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1 SAMMENDRAG 
 
Planforslaget for eiendommene 195/15 og del av 195/3 er utarbeidet av 
EIDSVOLL ARKITEKTEN Erik Ruud for grunneierne. 
Planen legger til rette for 4 store tomter med frittliggende boliger på del av 
195/3 og hele 195/15 på Morskogen, Eidsvoll. Dette er i henhold til gjeldende 
kommuneplan § 15. 
Eiendommene ligger øst for Fv 512 Trondheimsvegen nær Morskogen stasjon 
og boligene utfyller og kompletterer eksisterende bebyggelsesstruktur og har 
kjøreadkomst fra eksisterende vei Bakkeli. 
Veikrysset Trondheimsvegen – Ulvinmyravegen flyttes noe mot nord for å 
oppnå bedre geometri i krysset. Dette er gjort i forståelse med statens 
vegvesen. 
VA-plan er utarbeidet. Den viser hvordan vann og avløp løses for bebyggelse 
som regulert. Va-planen åpner også for mulig utvikling av lokalt renseanlegg 
med kapasitet etter behov og ønske fra eksisterende og nye beboere. Dette 
avklares gjennom egen prosess. 
Energiforsyning er avklart og ny trafo angitt. I tillegg utredes alternativ 
energi. 
Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
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2 BAKGRUNN 
 
2.1 Hensikten med planen 
Planen skal legge til rette for 4 store tomter med frittliggende boliger på del av 
195/3 og hele 195/15 i Morskogen, Eidsvoll. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er grunneierne ved Olav Skatvedt for del av 195/3 og  
Mats Leonhard Pedersen for 195/15.  
Plankonsulent er EIDSVOLL ARKITEKTEN Erik Ruud. 
 
2.3 Tidligere vedtak i saken 
Det foreligger referat fra oppstartmøte 28.09.2017. 

2.4 Utbyggingsavtaler 
Det er ingen forhold i planen som krever utbyggingsavtale. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 
Planen vurderes ikke å bli omfattet av kravet om konsekvensutredning. Planen 
faller ikke inn under vedlegg 1-kategorien om planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes, og heller ikke under vedlegg 2-kategorien om planer som 
skal vurderes nærmere. Begrunnelsen som anføres er at planen er i tråd med 
overordnet plan, og at omfanget/planens egenskaper (størrelse, utforming, 
planlagt bruk, forbundet risiko) ikke tilsier at planen skulle falle inn under § 10 – 
kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. 

3 PLANPROSESSEN 
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 

Oppstart av planarbeidet 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. 

Varselbrev med vedlegg om dette ble postet 19.10.2017 og frist for 
tilbakemelding/ kommentar var 01.12.2017. Kunngjøring med varselbrev ev 
vedlagt planforslaget. 

9 tilbakemeldinger fra myndigheter og 4 fra naboer og Morskogen Vel er mottatt. 
Alle henvendelser er logget i eget notat 161001-01 og innholdet oppsummert og 
kommentert der. Notatet med adresselister og alle henvendelser er vedlagt 
planforslaget. 

Kunngjøringen førte straks til at eierne av 195/9 ringte for drøfting av 
eiendomsgrense 195/15. Etter gjennomgang av kommunens arkiv og møte, ble 
det gjennomført kartforretning 09.01.2018. Planforslaget er i henhold til 
eiendomsgrenser som oppmålt ved kartforretningen og mottatt 24.01.2018. 
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Kryssutformingen er avklart gjennom egen prosess med Statens vegvesen 
Akershus og er godkjent. 

Det har også vært god kontakt med eier av 195/5 og Morskogen Vel ved 
utarbeidelse av rammeplan VA. 
 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK 
FRA OVERORDNET PLAN) 

 
4.1 Overordnede planer  
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14.12.2015, skal 
bidra til å nå et felles mål om at persontransportveksten i området skal tas med 
kollektivtransport, gange og sykkel. 

I Kommuneplan for 2015-2026 med bestemmelse §15 er planområdet avsatt til 
spredt boligbebyggelse i LNF-områder. I disse områdene (for mindre deler av 
Morskogen, Feiring og Gullverket hvor formålet er avsatt) tillates det bygd 
enkelthus og mindre felt med inntil 7 hus pr. år gjennom behandling av 
reguleringsplan. 

Ellers gjelder bestemmelsene i §14 for bygninger og anlegg i LNF-område. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ingen gjeldende planer som berører planområdet. 

4.3 Tilgrensende planer 
Planforslaget grenser i vest mot Detaljreguleringsplan for E6 og Dovrebanen 
Langset-Hedmark grense vedtatt 09.11.10. 
 
4.4 Temaplaner 
Det foreligger ingen temarapporter eller -planer som berører planområdet. 
 
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
PBL 2008. 
 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging med fylkesmannen 
forventningsbrev til kommunen. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging. 
 
RPR for å styrke barn og unges rettigheter i planleggingen. 
 
Kulturminneloven og kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i 
Eidsvoll. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) gir 
retningslinjene for tillatt støy. 
 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma. 
 
Drikkevannforskrift av 2017. 
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Sjekkliste fra NVV for vurdering av fare for flom, skred og vassdragsinngrep 
samt vassdrags- og energianlegg. 

5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 
 
5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger mot vegkrysset Trondheimsvegen og Ulvinmyravegen på 
Morskogen rett syd for tidligere Morskogen jernbanestasjon og «Butikken». 

Beliggenhet er vist med plangrense i ortofoto under. 

 

Planområdet er ca 7,9 daa. 



Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan for gbnr.195/15 og del av 
gbnr.195/3 - Vestre Ulvin, Morskogen   

 Side 7 av 32
 

Avgrensing følger eiendomsgrenser mot eksisterende bebyggelse i nord og øst 
samt i ytre formålsgrense for del av Trondheimsveien og Ulvinmyravegen samt 
Bakkelivegen. Eiendomsgrensene er fastsatt ved kartforretning.  
Kart som dokumenterer dette er datert 15.03.2018.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Areal innen planområdet som ikke er veier ligger i dag ubenyttet med fjell i 
dagen og glissen/ skrinn vegetasjon. Det er mest vegetasjon på 195/15. 
Der hvor fjellet er dekket av jord, er laget tynt og boniteten er meget lav. 

Tilstøtende arealer mot syd, øst og nord er eldre bebygde boligtomter med 
opparbeidet uteareal og veier. 

Området vest for Fv 512 er regulert til friluftsområde og gang- og sykkelveg.  
Jernbanestasjonen er nedlagt, men stasjonshuset står og er i god stand. 
Stasjonen har en romslig parkeringsplass for besøkende til området. 
Det tidligere jernbanesporet er opparbeidet som turtrasé for gående og syklende. 

5.3 Stedets karakter 
Strukturen er spredt bebyggelse med eneboliger på store tomter. Noen bygg er 
hytter. Bebyggelsen er uten felles estetisk enhetlig preg og kvalitet. 
 
Eksisterende bebyggelse er eldre frittliggende eneboliger/ hytter og tidligere 
bygg for næring. Jernbanen som stod ferdig i 1880 og stasjonsbygg, pakkhus og 
vokterbolig står i dag og er i god stand. Vokterboligen er i dag DNT-hytte.  

Mange av husene på Morskogen er også bygd av jernbanefolk.  
Morskogen fungerte da som selvstendig tettsted. Deler av bebyggelsen er derfor 
gammel, men boligene er godt vedlikeholdt og oppgradert.  

Andre bygg er imidlertid i forfall. 

5.4 Landskap  
Planområdet ligger i hellende landskap mot vest ned til Mjøsa på cote ca 121. 

Terrenget innen plangrensen stiger mot øst fra cote 134,0 på Fv 512 
Trondheimsvegen ved veikryss med Ulvinmyravegen, til høyeste cote 147,0 i del 
av Bakkelivegen som regulert. 

Planområdet er vestvendt og har meget gunstige solforhold hele dagen hele året. 

Klimaet er dominert av Mjøsa. Dette gir tilnærmet klima som på kysten når sjøen 
ikke er islagt. Når Mjøsa ikke er frosset, gir vannflaten et mildt klima helt ned til 
Hauerseter. Dette tilsvarer i fyringsdøgn kystklimaet ved Bodø. 

Den estetiske verdien er at området ligger i vestvendt skråning med utsikt mot 
Mjøsa og at omliggende bebyggelse på Morskogen er spredt med orientering mot 
vest. Skråningen trekker seg også vekk fra Mjøsa ved Morskogen og gir grenda 
et flott landskapsrom med en stor flate mellom vannet og skråningsfoten.  

Den kulturelle verdi er at området ligger nær Morskogen stasjon som stod ferdig 
1880. Morskogen var da ei selvstendig grend med skole og forretning. 
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Jernbanen som stod ferdig i 1880 og stasjonsbygg, pakkhus og vokterbolig står i 
dag og er i god stand. Vokterboligen er i dag DNT-hytte. 

Det er ingen kjente kulturminner innen planområdet. 
 
5.6 Naturverdier  
Morskogen har stor naturverdi på grunn av sin beliggenhet ved Mjøsa og fordi 
landskapsrommet utvider seg her og definerer grenda. 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
Mjøsa er et meget attraktivt rekreasjonsområde og Detaljreguleringsplan for E6 
og Dovrebanen Langset-Hedmark regulerer området nedenfor Fv 512 til 
friluftsområde og gang- og sykkelveg. Det er regulert båthavn rett nedenfor 
planområdet og strandområdet er tilgjengelig for alle for rekreasjon og bading. 
 
5.8 Landbruk 
Del av 195/3 som inngår i planen er del av landbrukseiendom, men delen har 
ingen bruksmulighet for landbruksproduksjon. Delen har fjell i dagen og meget 
lav bonitet. 

5.9 Trafikkforhold 
Planområdet har kjøreadkomst gjennom eksisterende veier som inngår i planen. 
Dette er del av Fv 512 Trondheimsvegen og de private vegene Ulvinmyravegen 
og Bakkelivegen. Veiene inngår i planområdet. 

Trafikk i Trondheimsvegen er ÅDT 100 forbi krysset. 

Plansjen under viser at det ikke er registrert uhell med møtende kjøretøy eller 
noen personskader på Morskogen. 

 

Det er ikke fortau eller gang- sykkelveg inntil Trondheimsvegen i området. 
Men trafikkmengden er meget lav og det er god sikt til begge sider i 
Trondheimsvegen. 

Det ligger et busstopp midt imot veikrysset i planen, men det er ikke 
kollektivdekning her i dag. 
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5.10 Barns interesser 
Det er i dag ingen forhold i planområdet som har betydning for barns interesse, 
men friluftsområdet mot vest utgjør en betydelig verdi som utfoldelsessone. 

5.11 Sosial infrastruktur 
Lokalsamfunnet er organisert gjennom Morskogen Vel. Vel-et et aktivt og meget 
positivt til utvikling som styrker bomiljøet og bygda. 
 
Langset skole var ny i 2015. Adresse er Dorrgutua 18, 2092 Minnesund. 
Avstand fra planområdet til Langset skole er 8 km. Kjøretid anslått til ca 10 min. 

Det er også forretninger og annen samfunnsstruktur på Langset. 

Stensby barnehage er nærmeste kommunale barnehage for aldersgruppen 0 – 6 
år. Den er delt inn i tradisjonelle avdelinger med en ren småbarns avdeling med 
barn fra 0-2 år samt avdelinger med barn fra   2 – 6 år.  
Adressen er Stensbyvegen 28, 2092 Minnesund. 

Avstand fra planområdet til Stensby barnehage er 11,7 km.  
Kjøretid anslått til ca 13 min. 

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige: 

• 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn 
• 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn 

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei. 

5.12 Universell tilgjengelighet 
Planområdet er i dag ikke tilgjengelig for bevegelseshemmede. 

5.13 Teknisk infrastruktur 
Det er ikke offentlig anlegg for vann og avløp i området. 

Det er ingen trafo i planområdet. 

Det er elektrisk energiforsyning til bebyggelsen med lavspentnett på stolper. 
Lavspentledning på stolper krysser planområdet. 

Det er god mobildekning for alle abonnenter. 

Det er godt trådløst bredbånd. 

5.14 Grunnforhold 
Det er fjell i dagen innen planområdet. 
Grunnen i planområdet er meget stabil. 
Det er ingen kjente tilfeller av ras som berører planområdet. 

5.15 Støyforhold 
Det er ingen støykilder i området. 
 
5.16 Luftforurensing 
Det er ingen luftforurensende kilder i området. 
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
Det er ikke egen trasé for gående og syklende lang Fv 512. 
Beredskap for akutt utrykning er beliggende i midtbygda.  
Adkomstvei Bakkeli er bratt. 
Det er bemerket at det synes å gå en bekk gjennom planområdet. 

5.18 Næring 
Planforslaget berører ikke næring. 
 
5.19 Analyser/ utredninger 
Det finnes ingen analyser eller utredninger for planområdet. 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
Reguleringsformål i planen er : 

§12-5. Nr. 1  Beboelse og anlegg 

Felt BF  for frittliggende småhusbebyggelse 

§12-5. Nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

o_veg  er offentlig kjøreveg 
o_AVG  er offentlig annen veggrunn  
f_kjøreveg  er felles kjøreveg. 
f_AVG  er felles annen veggrunn. 
o_K   er offentlig kollektivholdeplass. 

 
§12-5. Nr. 5  Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  

 LNF  er siktsone mot syd i veikryss 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
Felt BF ligger på hele 195/15 og del av 195/3. 
Eksisterende eiendomsgrense mellom eiendommene er opphevet og nye 
eiendomsgrenser for 4 tomter er regulert i feltet. Byggegrense, avkjørsel og 
møneretning for hver tomt er regulert i plankartet. Byggegrensene er målsatt. 
 
o_veg er eksisterende fylkesvei Fv 512, Trondheimsvegen. 
Byggegrense 15 m er målsatt i plankartet. 
 
o_AVG er annen veigrunn til Fv 512. 
 
f_kjøreveg er eksisterende adkomstvei som omfatter både del av Ulvinmyrveien 
og Bakkeli. 
 
f_AVG er annen veigrunn for felles kjøreveg – del av Ulvinmyrveien og Bakkeli. 
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Krysset Fv 512 og Ulvinmyrveien er endret i henhold til notat med 
arbeidstegninger fra ANKR Rådgiving AS som godkjent av Statens vegvesen 
Akershus i brev av 07.05.2018. 
 
o_K er eksisterende kollektivholdeplass som regulert inn. 
 
LNF er sikringssone for frisikt mot syd i vegkrysset. 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
Illustrasjonsplanen viser eksempel på plassering av bolig samt dobbelgarasje på 
hver tomt. Bygningenes størrelse er i henhold maksimal utnyttelse på hver tomt. 

Det må også være mulig å bebygge tomtene med 4 like hus hvor samlet 
grunnflate inklusive garasjer tilsvarer samlet tillatt areal. 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Bebyggelse som illustrert har mønehøyde 9,5 m og gesimshøyde 7,5 m. 
Begge mål er beregnet fra gjennomsnittlig høyde rundt bygget etter 
terrengtilpassing. Høydene er i henhold til reguleringsbestemmelsene. 
 
6.3.2 Grad av utnytting (veileder) Forskrift  
Tillat utnyttelse er regulert med BYA=15%. 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 
Ingen næring. 
 
6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Det er regulert 4 tomter for frittliggende boliger. 
Dette er belyst i plan og snitt i illustrasjonsplanen. 
 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Boliger som regulert utfyller og kompletterer eksisterende boliggrend. 
Tomtene med boliger vil gi høy bokvalitet. 
 
6.5 Parkering 
Det er regulert 2 p-plasser for hver tomt hvorav 1P skal være i garasje. 
Illustrasjonen viser dobbelgarasje på hver tomt. Den viser også at det i tillegg 
kan være plass til biloppstilling på inngangsgården. Bestemmelsene setter krav 
om at det skal være mulig å snu bilen på egen grunn. 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  
Rammeplan for VA viser at avløp fra bebyggelsen ledes langs Fv 512 til pumpe 
ved eiendomsgrense mot veg for 195/5. Avløpet pumpes derfra til renseanlegg 
med poleringsområde på del av 195/3. Eierne av 195/3 og 195/5 har gitt sitt 
tilsagn om dette. 
 
Rammeplanen viser også at vannforsyningen hentes fra ny borebrønn ovenfor 
nytt renseanlegg og poleringsområde. 
 
Trafo er vist på illustrasjonsplanen i henhold til forslag fra Hafslund Nett AS. 
Selv om trafo er plassert etter anvisning fra Hafslund er dette kun en illustrasjon 
og plassering kan bli en annen. Regler for plassering av trafo er derfor også tatt 
inn i reguleringsbestemmelsene som angitt i brev fra Hafslund 27.11.2017 
merket M07. 
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6.7 Trafikkløsning 
 
6.7.1 Kjøreatkomst 
Tomtene har kjøreadkomst fra eksisterende veier som regulert f_Kjøreveg, 
Bakkeli og del av Ulvinmyravegen, til Fv 512 gjennom nytt veikryss. 
 
6.7.2 Utforming av veger 
Utforming av regulerte veier er ikke endret med unntak av vegkrysset 
Trondheimsveien /Ulvinmyravegen. Det er derfor ikke utarbeidet noe grunnlag 
for endring av andre veier enn krysset. Dette skal bygges om/ omlegges i 
henhold til byggeplan som godkjent av Statens vegvesen. Grunnlag for 
byggeplanen er dokumentasjon fra ANKR Rådgiving AS med brev fra SVA 
07.05.2018. 
 
6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Punkt 5 i reguleringsbestemmelsene betinger at vegkrysset skal være utført i 
henhold til byggeplan som godkjent av SVA før det gis igangsettelsestillatelse for 
bygging/omlegging av regulert kryss mellom fv. 512 og Ulvinmyravegen skal 
byggeplan for krysset være godkjent av Statens vegvesen.  
 
Før midlertidig brukstillatelse for boligbebyggelse kan gis, skal krysset fv. 512 og 
Ulvinmyravegen være opparbeidet i henhold til reguleringsplan og byggeplan. 
 
6.7.4 Varelevering 
Varer kan leveres gjennom regulerte veger til inngangsgård på hver tomt. 
 
6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Tomtene er tilgjengelige for gående og syklende. 
 
6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Bakkeli ligger i sin helhet på del av 195/3. Del av Ulvinmyravegen ligger i planen 
på 195/3 fra Fv 512 gjennom veikrysset og fortsetter i eksisterende trasé på 
195/12 innen plangrensen. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det er ikke planlagt andre offentlige anlegg i planen enn omlegging av veikryss 
med Fv 512 og Ulvinmyravegen. Dette er utformet i forståelse med vegvesenet. 
Byggeplan for opparbeidelse skal godkjennes av vegvesenet før igangsetting. 
 
6.9 Miljøoppfølging 
Miljøoppfølging i opparbeidelse- og byggefasen dokumenteres ved søknad om 
byggetillatelse. 
 
6.10 Universell utforming  
Universell utforming i planen gjelder for bevegelse på tomtene og innvendig i 
byggene. Brukere som er avhengig av hjelpemidler kjøres til og fra Inngangsgård 
på hver tomt. Inngangsgårder som illustrert er tilnærmet flate og adkomst til 
boligene kan lett utformes i hht lover og forskrifter. Boligbyggene må oppfylle 
krav om universell utforming i lover og forskrifter. 
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6.11 Uteoppholdsareal 
Bestemmelsene krever at det opparbeides privat felles uteoppholdsareal med 
min 500 m2 på hver tomt i planen. Utearealet skal ikke ha helling mer enn 1/3. 
Dette er i hht kommuneplanens bestemmelse §14.  
 
Hver tomt har inngangsgård som utgjør minst 150 m2 fritt areal for lek og 
utfoldelse. Tilsvarende areal som kan opparbeides med helling mindre enn 1/3 er 
illustrert på hver tomt. Illustrasjonen viser også at tomtene kan etabler 
ytterligere areal som er egnet for lek og utfoldelse.  Utearealene må prosjekteres 
i detalj for opparbeidelse ved søknad om byggetillatelse. Bestemmelsene krever 
at dette vises i utomhusplan for byggesøknad. 
 
Det er ingen vegetasjon i planområdet som er viktig å ta vare på ved utbygging. 

Reguleringsbestemmelsene 2.1 setter krav om situasjonsplan / utomhusplan 
med krav om hva denne skal angi/ vise. Planen skal utarbeides til søknad om 
byggetillatelse. 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 
Planområdet er ikke egnet til landbruksmessig produksjon av noe slag og har 
derfor ingen landbruksmessig verdi i nåtid eller fremtid. 

6.13 Kollektivtilbud 
Ingen for tiden. 

6.14 Kulturminner 
Uttalelse fra Akershus fylkeskommune bekrefter at det ikke er kjente 
kulturminner innen planområdet. Brevet minner samtidig om ansvar for varsling 
dersom det under opparbeidelsene oppdages noe som kan være kulturminner. 
Dette må da undersøkes før arbeidene kan fortsette. 

6.15 Sosial infrastruktur  
Utbygging som foreslått styrker den sosiale struktur i Morskogen grend. 
 
6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Rammeplan VA følger vedlagt. Planen foreslår at avløp ledes til pumpe ved 195/5 
og pumpes til privat renseanlegg som vist på 195/3. Begge grunneiere er 
positive til dette. Rammeplanen viser at vann fra renseanlegget poleres på eget 
område før det slippes ut i eksisterende bekk.  
 
Vannforsyning foreslås fra ny borebrønn som ligger lenger opp på 195/3 i foten 
av fyllingen etter tidligere E18. 
 
6.17 Plan for avfallshenting/ søppelsug 
Det er ikke krav om felles renovasjon, men renovasjonspunkt for boligene må 
maksimalt plasseres 8m fra kjørbar veg. Renovasjon og post kan plasseres ved 
avkjørsel på alle tomter. Dette er tatt vist i illustrasjonsplanen. 
 
6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Ingen relevante. Det forutsettes at nybygg oppføres med radonsperre. 
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6.19 Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis igangsettelsestillatelse for bygging/omlegging av regulert kryss 
mellom fv. 512 og Ulvinmyravegen skal byggeplan for krysset være godkjent av 
Statens vegvesen. 

Før igangsettelsestillatelse for bygging av boliger kan gis skal det foreligge en 
godkjent rammeplan for vann- og avløpsanlegg.  
 
Dette er hentet fra bestemmelsenes punkt 5. 

7 KONSEKVENSUTREDNING 
 
7.2  
Planen vurderes ikke å bli omfattet av kravet om konsekvensutredning. Planen 
faller ikke inn under vedlegg 1-kategorien om planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes, og heller ikke under vedlegg 2-kategorien om planer som 
skal vurderes nærmere. Begrunnelsen som anføres er at planen er i tråd med 
overordnet plan, og at omfanget/planens egenskaper (størrelse, utforming, 
planlagt bruk, forbundet risiko) ikke tilsier at planen skulle falle inn under § 10 – 
kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. Kilde: Gjeldende forskrift om konsekvensutredninger, 
vedtatt 01.07.2017.   

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 
8.1 Overordnede planer 
Merknader som mottatt fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen viser til Regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus og er kritiske til å legge til rette for 
boligbygging så avsides som på Morskogen. De anbefaler derfor at kommunen 
ikke går videre med planarbeidet. Planen regulerer imidlertid bare 4 boliger. Men 
dette gir beboerne i grenda et håp om at det skal være mulig å kunne bo og leve 
på Morskogen også i fremtiden. 

I kommuneplanen er planområdet avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF-
områder hvor det tillates bygd inntil 7 boliger på år som enkelthus eller små 
grupper gjennom behandling av reguleringsplan. Tillatelsen omfatter Morskogen, 
Feiring og Gullverket. Planen følger intensjonen i overordnet kommuneplan. 

Formål o_K – Kollektivholdeplass – endrer plangrensen til detaljreguleringsplan 
for E6 og Dovrebanen Langset-Hedmark grense vedtatt 09.11.10.  
 
Arealet og formålet i denne planen reduseres med 27 m2. Illustrasjon under. 
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Eksisterende plangrense følger rød eiendomsgrense gjennom o_K. 

Det er ingen kjente kulturminner i planområdet men det vises til uttalelse M08 
fra Fylkeskommunen i brev datert 29.11.2017. Der gjøres det oppmerksom på at 
Fylkeskommunen straks skal varsles om det oppdages kulturminner som ikke er 
tidligere kjent under opparbeidelse av tomtene. 

Det er ikke fast kollektivtilbud i dag. Men eksisterende bussholdeplass er regulert 
inn i planforslaget for mulig fremtidig bruk. 
 
8.2 Landskap 
Utbygging i henhold til planforslaget vil rydde opp i området ved at den glisne og 
uryddige vegetasjonen som står på tomtene blir erstattet med vegetasjon som 
etableres i mindre omfang og høyde etter en personlig vurdering av beboerne. 
Dette vil gjøre boliggrenda mer homogen. 

8.3 Stedets karakter 
Tomtestørrelser og bebyggelse som illustrert samt opprydding av vegetasjonen 
vil følge, styrke og utfylle karakteren som stedet og boliggrenda har. 

8.4 Byform og estetikk 
Mange eksisterende bygg på Morskogen ble bygget av jernbanearbeidere som 
var med å ferdigstille jernbanen i 1880 og senere bidro med drift og vedlikehold 
der. 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
Det er ikke registrert kulturminner eller annet verneverdi i planområdet, men 
dersom det oppdages noe ved opparbeidelse som kan antas å være ukjente 
gjenstander, skal dette meldes umiddelbart til myndighet for kulturminner og 
arbeidet stanses til funnet er vurdert og klarsignal om å fortsette arbeidene er 
gitt. 
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8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 
Det er ingen Biologisk mangfold, Verdifull vegetasjon, Viltinteresser Økologiske 
funksjoner eller andre forhold i planområdet som har Naturverdi. 
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 
Det er ingen rekreasjonsinteresser inn planområdet som ikke er ivaretatt. 

8.8 Uteområder 
Uteområder innen planområdet er angitt som uteoppholdsarealer på hver tomt i 
henhold til §14 i kommuneplanen. 

8.9 Trafikkforhold 
Planen redegjør for adkomstveger til planområdet. 

Veger som regulert har kapasitet til den trafikkøkning som boligene genererer. 
Dette er avklart med vegvesenet. 

Morskogen har håp om at boligtilveksten skal bidra til at grenda skal få et 
kollektivtilbud igjen. 

8.10 Barns interesser 
Det forutsettes at retningslinjene i RPR for barn og planlegging ivaretas gjennom 
kommunens behandling og spesielt ved offentlig ettersyn. 

8.11 Sosial infrastruktur 
Langset skole har plass for ca. 280 elever. Foreløpig er det en 1-7 skole, med ca 
170 elever og i overkant av 20 ansatte, men de er i stadig vekst. 

Kapasiteten i Stensby barnehage tilpasses etterspørsel og dekker behovet innen 
Langset skolekrets. 

8.12 Universell tilgjengelighet 
Boligene og adkomst på egen grunn vil oppfylle lov og forskrift om universell 
tilgjengelig. 

8.13 Energibehov - energiforbruk 
Energibehov vurderes av Hafslund Nett AS. 
Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av 
planområdet i tillegg til evt. nye tema som oppstår som følge av planleggingen. 

Ny nettstasjon er tegnet inn i illustrasjonsplanen som foreslått av Hafslund på 
Tomt 1. 

Eksisterende lavspentnett må legges om ved utbygging som foreslått. 

I tillegg vil alternativ energiforsyning med varmepumpe fra grunnvann vurderes. 
Dette utredes og fremlegges ved byggesøknad. 

8.15 Jordressurser/landbruk 
Planforslaget endrer ingen jordressurs som kunne benyttes i fremtiden. 
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8.16 Teknisk infrastruktur 
Rammeplan for VA viser mulighet for tilknytning av 195/5. 
Dette er mulig å utvide etter behov, men er avhengig av egen prosess. 
Dette må innledes under offentlig ettersyn. 
 
Avløpsløsning som foreslått vil ikke forurense andres drikkevannskilder og 
drikkevannskilden til planområdet er plassert der mulig forurensing fra andres 
avløp er minst. 
 
Vannkilden som foreslått vil også bli vurdert som mulig leverandør av alternativ 
energi til eiendommene i planen.  
 
Behov for trafo drøftes med Hafslund Nett AS.  
Grunnlag for deres vurdering ble oversendt 16.11.2018 og forslag mottatt 
22.11.2018. Men dette er en foreløpig vurdering som må avtales endelig før 
byggemelding. 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Dette må vurderes i forhold til lokal interesse om å etablere felles renseanlegg. 
Ønsket må avklares gjennom egen prosess. 

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen. 

8.19 Interessemotsetninger 
Det er ingen interessemotsetninger innen Morskogen grend. 

8.20 Avveining av virkninger 
Det er kun avveiningen av om den samfunnsmessige betydning av tilvekst på 
Morskogen gjør at de nasjonale sentraliseringsmålene kan fravikes. 

9 ROS-ANALYSE 
 
9.1 ROS 
Det er ingen forurensing i overflaten, men mulig utslipp fra eksisterende boliger i 
området og særlig boligene ovenfor planområdet kan representere forurensing i 
dypere lag. 
Rammeplanen for VA har tatt hensyn til dette og lagt vannforsyningen til 
boligene fra borebrønn som ligger unna bebyggelsen. 

Det som så ut til å være en bekk innen planområdet er sjekket ut gjennom 
samtale med eier av 195/9, Bjørn Evenrud. Han bekrefter at han ikke har 
registrert merkbar vannføring her. 

Forslag til ROS-analyse samt kartutskrift som viser flomsone ved 200 års-flom 
følger som eget vedlegg. Flomsonen berører ikke planområdet.  

Kartutskriften viser også at det ikke er fare for jordskred i eller nær 
planområdet. 

Oppsummering og kartutsnitt gjengis under. 
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Kartutsnitt som viser vannstandssone ved 200-års flom. 
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10 INNKOMNE INNSPILL 
 
10.1 Merknader 
Innkomne merknader/ henvendelser er logget og vedlegges i NOTAT 161001-01 
sist dater 30.11.2018.  
 
Loggen angir henvendelse fra hvem og når, gjengir sammendrag av merknadene 
samt kommentar til hver. 
 
Fylkeskommunen og Fylkesmannen viser til Samordnet areal- og 
transportplanlegging og er derfor kritisk til å legge til rette for boligbygging så 
avsides som på Morskogen. Begge fraråder derfor kommunen å (anbefaler 
ikke å) gå videre med planarbeidet.  
 
Fylkeskommunen sier allikevel at - «om det åpnes for nye boliger innenfor det 
foreslåtte planområdet anbefaler vi at disse får en størrelse og utforming som 
harmonerer med området for øvrig.» Vi mener at forslaget oppfyller dette i en 
tidsmessig utgave. 
 
Planområdet er langt utenfor de prioriterte vekstområdene iht. regional plan for 
areal og transport i Akershus. Planen kan heller ikke sies å utgjøre et sterkt 
bidrag til en bærekraftig og samordnet areal-, bolig- og transportplanlegging, jf. 
de statlige planretningslinjer. Tiltaket er imidlertid svært begrenset i omfang og i 
tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Innhold i kommentarene er fulgt opp der hvor dette var nødvendig. 
Oppfølging som kan nevnes er kartforretning, utredning og godkjennelse av 
omlegging av veikryss samt utarbeidelse av rammeplan for VA. 
 
Tabell fra NVE er sjekket og planområdet berøres ikke av noen kriterier her. 
Vi har også hatt kontakt med Mattilsynet, Hafslund Nett AS og Morskogen Vel. 
 
Loggen med kopi av alle henvendelser, sammendrag og kommentar er vedlagt. 
 
Ut over loggen har vi hatt kontakt med grunneier 195/5. Morten Skraarudseter 
og sønnen Jørgen støtter forslag til Rammeplan VA. 
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11 RELEVANTE VEDLEGG 
1. Illustrasjonsplan. 
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2. Illustrasjoner/skisser 
 

Illustrasjonsplanen har felt øverst som viser snitt gjennom planområdet. 
Snittet er vist i planen under. Eksiterende og nytt terreng er illustrert. 
Feltet viser at bebyggelsen ligger med god avstand og høydeforskjellene 
gjør at de ikke hindrer utsikt og sol. Dette vises også ved solplansjer. 
 

 
 

3. Arealregnskap 
 

Reguleringsplanens arealtabell er gjengitt under. 
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Eksisterende eiendomsgrense mellom 195/3 og 195/15 er opphevet og 
nye eiendomsgrenser er regulert for 4 tomter i felt BF – Tomt 1 til 4. 
 
Tillatt utnyttelse er BYA=15% og angitt på plankartet. 
 
Tomtenes størrelse og tillatt utnyttelse er : 
 
 Tomt 1 1.093 m2    med samlet tillatt grunnflate 166 m2. 
 Tomt 2 1.250 m2    med samlet tillatt grunnflate 188 m2. 
 Tomt 3 1.178 m2    med samlet tillatt grunnflate 177 m2. 
 Tomt 4 1.246 m2    med samlet tillatt grunnflate 187 m2. 
 
Illustrasjonen viser maks utnyttelse. Dobbelgarasjer er vist med 
grunnflate 36 m2. Areal på garasje og bolig er påført i illustrasjonen. 
 
Sikringssoner er frisikt i veikrysset. Samlet areal er vist under. 
 

 
 

4. Sol/skyggeanalyse 
 
Plansjer som viser sol/ skygge fra illustrert bebyggelse er utarbeidet og 
vises under samt vedlegges i egen fil. Plansjene viser at bygg og 
utearealer har rikelig og gode solforhold i den del av året som kan friste til 
uteaktivitet. Plansjene viser også at byggene heller ikke «skygger» for 
hverandre. Bebyggelsen har også meget gode lysforhold i den «mørke» 
årstid. 
 
Plansjene viser at 195/9 berøres av skygge på formiddagen vår og høst 
samt kl 0600 om sommeren. Dette er allikevel adskillig mindre skygge enn 
eiendommen har i dag fra eksisterende vegetasjon inn planområdet. 
 
Sol / skygge vår 20/3 og høst 23/9 samt sommer 23/6 vises i plansjer 
under. Plansjene følger også som eget vedlegg. 
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Vår/ høst Kl 09 
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Vår/ høst l 12 
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Vår/ høst Kl 15 
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Vår/ høst Kl 18 
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Sommer Kl 06 
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Sommer Kl 09 
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Sommer Kl 12 
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Sommer Kl 15 
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Sommer Kl 18 
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VEDLEGG 
 
1 Plankart PDF i mål 1:500, 1:750 og 1:1000 datert 30.11.2018  

samt SOSI-fil. 
 

2 Forslag PDF til reguleringsbestemmelser datert 30.11.2018. 
 
3 Kopi PDF av kunngjøring for oppstart av planarbeidet og tilhørende 

varslingsbrev med vedlegg. 
 
4 Logg PDF av alle henvendelser med sammendrag og kommentar. 

Alle henvendelser som mottatt er vedlagt. 

 5 Brev PDF fra SVA datert 07.05.2018 med underlag for endring av veikryss 
fra ANKR Rådgiving AS. 

 
 6 Risiko og sårbarhetsanalyse PDF datert 30.11.2018. 
 
 7 Illustrasjonsplan PDF i mål 1:500, 1:750 og 1:1000 datert 30.11.2018. 
 
8 Solplansjer PDF for vår, sommer og høst - 20/3, 23/6 og 23/9. 
 
 9 Rammeplan for VA PDF datert 16.10.2018. 
 
 

 


