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NYTT VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR 95 BNR 120 
OG GNR 95 BNR 121 (HULDERTJERNVEGEN 16) M.FL, PLANID: 303533500 

 

 
Iht. plan- og bygningsloven §12-8 og §17-4 varsles oppstart av 
arbeid med detaljregulering for eiendommer i 
Huldertjernvegen i Eidsvoll kommune. Det varsles også om 
mulig utbyggingsavtale. Planarbeidet utføres av MARK 
Arkitekter AS på vegne av RHS Eiendom AS. 
 
Planområdet 
Eiendommen som tiltakshaver vil regulere for utbygging er 
Huldertjernvegen 16 A, B og C med gbnr. 95/120 og gbnr. 
95/121. Kommunen har i tillegg bedt om at følgende 
eiendommer tas med i planområdet ved varsel om oppstart: 
gbnr. 95/43 og 95/521 samt deler av Huldertjernvegen på 
gbnr. 95/645. Planavgrensningen fremgår av kartutsnittet og 
på vedlagt kart og har et totalt areal på ca. 10 daa.  
 
Planstatus 
Området er ikke detaljregulert. Formålet i gjeldende 
kommuneplan er bolig. Planområdet ligger i et etablert 
boligområde med småhusbebyggelse. 
 

Figur 1 Planområdet ved nytt varsel, mai 2021 

Det ble varslet om oppstart av detaljregulering i desember 2020. Dette er et nytt varsel med samme 
formål, men med utvidete områder. Planområdet som utvides er området langs Huldertjernvegen. Ved 
forrige varsel ble avgrensningen lagt på eiendomsgrensene. Iht. felles kommunal veinorm, 09.04.2019, 
skal minste reguleringsbredde for Adkomstveier (A) være 10 m. og for Felles avkjørsel (FA2) være 8 m. 
Eidsvoll kommune ønsker at vegstrekningen fra Martin Johansens veg til først kryss reguleres som 
Adkomstvei. Fra krysset og sørover langs resten av planområdet reguleres vegen som Felles avkjørsel. 
 
Berørte parter som uttalte seg til forrige varsel, og som ikke har noe å tilføye til endringene, trenger ikke 
sende ny uttalelse. Tidligere uttalelser vil følge planarbeidet. 
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Planarbeidet 
Planen skal legge til rette for boligformål i form av frittliggende småhusbebyggelse, uteoppholdsareal og 
tilhørende infrastruktur. 
 
Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning (jf. pbl §4-2). Nødvendige 
utredningsbehov innenfor miljøvern, beredskap (ROS), geoteknikk, støy og trafikk/mobilitet m.m. vil bli gjort 
rede for i planbeskrivelsen. 
 
 
Innspill/merknader 
Naboer og offentlige instanser varsles direkte. Varslingsbrev med vedlegg og referat fra oppstartsmøtet er 
tilgjengelig på www.mark.as/prosjekter og www.eidsvoll.kommune.no/horinger. 
 
Innspill eller merknader til planarbeidet kan rettes til: 
MARK Arkitekter AS, Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger eller via e-post til andreas@mark.as. 
Frist for innsending av merknader: 11. juni 2021. 
 
Alle merknader blir tatt opp til vurdering, gjennomgått og kommentert i planbeskrivelsen når planen sendes 
inn til kommunen for behandling.  Planforslaget vil så legges ut til offentlig ettersyn og det vil da være mulig å 
komme med merknader til det konkrete planforslaget før politisk behandling. 
 
 
 
 
Mvh  
 
MARK Arkitekter AS 
 
 
Andreas Lodden 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Kartsammenstilling, gammelt og nytt varsel 
Kartutsnitt med plangrense, 1:1000 – A4 
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Kartsammenstilling av varsel desember 2020 og nytt varsel mai 2021 

 
 
 
 

Figur 2 Planområdet ved varsel desember 2020 Figur 1 Planområdet ved nytt varsel, mai 2021 


