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Jevnakerkommune- Reguleringsplan
- Tosohagen
- oppstart
Vi viser til oversendelseav 12. mai 2017med varselom oppstart av reguleringsplanfor Tosohagen.
Hensiktenmed planarbeideter å tilretteleggefor nye leilighetsbyggmed til sammenca. 25
boenheter,samt tilretteleggingfor fortsatt drift av nærings-og forretningsvirksomhet.Planarbeidet
er i tråd med kommuneplanensarealdel.
Fylkesmannenviser til www.planoppland.noog forventer at nasjonaleog regionaleinteresseromtalt
i Planskjemaetog presiserti Fylkesmannens
forventningertil kommunalplanleggingi Opplandkap. 2
og 3, blir ivaretatt i det videre planarbeidet.Vi forventer ogsåat kap. 1 om prosessog
planforberedelseblir fulgt opp.
Oversendelse
av SOSI-fil
Ved høringav planforslagber vi om at ett eksemplarav SOSI-filog pdf-fil sendestil Statenskartverk
pr e-post;planHamar@statkart.no
. Statenskartverk Hamarvil lagreden digitale arealplaneni en
egenregionalhøringsdatabasesom de statlige og regionalehøringsinstansene
skalbenytte i sin
saksbehandling.Dette vil forenkle saksbehandlingen
og gi raskereog bedre høringsuttalelsertil
kommunene.De filene som oversendesmå væreidentiskemed det plankartet som leggesut til
offentlig ettersyn.Statenskartverkvil utføre en tekniskkontroll av planenog melde ev.
rettingsbehovtilbake til kommunen.

Med hilsen

Philip Mellison
rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjentog sendt uten underskrift.
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering

for Tosohagen i Jevnaker

kommune
Vi viser til deres brev av datert 1 2 . mai angående oppstart av detaljregulering

for Tosohagen.

Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er i første rekke knyttet til arealbruken langs riks og fylkesveger. Vi uttaler oss som forvalte r av riksveg på vegne av staten, forvalter av
fylkesveg på vegne av fylkeskommunen

og som statlig fagmyndighet

med sektoransvar på

transportområdet.
Planen legger opp til fortetting
næringsbygg.

med 25 nye boliger og kjøttforedling

i eksisterende

Statens vegvesen mener det er positivt at det legges opp til fortetting

boliger i Toso og at dette er i tråd med statlige planretningslinjer

med

for samordnet bolig - ,

areal - og transport planlegging.
Tilg rensende plan for avlastet veg E16 Verkevika - Toso
Planområdet grenser til vedtatt reguleringsplan
reguleringsplan

for E16 Verkevika - Toso. Dette er

for tiltak på eksisterende E16 gjennom Toso , etter at bygging av ny E16 er

gjennomført.
Adkomst til planområdet
I reguleringsplanen

for Verkevika - Toso er de t regulert inn en ny adkomstveg (O_V12) til nå

varslet planområde . Denne går via eksisterende kryss E16 og Svenåvegen. Arealet mellom
dagens E16 og f oreslått planområde er regulert til offentlig torgareal (TO).
For å unngå unødvendig biltrafikk

over frem tidig torgareal krever Statens vegvesen at

fremtidig trafikk til nye boliger og kjøttforedling

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

blir ledet via regulerte adkomstveg O_V12 .

Kontoradresse

Fakturaadresse

Storgt. 12

Statens vegvesen

2815 GJØVIK

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

2

Mye kjøring over fortau/ torg areal til næring og boliger er uheldig både ut fra
trafikksikkerhet

og av hensyn til trivsel og fremkommelighet

for myke trafikanter.

Vi forutsetter at all ny virksomhet, herunder bolig og næring, får adkomst via Svenåvegen og
ny veg O_V12. Adkomst over torgareal må samtidig sten ges og vises med stengesymbol i ny
reguleringsplan.

Det må knyttes rekkefølgebestemmelser

til at ny adkomst O_V12 må være

etablert før det gis igangsettingstillatelse

til ny bebyggelse. Bestemmelse om at dagens

adkomst og mulighet for gjennomkjøring

mellom gnr. 1 46, bnr. 1 4 , og gnr. 1 46, bnr. 1 3 ,

stenges samtidig med åpning av ny adkomstveg O_V12 , må også tas inn i planen.

Bilde: utsnitt av vedtatt plan for Verkevika - Toso

Bilde: Situasjonsplan

3

Støy
Planområdet grenser til E16 og er støyutsatt. Støyforholdene må vurderes i henhold til
grenseverdier gitt i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T- 1442/2016) .
Eventuelle behov for støytiltak må innarbeides i planen.

Plan og trafikk Oppland
Med hilsen

Hans Martin Asskildt
seksjonssjef - Plan og trafikk

Yngve Granum Stang
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NVEs svar - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for TosohagenJevnaker kommune, Oppland
Vi viser til varselom oppstartdatert12.05.2017.
NVE gir i forbindelsemedplanarbeidråd og veiledningi arbeidetmedå vurdereflom - og skredfare,
vassdragsinngrep,
samtvassdrags
- og energianlegg.
Det viktigste virkemiddeletfor å forebyggetap og skaderfra naturfarer,er å ta tilstrekkelig hensyntil
flom- og skredfarei arealplanleggingen.
Plan- og bygningsloven(pbl) og byggtekniskforskrift (TEK 10
Kapittel 7) settertydelige krav til sikkerhetmot flom og skredved ny utbygging.NVEs retningslinjer
2/2011– Flaum og skredfarei arealplanarbeskriver hvordanen kan ta hensyntil dissenaturfarene.
Kommunenemå ogsåtilpassearealbrukentil klimaendringersom blant annetinnebærermer nedbørog
ekstremvær.
Somet bidrag i vurderingenav hvordantemainnenforNVEs forvaltningsområderkan ivaretasi
planleggingen,har vi lagt ved ei sjekkliste.Sjekklistagir en kortfattet oversiktover når og hvordanulike
temaskal innarbeidesi reguleringsplaner,og inneholderlinker til mer informasjonog veilederefor
utredningav naturfare.Vi anbefalerat sjekklista benyttesaktivt i forbindelsemedrisiko- og
sårbarhetsanalysen
(ROS)for planområdet.NVEs retningslinjer2/2011og sjekklistaligger også
tilgjengelig på NVEs nettsiderom arealplanlegging:www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
.
Dersomplanarbeidetberørernoenav temaenei sjekklistaskal NVE ha planenpå høring.Pågrunnav
storesaksmengder
har imidlertid NVE ikke alltid kapasitettil å svareut alle sakerpå offentlig ettersyn.
Manglendeuttalelsefra NVE betyr derfor ikke nødvendigvisat våreansvarsforholder sjekketut og
planensinnhold funnet tilfredsstillende.Manglendeuttalelsefra NVE endrerikke på tiltakshavers
ansvarfor sikker utbyggingjf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunensansvarfor å påseat detteer
ivaretatt jf. pbl § 28-1.
Dersomderehar konkretespørsmåli forbindelsemedplanarbeidetvil vi selvfølgeligsvareut disse
underveisi planprosessen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor
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Middelthunsgate 29
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Vangsveien 73

7075 TILLER

8514 NARVIK
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Med hilsen

PetterGlorvigen
regionsjef

Kristin HasleHaslestad
senioringeniør

Dokumentetsendesuten underskrift.Det er godkjenti henholdtil internerutiner.
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Kopi til:
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Sjekklistefor reguleringsplan- vurdering av tema innenfor NVEsforvaltningsområder(pr. 11.06.2015)
NVEhar et statlig forvaltningsansvarfor vassdrags
- og energiressursersamt forebyggingav skaderfra flom- og skred.Kommunenehar et ansvarfor å ta hensyntil disse
temaenei arealplanleggingen.
Dennesjekklistenkan brukestil hjelp for vurderinger,men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfareviservi til at det skalutarbeidesen ROS
-analysefor alle planer, jamfør plan- og bygningslovens§ 4-3 og DSBveilederSamfunnssikkerheti
arealplanleggingen
. ROS-analysenmå inneholdeen begrunnetvurderingav om det er fare for flom, erosjoneller skred,og en konklusjonpå om det er t ilfredsstillende
sikkerheti henholdtil TEK10.Når det gjelder vassdragog energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behovfor avklaringi forhold til sektorlovverk(vannressursloven
og energiloven).

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeidingi plan

Er det vassdragi planområdet?

Hvordanskalplanenta hensyntil natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresseri 100metersbeltetlangsvassdrag,jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag
, inkludert åpneog lukka
KarttjenestenNVEAtlas
bekker,bør merkestydelig i plankartet og
regulerestil arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanleggingog
Bestemmelserom byggegrensetil vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieresut fra konkrete
Plan- og bygningslovens§ 12-5
vurderingerav allmennehensyn,for
eksempel50-100 m langshovedvassdragog Plan- og bygningslovens§ 1-8
20 m langsbekker.

Styringav arealbrukenbort fra
vassdrageneer det beste
virkemiddeletfor å ta vare på
vassdragsmiljøog begrense
vassdragsrelatertfare.

Generelter det viktig å holde vassdragåpneog
bekkelukkingfrarådes.
Dersomdet planleggestiltak som berører
allmenneinteresseri vassdrageller grunnvann,
må konsekvenseneav dette beskrives,som
grunnlagfor ev. konsesjonsvurdering
eller
samordningetter vannressursloven.Hvilke
alternative løsningereller avbøtendetiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRPfor vernavassdrag.

Kanområdet være flomutsatt?

Finnesdet flomsonekarti planområdet?

Forutsetningerfor og ev. avbøtendetiltak
ved vassdragsinngrep
må innarbeidesi
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltningetter RPRfor verna vassdrag kan Verneplanfor vassdrag
fastsettesi bestemmelserog/eller visessom
RPRfor vernedevassdrag
hensynssone
.
Ny bebyggelsenbør i utgangspunktet
plasseresutenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagteområder kan en første
vurderingbaserespå observasjonerfra tidligere Flomutsatteareal skalvisessom
flommer, lokalkunnskapog kartanalyse.Ved tvil hensynssoneog tilknyttes bestemmelser
må det gjøresen fagkyndigutredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10§7-2.

Flomsonekartutarbeidet av NVE
Kravtil flomsikkerheti TEK10

Dersomplanområdeter innenfor 20metersbeltetlangsbekkeller 100metersbeltetlangselv så bør
flomfare vurderes.På flate elvesletter Det må visessærligaktsomhetlangsbratte og
vil flommenha større utstrekning.
masseførendevassdrag.

Enavstandsgrense
på 20 m fra bekkervil
normalt dekkefare for flom og flomskred

På grunn av klimaendringerforventes
økt flomvannføringmed minst 20%i
små nedbørfeltog kystvassdrag.I
noenregioner vil ogsåflommeneøke
i store vassdrag.

Alternativeflomveier for lukkedebekkerbør
Retningslinjerfor
visessom hensynssonei planen
flomberegninger
Det kan fastsettesbestemmelserom lokal
Fakta:Hvordanta hensyntil
overvannshåndtering.
klimaendringer

Eventuellekulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.
Vil utbyggingenmedføreøkt overvannog
raskereavrenningtil vassdrag?Vil
havnivåstigningog stormflo ha betydningfor
flomvannstandi vassdragmed utløp i sjø?

Retningslinje2/2011: Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
2014)
Rettleiar3/2015: Flaumfare
langsbekker

Fakta:GISfinner flomveiene

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeidingi plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltakinnen vann
og avløpi kommunaleplaner
DSBsHavnivåveileder

Kanområdet være skredutsatt?

Å ha kunnskapom skredfare,og ta
hensyntil dette ved planleggingog
utbygging, er den mest effektive
måten å forebyggeskredulykker.

Liggerplanområdetinnenfor
aktsomhetsområderfor snøskred,steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnesdet kvikkleiresonereller marine
avsetningeri planområdet?
Undersøkom det er lokal informasjonom
grunn- og terrengforholdsom tilsier skredfare.

Pågrunn av klimaendringerforventes
Vurder behovetfor fagkyndigutredning ut fra
økt hyppighetav skredi bratt
planlagtarealbrukog tiltakskategorier.
terreng,men fareområdenevil ikke
nødvendigvisbli større.

Ny bebyggelsebør i utgangspunktet
plasseresutenfor skredutsatteområder.

Karttjenesten NVEAtlas

NGUsløsmassekart
Skredutsatteområdervisessom
Kravtil skredsikkerheti TEK10
hensynssonei planenog tilknyttes
bestemmelsersom ivaretar sikkerhetengitt i Retningslinje2/2011 Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
TEK10 §7-3.
2014)
Hvisdet ikke er tilstrekkeligsikkerhetmå
avbøtendetiltak beskrivesog innreguleresi Veileder8/2014 Sikkerhetmot
skredi bratt terreng
planen.
Ansvarfor fremtidig tilsyn og vedlikeholdav Veileder7/2014 Sikkerhetmot
kvikkleireskred
sikringstiltakmå avklares.
Faktaark:Identifiseringav
skredvifter
Skogsveger
og skredfare

Er det konsesjonerfor vassdrags
eller energianleggi området?
Nettanleggog trafoer somkrever
anleggskonsesjon
etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekkom det planleggesny arealbruki konflikt
med etablerte eller planlagtehøyspentlinjer,
trafoanlegg,dammer,rørgater eller andre
anleggfor energiforsyningog -overføring.
Er anleggseiervarslet?

Anleggfor energiforsyningog -overføring
skalreguleressom tekniskinfrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledningeri
sentralog regionalnettetsom skalvisessom
hensynssone.

Planlovenog energianlegg

Andreenergianlegg,som dammerog
kraftverk, bør regulerestil byggeområde.

Hensynssonerfor kraftledninger

Oversiktover konsesjonersom
er gitt eller under behandling
Bebyggelsenær høyspentanlegg

Plan- og bygningslovens§ 12-5

Ut fr a ressurshensynmå NVEprioritere å gi innspill og uttalelser til overordnedeplaner,planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare,sakerav
prinsipiellbetydningog planer med problemstillingersom kommunenhar vanskermed å avklareselv. Vi ønskerat kommunenevelgerut planer som det er særligbehovfor
hjelp fra NVEtil å vurdere, og tar tidlig kontakt med ossom dissesakene.
For at NVEskalha grunnlagfor uttalelsemå høringsdokumenteneinneholdeplanbeskrivelse,ROS-analyse,plankartog bestemmelsersamt alle relevantefagkyndige
utredningersom er gjennomførti forbindelsemed planarbeidet.
NVEkan fremme innsigelsepå grunnlagav manglendeutredning eller innarbeidingav hensynet til flom- eller skredfare,eller manglendeavklaringmot vannressursloven
eller energiloven.Mangelpå uttalelseeller innsigelsefra NVErokker ikke ved kommunesselvstendigeansvarfor å sørgefor at dissehensyneneer ivaretatt i planarbeidet.
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Vår saksbehandler : Knut Oddvar Stene
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Jevnaker kommune - Merknad til varsling om oppstart med detaljreguleringsplan for
Tosohagen

Rammebetingelsene
for jernbanener i endring,og det kan værevanskeligå forutsehvilke
behovsom kan oppstå.BaneNOR er derfor opptattav å sikre mulighetenefor utvidelser
senere.
Oppstartsvarselet
viser at planområdetligger ca. 80 m fra nærmestespor.Mellom
planområdetog jernbanener det ogsåvist til eksisterendeplanerfor veiadkomstlangsog
inn til planområdet.Dettetatt i betraktninghar ikke BaneNOR noenkonkretemerknader
til varselom oppstartav planarbeid.
BaneNOR vil likevel gjøre oppmerksompå krav til planleggingi nærhetenav jernbanen.
Informasjonom dissefinnes i vår veilederfor nasjonaleinteresseri arealplanlegging:
http://www.banenor.no/Sikkerhe
t/Veileder-for-god-planlegging/
og i vårt tekniskeregelverk:
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk
-regelverk/
Vi forventerat forslagstillersetterseginn i dette materialetfør de utarbeiderforslagtil
reguleringsplan.Hvis det er behovfor samrådmed BaneNOR (jf. vår veileder)eller
konkretespørsmålder det er behovfor avklaring,ta kontaktmed saksbehandler
såtidlig
sommulig.

Bane NOR SF

postmottak@banenor.no

Bankgiro: 1503 74 00537

Postboks 4350, NO 2308 Hamar

banenor.no

IBAN-nr: NO4115037400537

Sentralbord: 05280

Org.nr: NO 917 082 308 MVA

BIC: DNBNOKK

Saksref : 201720217-2
Side: 2 / 2

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Knut Oddvar Stene
utreder og planlegger
Plan og teknikk, Forvaltning og
samfunnskontakt
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Svarpå varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplanfor
Tosohageni Jevnakerkommune
LeivErikssonsvei 39
Postboks3021 Lade
N-7441Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltningmed Bergmesterenfor Svalbard(DMF)viser til
ovennevntesak,datert 12. mai 2017.

TELEFON+ 47 73 90 46 00

DMFer statenssentralefagmyndighetved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser,og har et særligansvarfor at mineralressurserblir ivaretatt i
plansammenheng.

E-POSTmail@dirmin.no
WEBwww.dirmin.no
GIRO7694.05.05883
SWIFTDNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON+4779 02 12 92

Uttalelse fra DMF
DMFkan ikke se at planenberører registrerte forekomsterav mineralskeressurserav
regional,nasjonaleller internasjonalverdi, bergrettighetereller masseuttaki drift, og
vi har dermed ingenmerknadertil varselom oppstart av arbeid med reguleringsplan
for Tosohageni Jevnakerkommune.

Vennlighilsen

André Snøfugl
administrasjonsmedarbei
der

Dokumenteter elektronisksignertog har derfor ikke håndskrevnesignaturer.
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UTTALELSE
TILOPPSTART
AV DETALJREGULERING
FORTOSOHAGEN,
JEVNAKER
KOMMUNE
Det visestil «Varslingom oppstartav detaljreguleringfor Tosohagen,Jevnakerkommune»,
Deresref.: 12319,datert 12.05.2017.
Glitre EnergiNett har følgendemerknadertil oppstartav detaljreguleringen:
Glitre EnergiNett har etter energilovenområdekonsesjoni Jevnakerkommune.Dette
innebærerat vi etablererog drifter strømnettet i kommunen(høyspentog lavspent
fordelingsnett).På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planområdetmå
t as høyde for de anlegg som det er nødvendig for osså etablere og drifte. Glitre Energi
Nett har lavspenningsnettinnenfor planområdet.Dersomdet er behovfor å flytte på
kablereller elanleggfor øvrig,må dette bekostesav de som utløserbehovetfor flytting.
Det må ikke iverksettestiltak som medførerforringelseav adkomsttil våre anlegg.Det må
heller ikke gjøresinngripeni terrenget som medførerendringav overdekningenover
kablereller oppfyllingav terrenget som medførerreduserthøydeopp til
luftledningsanlegg.
I forbindelsemed nye anleggsom skaltilknyttes fordelingsnettetønskervi en
tilbakemeldingom forventet effektbehovfor området såsnart dette foreligger.Det må
påregnesforsterkningav strømnettet sideneksisterendeforsyningpå 230Vtil området
ikke vil væretilstrekkeligfor 25 boenheter.
Alle bestillingertil Glitre EnergiNett som omhandlerutbyggingfor nett-tilknytningskal
meldesinn ved å fylle ut skjemasom liggerpå følgendested: https://www.glitreenerginett.no/entreprenor/kommende-prosjekter/skjema-for-bestilling-av-prosjektnettilknytning/
Det kan ta opptil 8 månederfra vi mottar en henvendelsetil planerfor større utbygginger
er utarbeidet og vi oppfordrer derfor utbyggereå melde inn prosjektersåtidlig som mulig.
Der det foreløbigkun er et mulig prosjekt,ønskesdette meldt inn på skjemasom liggerpå:
https://www.glitreenergi-nett.no/entreprenor/kommende-prosjekter/innmelding-avmulig-utbyggingsprosjekt/

Vennlighilsen/ Bestregards
ErlingJuul
sivilingeniørnettanalyser

+47 951 95 185
Glitre EnergiNett AS
glitreenergi.no

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Vivian Solberg
Magnus Berget Sveum
Tosohagen
fredag 9. juni 2017 23.55.18

Hei!
Glassverkvegen
16 har parkeringsplasser
til 7 leiligheterog et regnskapskontor,
dvs
tilsammen9 parkeringsplasser.
6 stk. mellom byggetog svenåvegen,og 3 stk. i bakgårdenmot glassverksvegen
18. Vi
forutsetterat dettevil bli ivaretatti planeneviderefor området,slik det står i referatfra
oppstartmøtemed kommunen17.03.2017.Reguleringenvil ikke medførestoreendringer
for 146/7og 146/13.Vil gjerneholdesoppdatertog informert viderei saksprosessen.
Da min mor, Ann-Britt Arnesen,er eier men ikke står for dendagligedriften. Er det fint
om deresenderinformasjontil:
PabaInvestAs, V/Vivian ArnesenSolberg,Furukollen15, 3520 Jevnaker.
Mailadresse:vivian.solberg@outlook.com
Mobilnr: 41413178
Mvh
Vivian ArnesenSolberg

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

gwen looooo
Magnus Berget Sveum
Planområdet
fredag 9. juni 2017 11.19.54

God dag
Du kan forklare hvilke planerdekkebygningen,
er det vanskeligå sefor å forstå brev fra .
Mvh Yuman Kuan
Glassverkvegen
18
3520 Jevnaker

