra, til å sikre vannressursene mot 
forurensning i henhold til kriterier og krav i 
vannforskriften av 1. januar 2017 og gjengir 
viktige utdrag av denne. 

Uttalelsen fra Mattilsynet og forholdet til Vannforskriften 
blir grundig gjennomgått i beskrivelsen til planforslaget. 
 
Nødvendig registrering og dokumentasjon vedr. 
håndtering av vannforsyning kommer inn som eget punkt 
i videre reguleringsarbeid og planer. 
vedlegges beskrivelsen.  
 
Veileder «Informasjon til de minste 
vannforsyningssystemene» er lastet ned. 
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Drikkevannsforskriften og innholdet i veileder til denne er 
også lastet ned for gjennomgang i planprosessen. 
 
Rammeplan VA angir hvordan vannforsyning og vilkår 
skal oppfylles. VA-planen vedlegges planforslaget. 
 

 
TILBAKEMELDING FRA NABOER / BERØRTE / INTERESSERTE 
 

ID/ Dato Fra Vedr. Kommentar 
N01 
16.10.17 
Telefon og 
E-post 
med 
vedlegg 

Bjørn Evenrud, 
195/9. 
Datert 16.10.17. 

Evenrud orienterte i telefon om at 
eiendomsangivelse som vist i plansje som 
kunngjort er feil. 
 
Han sendte senere målebrevskart for 195/9 
som vedlegg i mail. 
 

Vi avtalte å holde kontakt om dette. Han sender sitt 
målebrev. 
 
Jeg ringte Evenrud og bekreftet at dette blir undersøkt 
og avklart i planprosessen. 
 
Orientering ble samtidig sendt til tiltakshavere og 
kommune. 
 
Forsberg fant straks dokumentasjon i arkivet som mottatt 
og gjennomgått. 
 
På grunnlag av denne dokumentasjon, ble det avtalt 
møte med Eidsvoll kommune om eiendom 07.11.17. 
 
I møtet ble det avklart at 195/64 er skilt ut fra 195/15 og 
sammenføyd med 195/9 til ny 195/9. 
Dette er i overensstemmelse med Målebrevskart for 
195/9 som mottatt fra Evenrud 16.10.17. 
 
I samme møte, ble det bestemt at undertegnede på 
vegne av tiltakshaverne, søker om klargjøring av 
eiendomsgrenser for 195/15 og del av 195/3 som inngår 
i planområdet. Søknad om dette ble sendt til kommunen 
08.11.17. Grenser ble målt opp 09.01.2018 og resultatet 
mottatt 24.01.2018. Planen følger eiendomsgrensene i 
hht oppmålingen. 
 

N02 
13.11.17 
Brev i 
posten 

Willy Bråten, 
195/24. 
 

Bråten synes at foreliggende planer 
harmonerer dårlig med kommuneplanens 
bestemmelse. 
Etter hans mening kan ikke 5 hus i en klynge 
betegnes som spredt bebyggelse. 
 

Planen tar sikte på å legge til rette for 4 tomter for 
frittliggende boligbebyggelse i lite felt. Tomtene vil ligge i 
en boliggrend med eksisterende boligbebyggelse og vil 
utfylle denne. Tomtenes størrelse vil harmonere med 
eksisterende nabotomter. Dette er i tråd med 
kommuneplanen §15. 
 

N03 
27.11.2017 
E-post 
vedlagt 
brev 

Morskogen Vel 
v/ leder Per Olav 
Utgaard. 
Datert 27.11.17 

Morskogen vel er positive til spredt 
bebyggelse på Morskogen og begrunner og 
argumenterer for dette. De nevner at flere 
boliger vil styrke Morskogen som en fremtidig 
levedyktig grend i kommunen. Et varig 
byggeforbud kan på sikt føre til det motsatte. 
De nevner også at på den andre siden av 
fylkesgrensen ser vi det er en tilrettelegging 
og ønsket utbygging på både Strandlykkja og 
Espa i Stange kommune. 
Morskogen vel håper Eidsvoll kommune ser 
bort fra Fylkesmannens fraråding til 
regulerings-planen, og i stedet går inn for en 
forsiktig spredt boligbygging slik planen legger 
opp til. Et levedyktig lokalsamfunn er avhengig 
av utvikling, som blant annet boligbygging 
representerer.  
Morskogen Vel ber til slutt kommunen 
godkjenne reguleringsplanen. 
Saken er behandlet av styret i Morskogen vel. 
Det er også innhentet meninger fra flere 
beboere på Morskogen om reguleringsplanen, 
som danner grunnlag for deres uttalelse. 
 

Uttalelsen tas til etterretning og argumenter støttes. 

N04 
30.11.17 
E-post 

Svein Johansen 
195/18. 
Datert 30.11.17 

Stiller seg positiv til utbygging. Men er 
bekymret for egen utsikt og har 
betenkeligheter med antall hus og vann samt 
kloakkløsning. Spør også om VA-anlegget for 
bebyggelsen vil ha mulighet til å koble opp 
eksisterende bebyggelse. 
 

Vi vil ta kontakt i planprosessen for å drøfte og belyse 
bekymring betenkeligheter og spørsmål om VA. 
Dette ble innledende drøftet med grunneiere både under 
oppmåling av eiendomsgrenser og ved utarbeidelse av 
rammeplan VA. 
 
Jeg tenker meg å ta kontakt med eksiterende beboere/ 
eiere om dette når planen er lagt ut til offentlig ettersyn. 
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N05 
30.11.17 
E-post 
vedlagt 
brev 

Frank Forbord 
195/23. 
Datert 30.11.17 
 

Forbord hevder at foreliggende planer rned 4 
boenheter i dette området strider med § 14 i 
kommuneplanen. Siterte underpunkter er -  
«Tiltaket må ikke ligge nærmere vassdrag enn 
100m» – og – «Ved oppføring av ny 
bebyggelse skal den tilpasses eksisterende 
bebyggelses karakter og de naturgitte 
omgivelser.» 
Egen tilføyelse er - Med 4 hus på dette lille 
området kan en ikke betegne dette som 
spredt bebyggelse. 
Siste punkt er at utkjørselen fra 
Ulvinsmyravegen på Trondheimsvegen egner 
seg ikke til økende trafikk i dette uoversiktlige 
krysset. 
 

Det er § 15 som gjelder for dette området.  
Den omhandler spredt boligbebyggelse i LNF-områder 
(pbl § 11-11 nr. 2). 
 
I områder avsatt til spredt boligbebyggelse kan det 
tillates enkelthus og mindre felt med inntil 7 hus 
gjennom behandling av enkeltvise søknader eller 
reguleringsplan. 
 
For Morskogen, Feiring og Gullverket samlet kan det 
tillates bygget inntil 7 boliger pr år i planperioden. 
 
Spredt boligbygging tillates ikke på dyrket og dyrkbar 
jord. 
 
Kryss med Ulvinmyravegen og Trondheimsvegen 
behandles av Statens vegvesen. Uttalelse er gitt og blir 
fulgt opp i planprosessen. 
 
Utbedring av krysset er godkjent av vegvesenet i hht 
brev datert 07-05-2018. Underlag som godkjent og brev 
følger som vedlegg til planforslaget. 
 

 
ER 22.11.2018 
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Emne: Eidsvoll kommune - Oppstart av detaljreguleringsplan - Vestre Ulvin - Morskogen
2724951_1_1.PDF
Fra: Laake Gudrun Cathrine <Gudrun.Cathrine.Laake@banenor.no>
Dato: 31.10.2017 08:07
Til: "post@miljodir.no" <post@miljodir.no>
CC: "erik@eidsvollark.no" <erik@eidsvollark.no>

Bane NOR har mottatt vedlagte varsel om oppstart som hjemmelshaver til Mjøstråkk. Det foreligger vel en avtale
om at Miljødirektoratet skal bli framtidig eier, og varslet oversendes derfor.

Med vennlig hilsen
Gudrun C Laake
Senioringeniør 
Bane NOR
Planavdelingen, Infrastruktur
Mobil: 916 55 127
E-post: GCL@banenor.no

Besøksadresse: Stortorvet 7, Oslo
Postadresse: Postboks 4350, 2308 Hamar
Sentralbord: 05280 / banenor.no

Vedlegg:

201725967-1 Eidsvoll kommune - Oppstart av detaljreguleringsplan - Vestre Ulvin
- Morskogen 2724951_1_1.PDF

30 bytes

Eidsvoll	kommune	-	Oppstart	av	detaljreguleringsplan	-	Vestre	Ulvin... 	

1	av	1 31.10.2017	10:27
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Bane NOR SF 

Postboks 4350, NO 2308 Hamar 

Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 

banenor.no 

Org.nr: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503 74 00537 

IBAN-nr: NO4115037400537 

BIC: DNBNOKK 
 

  

Eidsvoll arkitekten Erik Ruud 

Rolfsbuktaleén 1 

1364 FORNEBU 

 

 

 

Dato: 08.11.2017 

Saksref: 201725967-2 

Deres ref.:    

Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake 

Telefon:    

Mobil: +47 91655127 

E-post: gudrun.c.laake@banenor.no 

 

 

   

 

Eidsvoll kommune - Oppstart av detaljreguleringsplan - Vestre Ulvin - Morskogen - Gnr/Bnr 

195/15 og 195/3 

Vi viser til brev datert 19.10.2017. 

Arealene der den nedlagte delen av Dovrebanen lå skal etter avtale overtas av Miljødirektoratet. Bane NOR 

har oversendt det mottatte oppstartsvarselet til Miljødirektoratet som aktuell nabo. 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser, og Bane NOR har ingen merknader.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien  

seksjonssjef 

Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

Gudrun Cathrine Laake 

senioringeniør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  

Eidsvoll arkitekten Erik Ruud 

Kopi:  

Eidsvoll kommune 
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Emne: Oppstart av detaljreguleringsplan for GBNR 195/15 og del av 195/3- Vestre Ulvin,
Morskogen i Eidsvoll Kommune
Fra: Bjørg Voje Heieren <Bjorg.Voje.Heieren@ma lsynet.no>
Dato: 08.11.2017 15:27
Til: "'erik@eidsvollark.no'" <erik@eidsvollark.no>

Hei
Har bare noen kjappe spørsmål.
Hvilke vannverk vil levere drikkevann l de e området?
Hvor mange meter er det fra Mjøsa og l kommende bebyggelse?
Er det noen som tar drikkevann fra Mjøsa i de e området?

Med vennlig hilsen

Bjørg  Voje Heieren
Seniorinspektør

Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
Tlf: 22 40 00 00

Besøksadresse: Lakkegata 53, 0187 OSLO

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no

Oppstart	av	detaljreguleringsplan	for	GBNR	195/15	og	del	av	195/... 	

1	av	1 30.11.2017	21:21
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Emne: Re: Oppstart av detaljreguleringsplan for GBNR 195/15 og del av 195/3- Vestre Ulvin,
Morskogen i Eidsvoll Kommune
Fra: Erik Ruud <erik@eidsvollark.no>
Dato: 08.11.2017 15:59
Til: Bjørg Voje Heieren <Bjorg.Voje.Heieren@ma lsynet.no>
CC: Markus Forsberg <Markus.Forsberg@eidsvoll.kommune.no>

Hei igjen.

Vannforsyningen vil komme fra ny(e) borevannsbrønn(er) innne planområdet.

De nærmeste nybyggene vil i gjennomsni  ligge ca 100 m fra strandkant som angi  i digitalt
kartunderlag.

Kommunen kjenner ikke l noen som tar vann fra Mjøsa.
De antar da at alle eksisterende boenheter får sin vannforsyning fra borevannsbrønner.

Vennlig hilsen,
Erik Ruud

Den 08.11.2017 15:27, skrev Bjørg Voje Heieren:

Hei
Har bare noen kjappe spørsmål.
Hvilke vannverk vil levere drikkevann l de e området?
Hvor mange meter er det fra Mjøsa og l kommende bebyggelse?
Er det noen som tar drikkevann fra Mjøsa i de e området?

Med vennlig hilsen

Bjørg  Voje Heieren
Seniorinspektør

Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
Tlf: 22 40 00 00

Besøksadresse: Lakkegata 53, 0187 OSLO

Felles postadresse: Mattilsynet, Region Stor-Oslo, Avdeling Oslo, Asker og Bærum
felles postmottak, postboks 383, 2381 Brumunddal
Postmottak@mattilsynet.no

www.mattilsynet.no www.matportalen.no
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Emne: NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for GBnr 195/15 og del av 195/3 -
Vestre Ulvin, Morskogen - Eidsvoll kommune, Hedmark
Fra: NVE <NVE@nve.no>
Dato: 23.11.2017 13:35
Til: 'Eidsvoll Arkitekten Erik Ruud' <erik@eidsvollark.no>
CC: 'Markus Forsberg' <Markus.Forsberg@eidsvoll.kommune.no>, "'post@eidsvoll.kommune.no'"
<post@eidsvoll.kommune.no>

Deres ref.: Erik Ruud                                                 Vår ref.: 201708045-1

NVEs innspill  - Varsel om oppstart -  Detaljreguleringsplan for GBnr 195/15 og del
av 195/3 - Vestre Ulvin, Morskogen - Eidsvoll kommune, Hedmark

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 19.10.17. NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og
veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og
skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17 Kapittel 7) setter
tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i
arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunene må også tilpasse arealbruken til
klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og ekstremvær.

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, har
vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i
reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. Vi anbefaler at
sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs
retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging:
www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av store
saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn, og viser til vårt
brev til kommunene datert 29.09.2017 («NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen»). Manglende uttalelse fra
NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende.
Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 17,
eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1.

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse underveis i
planprosessen.

mvh

Kristin Selvik
Rådgiver
Skred - og vassdragsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575
E-post: nve@nve.no
Web: www.nve.no
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Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Vassdragsmiljø i arealplanlegging 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

Vannressursloven 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 

DSBs veileder Havnivåstigning og 
stormflo 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Bebyggelse nær 
høyspenningsanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5


For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    



 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Eidsvoll Arkitekten 

   

   

 

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 17/182802-3    24.11.2017 

     

      

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for 
gbnr. 195/15 og 195/3- Vestre Ulvin, Morskogen i Eidsvoll 

Vi viser til brev datert 19.10.2017 fra Eidsvollarkitekten. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvollarkitekten varsler oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for gbnr. 195/15 
og del av 195/3. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 4 boligtomter. 
 
Planområdet er i kommuneplanen for Eidsvoll avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- 
og friluftsområde) der det er tillatt med spredt boligbebyggelse. 
Kommuneplanens bestemmelse § 15 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder sier  
«For områdene samlet kan det tillates bygget inntil 7 boliger pr. år i planperioden.» 
 
Planområdet grenser mot fv. 512 (Trondheimsvegen), som har fartsgrense 60 km/t og 
trafikkmengde ca. 100 kjøretøy/døgn forbi planområdet.  
 
Statens vegvesen har følgende merknader til oppstart av planarbeid 
 
1. Regulering av kryss med fv. 512 

Krysset mellom fv. 512 og privat veg Ulvinmyravegen må reguleres for at krysset skal 
kunne brukes som adkomst til planlagte boligtomter. Vi viser her til veglovens § 40, 
som vi legger ved kopi av. 
 
Krysset mellom fv. 512 og Ulvinmyravegen må reguleres med utforming og sikt som 
beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121. 
Frisiktslinjene må målsettes på reguleringsplanen. 
 

2. Reguleringsbestemmelse om frisikt i kryss 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt med 
busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til 
fylkesvegen. 
 

3. Regulering av byggegrense langs fv. 512 
Det må reguleres byggegrense langs fv. 512 i en avstand på minst 15 m målt fra 
midtlinjen til fv. 512. 
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Statens vegvesens håndbøker 
Statens vegvesens håndbok N100 og håndbok V121 ligger på nettsiden 
www.vegvese.no under området fag og håndbøker. 
 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 

http://www.vegvese.no/






Postadresse 

Hafslund Nett AS  

Postboks 990, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Hovedkontor  

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 

+47 22 43 58 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2017-10-19 

Vår dato 

2017-11-27 

Deres referanse 

Erik Ruud  

Vår referanse 

74163 

 

 

Eidsvoll Arkitekten v/Erik Ruud  

Rolfstangveien 26 

1364 Fornebu  

Vår saksbehandler 

Natasa Sandvold  
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UTTALELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 195/15 OG DEL AV 
GNR/BNR 195/3 – VESTRE ULVIN, MORSKOGEN I EIDSVOLL KOMMUNE  

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gnr.195 
bnr.15 og deler av gnr.195 bnr.3 i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 1. desember 2017 og 
uttalelsen er dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer 
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 

HN har ikke elanlegg i området som omfattes av planen.  
 
Dersom utbygger blir gjort kjent med at noen av HN sine anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt med 
HN. 

1 Bemerkninger  

1.1 Behov for ny nettstasjon 
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 planforslaget 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 normalt er 
behov for et areal på ca. 35 kvm (6,5 m x 5,5 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 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 optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert 
sentralt i planområdet.  
 
HN 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.  
 
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. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det 
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v. 
 
Arealet som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 
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1.2 Kostnader knyttet til strømforsyning 
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.  

2 Annet  
HN 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. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

 
 
 
 
 
Med hilsen  
Hafslund Nett AS 
 

 
Natasa Sandvold  
Avdeling rettigheter 
 

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Mattilsynet 
Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum 
 

 
 

Saksbehandler: Bjørg Voje Heieren 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 
        
        
 
 

 

 
 
UTTALELSE TIL OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
GBNR 195/15 OG DEL AV 195/3 - VESTRE ULVIN - MORSKOGEN I 
EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Mattilsynet har 19.10.2017 mottatt varsel om igangsetting av arbeid med detaljplan for 
ovennevnte område i Eidsvoll kommune på vegne av grunneierne. Dokumenter er oversendt av 
Eidsvollarkitektene. Frist for kommentarer til varsel var satt til 01.12.2017. 
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt vann til befolkningen, herunder påse at 
vannforsyningssystemer og interne ledningsnett ikke blir forurenset. Med bakgrunn i krav som 
stilles i gjeldende regelverk for drikkevann vurderer vi de planer vi mottar. Videre skal vi bidra, 
alene eller i samarbeide med andre etater, til å sikre vannressursene mot forurensning i henhold til 
kriterier og krav i vannforskriften. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 4 boligtomter med kjøreadkomst, vann og avløp. 
 
Drikkevannsforsyningen til området 
Planforslaget har så langt ingen beskrivelse av detaljer på levering av drikkevann til eiendommene 
innenfor planområdet.  
Mattilsynet kontaktet 08.11.2017 Eidsvollsarkitektene angående levering av drikkevann. De svarte 
at vannforsyningen vil komme fra ny(e) borevannsbrønner innenfor planområdet. De nærmeste 
nybyggene vil i gjennomsnitt ligge ca 100 m fra Mjøsa. Kommunen kjenner ikke til at det er noen 
som tar drikkevann fra Mjøsa i dette området. 
 
1. januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift som blant annet innebærer strengere krav til alle 
drikkevannsprodusenter. Hvis man eier et vannforsyningssystem/brønn som leverer drikkevann til 
mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skal dette registreres hos Mattilsynet. Fristen for å 
registrere eksisterende vannforsyningssystem er 1. juli 2018. Nye vannforsyningssystem skal 
registreres før byggestart. Mattilsynet har laget en egen veileder som heter «Informasjon til de 
minste vannforsyningssystemene» her vil krav til vannverkseier med blant annet prøvetaking, 
farekartlegging, behandling av råvann mm. fremgå. Veilederen ligger på mattilsynet.no. 

 

 
 

Eidsvollarkitekten  
 
     
 
 
Att. Erik Ruud 

Deres ref:    

Vår ref: 2017/220422     

Dato: 01.12.2017   

Org.nr: 985 399 077  
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Side 2 av 2 

Vi forventer at håndtering av vannforsyning kommer inn som eget punkt i videre reguleringsarbeid 
og planer. 
Det er i tillegg viktig at det foreligger en oversikt over vannforsyninger i nærområdet i dag, både 
offentlige og private, for å sikre disse og forhindre forurensning av kilder som allerede er i bruk.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Trond Reidar Bukholm 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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  N03 
Morskogen vel 
2092 Minnesund 
       Morskogen, 27. november 2017 

 
 

Eidsvoll kommune 
Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 
 
 
 
 
 
REGULERINGSPLAN FOR BOLIGTOMTER PÅ MORSKOGEN 
 
Morskogen vel viser til mottatt brev av 19. oktober i år fra sivilarkitekt Erik Ruud, 
samt annonse i Eidsvoll Ullensaker Blad (EUB) om reguleringsplan for spredt 
boligbygging av 4 tomter på Morskogen. Frist for innspill til reguleringsplanen er satt 
til 1. desember i år. Saken er behandlet av styret i Morskogen vel. Det er også 
innhentet meninger fra flere beboere på Morskogen om reguleringsplanen, som danner 
grunnlag for vår uttalelse. 
 
Morskogen vel er positive til spredt bebyggelse på Morskogen, og hvor en oppstart av nye 
boliger skjer i det planlagte området. En utvidelse av boliger på Morskogen vil styrke vårt 
lokalsamfunn og vår grend i kommunen. Vi mener Morskogen – med sin beliggenhet langs 
Mjøsa – har et potensiale som fremtidig attraktivt boligområde, og hvor denne regulerings-
planen kan være en begynnelse. 
 
Vi er gjennom artikkel i EUB gjort kjent med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin innsigelse 
mot reguleringsplanen, og de begrunnelser som fremkommer i artikkelen. Vi er uenig i de 
argumenter som Fylkesmannen fremfører, og mener i stedet at Morskogen har en akseptabel 
nærhet til både de kommunale tjenestetilbudene og kommunikasjonsforbindelse til skoler og 
andre steder både innenfor og utenfor Eidsvoll. En forsiktig utvidelse av antall boliger, og 
derigjennom en økning av beboere, vil også kunne  gi en tilbakeføring av kollektivtilbudet 
som var før byggingen av ny motorvei og jernbane langs Mjøsa. Flere boliger vil også styrke 
Morskogen som en fremtidig levedyktig grend i kommunen. Et varig byggeforbud kan på sikt 
føre til det motsatte. 
 
På den andre siden av fylkesgrensen ser vi det er en tilrettelegging og ønsket utbygging på 
både Strandlykkja og Espa i Stange kommune. Fylkesmannen i Hedmark synes dermed å ha 
en annen oppfatning og tilrådning til kommunene om boligbygging i distriktene utenfor tett-
sentrene. 
 



 
 
 

  N03 
Reguleringsområdet på Morskogen består av skrinn skogsmark på fjell, og vil  oppfylle de 
nasjonale retningslinjer og ønskelige kriteriene for valg av arealer til boligtomter. Det er en 
utbredt oppfatning at det allerede er for stor nedbygging av dyrket mark på Øvre Romerike. 
 
Morskogen vel håper Eidsvoll kommune ser bort fra Fylkesmannens fraråding til regulerings-
planen, og i stedet går inn for en forsiktig spredt boligbygging slik planen legger opp til. Et 
levedyktig lokalsamfunn er avhengig av utvikling, som blant annet boligbygging 
representerer. Vi ber kommunen godkjenne reguleringsplanen med de kommunale føringer 
som måtte være nødvendige med hensyn til vann og avløp. 
 
Med vennlig hilsen 
for Morskogen vel 
 
 
________________________ 

            Per Olav Utgaard 
leder 
 
 
Per Olav Utgaard 
Skraarud gård 
Skrårudvegen 1 
2092 Minnesund 
telefon 41323045 
telefon 95982387 
e-post; per.outgaard@gmail.com 



Emne: Oppstart av detaljreguleringsplan for GBNR 195/15 og 195/3 -V-Ulvin Morskogen i Eidsvoll
Fra: Svein Johansen <svein.johansen@pon-cat.com>
Dato: 30.11.2017 15:43
Til: erik@eidsvollark.no
CC: post@eidsvoll.kommune.no, Anita Gundeid <anita.gundeid@hotmail.no>

Hei,

Viser l utsendt varsel om igangse ng av detaljplan for ovennevnte område. 

Det synes vanskelig å forholde seg l et varsel om planlegging da de e ikke viser annet enn
eiendommene det skal planlegges for.

Jeg er på generelt for utbygging på Morskogen.
Men har vanskelig for å se at 4 boliger på disse eiendommene kan få plass.
De e vil skape en betydelig forte ng i området forhold l dagens bebyggelse.

For min eiendom vil de e sannsynligvis også spille inn på den utsikten, men de e kommer jo l
slu  an på hvordan husene blir u ormet.

Jeg har også betenkeligheter rundt vann og kloakk da dagens situasjon for de som bor her er
sep ktank og avrenning av grå vann i renne. 

Det blir nevnt at det ses på et anlegg for de nye husene men vil de e også ta høyde for
mulighetene l å koble opp eksisterende bebyggelse?

Så basert på informasjonen i utsendt varsel s ller jeg meg posi v l utbygging.
Men har som sagt betenkeligheter med antall hus og vann og kloakk løsning.

Med vennlig hilsen

Svein Johansen

Bakkeli 9

2092 Minnesund

M +47 41 68 19 13 |
E svein.johansen@pon-cat.com | I 

The informa on sent with this e-mail message is intended exclusively for the addressee[s] and may
contain personal and/or confiden al informa on, protected by professional confiden ality. Use of
this informa on by people other than the addressee[s] and use by those who are not en tled to
peruse this informa on, is forbidden. If you are not the addressee or are not en tled to peruse
this informa on, publica on, reproduc on, distribu on and/or provision of this informa on to

Oppstart	av	detaljreguleringsplan	for	GBNR	195/15	og	195/3	-V-U... 	
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third par es is not permi ed and you are asked to return this message and to destroy the original..

Our general condi ons apply to the services we provide in which a restric on of our liability is
included. On your first request a copy will be sent to you free of charge.
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Frank Forbord

Bakkeli3

2092 Minnesund

29.nov.2OL7

EIDSVOLLARKITEKTEN

Erik Ruud

Rolfstangveien 26

1354 FORNEBU

Oppstart av detaljereguleringsplan for GBnr.195/15 og del av t95/3- Vestre Ufvin, Marskogen i

Eidsvoll kommune.

Foreliggende planer rned 4 boenheter i dette srnrådet strider med § 14 i kommuneplanen.

r Tiltaket må ikke ligge nærmere vassdrag enn 100m

o Ved oppføring av ny bebyggelse skal dentilpasses eksisterende bebyggelses karakter og de

naturgitte omgivelser.{ med a hus i på dette lille området kan en lkke betegne dette som

spredt bebyggelse)

Vedr. adkornst til disse bsenhetene kan en regne med denne vil gå via Ulvinsmyravegen og

Ut på Trondheirnsvegen, denn€ utkjørselen §Aner seg ikke til økende trafikk i dette uoversiktlige

krysset.

{)*W: ''}''
Kopitil
Eidsvold Kommune

Kommunal Forvaltning

Planavdelingen

Postboks 90

2081 Eidsvoll
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