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P1.NO   

PLAN1 AS 
Postboks 373 – 2403 Elverum 
Tlf: +47 948 87 777 

Orgnr: 980 336 646 

 

ELVERUM: 
 
Lundgaardvegen 17 

2408 Elverum 

 

GARDERMOEN 
 
Balder Allè 2 

2060 Gardermoen 

 

HAMAR 
 
Strandgata 31 

2317 Hamer 

Offentlig ettersyn av planprogram og varsel om oppstart av planarbeid for 
områderegulering av Myrer i Eidsvoll kommune. 
 

 

Naboer, offentlige instanser o.a. 
 

  Saksbehandler: 

Øystein Ellingsen  

  Telefon: 

97 69 12 77 

  E-post: 

oel@p1.no 

  Dato: 

18.10.2016 
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I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-9 varsles igangsetting av arbeid med 
områderegulering for Myrer i Eidsvoll kommune, og offentlig ettersyn av planprogram for dette 
planarbeidet. 

Det er på området en kombinasjon av landbruksvirksomhet, boligeiendommer, produksjonsvirksomhet, 
kommunal virksomhet, forretningsvirksomhet og idrettsaktivitet. Kombinasjonen av disse ulike typer av 
virksomhet, kombinert med at trafikkløsningene internt ikke er ryddige nok, gjør at området ikke 
oppleves som godt tilrettelagt for den aktiviteten som er plassert der. Det er tidvis problemer med 
parkeringskapasitet og adkomst. Eidsvoll kommune har derfor tatt initiativ til å igangsette en 
planprosess for området. 

Planarbeidet skal først og fremst tilrettelegge for videreutvikling av næringsvirksomhet, kommunal 
virksomhet og idrettsaktivitet, med infrastruktur, parkeringsarealer og tilhørende anlegg.  

Eventuelle merknader og uttalelser til planprogrammet eller til oppstartsvarselet kan innen 05.12.2016 
sendes til: Eidsvoll kommune, Pb 90, 2080 Eidsvoll eller post@eidsvoll.kommune.no. Uttalelser / 
merknader bør struktureres slik at det tydelig fremkommer om merknaden vedrører offentlig ettersyn av 
planprogrammet eller varsel til oppstart av planarbeid. 

Varslingen og planprogrammet kan også ses på kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

 
 

Øystein Ellingsen 
Arealplanlegger 

Vedlegg:  [Vedlegg] 

Kopi:  [Kopi] 
Kopi P1:  [Kopi P1] 

mailto:post@eidsvoll.kommune.no
http://www.eidsvoll.kommune.no/


 

 
Eidsvoll kommune 
Plan 

 
 
Deres ref: 
Vår ref.: 
Dato: 
Saksbehandler: 

 
 
«REF» 
2016/570/MFO 
06.06.2017 
Markus Forsberg 

 

     
Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon:  Org.nr.:   
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113   
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

 Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

Invitasjon til grunneiermøte 

I anledning utredning av ny områdereguleringsplan for Myrer (Plan ID 023729100) inviteres 
herved berørte grunneiere til et grunneiermøte. Gjeldende reguleringsplan for «Myrer 
Industriområde» ble vedtatt 08.06.78. Hensikten med ny reguleringsplan er å få en bedre 
overordnet helhet for hele området blant annet med henblikk på trafikk og arealbruk. 
Foreløpig siste milepæl i planprosessen var fastsettelse av planprogram 
(www.eidsvoll.kommune.no/motekalender) som var oppe til behandling i Hovedutvalg for 
næring, plan og miljø den 25.04.17 som sak 38/17.  
 
Hensikten med møtet er å sikre god medvirkning i tilknytning til overnevnte planprosess 
som pr. i dag befinner seg i en oppstartsfase. Det vil under møtet holdes et 
innledningsforedrag fra kommunen hvor et foreløpig utkast til reguleringsplan vil bli 
presentert. Det legges opp til spørsmål og svar, - kommunen er spesielt interessert i 
tilbakemeldinger på hva naboene tenker om egen bosituasjon, hvilke utfordringer 
reguleringsplanen bør ta sikte på å løse samt hva en tenker om det foreløpige planforslaget. 
Oppmøte er frivillig, - alle er velkomne.  
 
Sted: Eidsvoll rådhus, kommunestyresalen  
Tid: Tirsdag 27.06.17, kl. 17.00 
 
Gi gjerne en tilbakemelding på epostadresse markus.forsberg@eidsvoll.kommune.no om du 
har anledning til/evt. ikke har anledning til å delta på møtet. Videre medvirkning i 
planprosessen (utover dette møtet) vil gjennomføres i tråd med reglene i plan- og 
bygningsloven, herunder offentlig ettersyn hvor det vil bli anledning til å fremme skriftlige 
innspill til et komplett planforslag når dette foreligger.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Markus Forsberg 
arealplanlegger 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 

http://www.eidsvoll.kommune.no/motekalender


 

 
Eidsvoll kommune 
Plan 

 
 
Deres ref: 
Vår ref.: 
Dato: 
Saksbehandler: 

 
 
 
2016/570/MFO 
21.09.2017 
Markus Forsberg 

 

     
Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon:  Org.nr.:   
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113   
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

 Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

Til berørte grunneiere 
 
   
 
 

 

Arkeologiske registreringer i forbindelse med utredning av Myrer 
områdereguleringsplan 

Eidsvoll kommune har som tidligere varslet (i vedlagte brev) startet planarbeidet med 
utarbeidelse av områdereguleringsplan for Myrer. Det vises i den forbindelse også til 
grunneiermøte som ble avholdt den 27.06.17 der kommunen informerte om det forestående 
planarbeidet med beskrivelse av hvilke utredninger som er aktuelle å gjennomføre.   
 
Akershus fylkeskommune varslet ved oppstart av planarbeidet krav om registrering av 
planområdet, da det er flere kjente automatisk fredete kulturminner i nærheten. Topografi 
og beliggenhet tilsier at det er stort potensiale for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner uten synlig markering på eiendommen. Fylkesrådmannen krever derfor 
arkeologisk registrering av planområdet. Kravet er lovpålagt/hjemlet i kulturminneloven § 9. 
 
Akershus fylkeskommune vurderer at potensialet for arkeologiske funn begrenser seg til 
din/deres eiendom som utgjør del av et mindre oppdyrket/tidligere oppdyrket område 
(henholdsvis eiendommene med gbnr 61/8 og 61/26). Totalt utgjør disse to flatene om lag 5 
daa. Feltregistreringene vil bli gjennomført ved maskinell søkesjakting, og anslås å utgjøre 3 
dagsverk. Undersøkelsene ønskes gjennomført i løpet av høsten 2017.  
 
Har du/dere innvendinger til arbeidet? 
Oreigningsloven § 4 gir Eidsvoll kommune lovhjemmel til å utføre arkeologiske 
undersøkelser i forbindelse med planarbeidet, og kommunen kan om nødvendig fatte vedtak 
om at undersøkelsene skal gjennomføres. Eierne av aktuelle eiendommer må uansett 
varsles på forhånd, og dette brevet er derfor et varsel om at det ønskes utført arkeologiske 
undersøkelser på din/deres eiendom.  
 
Vi ber derfor om bekreftelse på at denne meldingen er mottatt, og at du så snart som mulig 
avgir tilbakemelding på hvorvidt planlagt arkeologisk registering aksepteres eller ikke. 
Denne tilbakemeldingen ønskes skriftlig sendt til markus.forsberg@eidsvoll.kommune.no. 
For evt. spørsmål/kommentarer til dette brev kan undertegnede saksbehandler også 
kontaktes på tlf. 66 10 71 39.     
 
Du/dere vil videre bli kontaktet i forkant av registreringene når dato for undersøkelsene er 
fastsatt. Hvis det ønskes ytterligere informasjon om innholdet i selve feltregistreringene kan 
Linn Marksten ved arkeologisk feltenhet være behjelpelig med svar på dette. Hun kan 
kontaktes ved linn.marksten@afk.no /tlf. 22 05 56 95.   
 
 
 

mailto:markus.forsberg@eidsvoll.kommune.no
mailto:linn.marksten@afk.no
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Med hilsen 
 
 
Markus Forsberg 
arealplanlegger 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 2807-0100 Brev Varsel om oppstart_20161018 
 
 
 
 
 



 

 
Eidsvoll kommune 
Landbruk og Geodata 

 
 
Deres ref: 
Vår ref.: 
Dato: 
Saksbehandler: 

 
 
«REF» 
2016/570/DEO 
13.11.2017 
Dag Erland Opsahl 

 

     
Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon: 66107093 Org.nr.:   
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113   
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

 Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

«MOTTAKERNAVN» 
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED» 
 
«KONTAKT» 

 

 
 
 

Varsel om grunnboring 

I forbindelse med kommunens pågående 
reguleringsarbeid på Myrer industriområde varsles 
det herved om at det skal det foretas 
grunnundersøkelser for å kartlegge områdets 
stabilitet. Undersøkelsene skal foretas ved 
grunnboring (totalsondering) i 5 punkter som vist 
i på flyfotoet til høyre.  
 
Punkt 1 ligger på eiendommen Torp, gbnr. 61/26, 
punkt 2 og 3 på Hammerstad, gbnr. 60/1 og 
punkt 4 på Marienlyst, gbnr. 59/5. Punkt 5 ligger 
på kommunens gamle fyllplass på Myrer.  
 
Grunnboringen skal skje med beltegående 
borrigg, og er planlagt gjennomført i uke 47, dvs. 
20.-24. november. Den vil bli utført i regi av 
Løvlien Georåd AS v/Kjetil Liven, tlf. 99506672. 
 
Spørsmål og kommentarer kan rettes til 
ovennevnte eller til undertegnede.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Dag Erland Opsahl 
rådgiver jordbruk 
Tlf.: 66107093 
Epost: dag.opsahl@eidsvoll.kommune.no 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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