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Til naboer, offentlige instanser o.a.   
 
 
 

Deres ref.:  
 

Vår ref.: 
2020/111-1603/hml 

Sted: 
Elverum 

Dato: 
01.07.2020 

 
 
 
 

Varsel om oppstart av arbeid med endring av reguleringsplan 
 
Det varsles herved om at det igangsettes arbeid med endring av detaljreguleringsplan for 
Ladderudåsen Nord (planID: 023729200) i Eidsvoll kommune. 
Oppstartmøte i Eidsvoll kommune ble avholdt 29.06.2020. 
Forslagsstiller er Hellvikhus Romerike Eiendomsutvikling AS og plankonsulent er Arealtek AS. 
 
Det skal gjøres endringer i bestemmelser og plankart.  
Under følger en kort oppsummering av ønskede endringer med henvisning til reguleringsplanens 
bestemmelser og formål: 

1. §4.2 Renovasjon 
F_BRE1 og 2 må flyttes noe. Se punktene under §4.4 og §4.5.2 
 

2. §4.3 Uteoppholdsareal/lekeplass 
Det vurderes om bestemmelsenes krav til lekeplassutstyr (to lekeutstyr/klatre og 
balanseapparat) på kvartalslekeplassene skal endres pga terrengforholdene. Innenfor f_BLK1 
og 2 er det henholdsvis 15 og 17m høydeforskjell.  
 
Det er ønskelig å samle lekeplassene for større og mindre barn innenfor boligformålene og 
heller legge til rette for annen aktivitet innenfor kvartalslekeplassene. Endret beliggenhet for 
lekeapparater vil medføre bedre tilgjengelighet til lekeplassene for barn i ulike aldre og 
voksne og det vil tilføre liv og aktivitet mellom boligene. Tilgjengeligheten for alle ivaretas og 
sikkerheten er god.  
 
Høydeforskjellen gjør at den ene kvartalslekeplassen er godt egnet til akebakke og på den 
andre kan det etableres bålplass med gapahuk.  
 

3. §4.4 Annen bebyggelse og anlegg 
Areal for nettstasjon (f_BAB) er i gjeldende plan 5m fra byggegrense for boligbebyggelse. 
Formålet må ligge minst 10m fra byggegrense for boligbebyggelse. Flytting av f_BAB 
medfører at areal for renovasjon f_BRE1 også må flyttes. Det er planlagt at begge formålene 
forskyves sidevegs eller byttes plass.  
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Utsnitt av plankart fra gjeldende plan 

 
 

4. §4.5.2. Kjøreveg 
I reguleringsplanens bestemmelser står det at det skal etableres vendehammer innenfor 

BKS3, slik at renovasjonsbil kan snu. I planbeskrivelsen er det beskrevet at vendehammer skal 

plasseres i innkjøring til parkeringskjeller. Av hensyn til trafikksikkerhet, er det ønskelig å 

etablere en bedre løsning. Det foreslås derfor etablert en vendehammer, som ikke blandes 

med annen trafikk. Foreslått plassering er i overgangen mellom f_BLK2 og BKS2 som vist på 

illustrasjon under. f_BRE2 flyttes slik at formålet blir liggende inntil vendehammeren. Med 

denne løsningen skapes det gode og oversiktlige trafikkforhold. Løsningen er i 

overensstemmelse med kommunalteknikk, ref. tidligere dialog med Hellvik Hus/Arealtek og 

oppstartmøte. 

 
Utsnitt av situasjonsplan med foreslått plassering av vendehammer. Gjeldende reguleringsplan er 
som underlag. Ny plassering av areal for renovasjon (f_BRE) er vist med røde linjer parallelt med 
vendehammer 
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Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hanne Marie Lium, Elvarheimgt. 10B, 

2408 Elverum, hanne@arealtek.no, mobil: 918 68 084. Frist for innspill til oppstartvarselet er: 

25.08.2020 

Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med begrenset 

offentlig høring, i forkant av vedtak. Det planlegges administrativt vedtak av endring i løpet av høsten 

2020.  Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger 

saken til politisk behandling. 

 
Med hilsen 

AREALTEK AS 

  
___________________ 
Hane Marie Lium 
Sivilarkitekt 
 
Tlf:  918 68 084  
E-post:  hanne@arealtek.no 
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