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Notat frå oppstartmøte 02.10.18 
 
Desse møtte:  
Per Holmefjord og Stein-Arne Hamre for Maursetparken AS 
Mats A. Mastervik, planleggjar Vill Urbanisme AS 
Louise Pettersen og Gunnar Elnan, Eidfjord kommune 
 
Notat; Planinitiativ Maurset, vart levert ut i møtet, dette var ikkje motteke i forkant. 
 
Innhaldet i notatet vart gått gjennom og utdjupa.  
Hovudpunkt som vart omtalt; 
1. Føremålet med detaljplanarbeidet. Omfattar eigedomane 17/207 og 17/208, nemnt som 

område 2 og 3 i bebyggelsesplan. Føremålet er i hovudsak å vidareføra føremåla knytt til 
områda, men med justering av arealbruk internt føremåla imellom. Dette vert gjort med 
grunnlag i vurdering av økonomisk realiserbare løysingar og tilpassing til føringar i 
gjeldande plan og eksisterande utbygging. 

2. Planens verknad utanfor planområdet. Servicefunksjonar tiltenkt området, inneber 
verknad iform av stoppeffekt, handel og trafikk frå forbipasserande, regional og lokal 
busetting og fritidsbustader. Det vert lagt inn turveg/skiløype som gir samanheng mellom 
gangbru og gangveg austover frå Garen på sørsida av Rv7. 

3. Busetnad, anlegg og tiltak. Innanfor planområdet planleggjast 20 leilegheitsbygg med 
tilsaman 80 leilegheiter fordelt på 3 delområde. I tillegg planleggjast servicesenter med 
daglegvaresal, ladestasjon, 3 utleigeleilegheiter og automatisk gasslager. Det vert lagt til 
grunn 1,5 parkeringsplass per bueining i planforslaget. 

4. Utbyggingsvolum og høgder. Planlagde tiltak resulterer i volum og høgder ein reduksjon i 
forhold til gjeldande plan. 

5. Tilpassing til landskap og omgjevnader. Planskissa er førebels og gir ikkje endeleg 
plassering og utforming. Det vert lagt vekt på gode solforhold, avgrensa terrenginngrep, 
utsikt og utrykksform som hytteområde. 

6. Det er vist til gjeldande planar for området. Sentrale element i planen for område 
vidareførast. Sentralt er behov for nærare vurdering av rekkefølgjekravet i gjeldande plan. 
Planendringa arbeider for utbygging av 17/207 parallelt med bygging av servicesenter. 

7. Vesentlege interesser som vert påverka. Førebels vurdering er at endringar ikkje påverkar 
vesentlege interesser. 

8. Planprosess. Det var gitt uttrykk for at planprosessen kunne gjennomførast som endring 
av plan som i liten grad vil påverka gjennomføring av planen elles, jf. pbl 12-14. Av det 
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vil følgje varsling av grunneigarar, naboar og offentlege myndigheiter planen får verknad 
for. Meiner planforslaget ikkje omfattast av forskrift om konsekvensvurdering. 

 
Kommunens innspel til presentasjonen og planskissa: 
Til pkt. 1: Det vert påpeikt Statens vegvesen si rolle som premissgjevar for krav til 
kryssløysing og byggjegrense (min. 20m) til veg.  
Til pkt. 2: Kommuneplan har reglar om 20m byggjeforbod sone frå midt løype på kvar side. 
Kommunen bed dette teke inn som premiss i planen. 
Til pkt. 3: Kommunen informerte om krav til godkjent utbygd VA-nett fram til tomtegrense 
før byggjeløyve vert gitt. Med omgrepet «godkjent utbygd» forstår kommunen naudsynt del 
av nett for det byggjetrinnet gitt ferdigmelding. Etter avklaring med VA-fagarbeidarane har 
ikkje vassleidning i område1 kapasitet til å forsyna område 2 og 3. Vatn må hentast frå 
vassleidning på nordsida av Rv7. Vassforsyning bør etablerast som ringleidning med 
påkopling i VK 5040. Avlaup bør pumpast til samleleidning ved P1. 
kommunen har og lagt til grunn at det i private detaljreguleringar skal leggjast til grunn 2 
parkeringsplassar per bueining. 
Til pkt. 6: Det sentrale punktet om rekkefølgjekrav vart ikkje konkludert i møtet. Kommunen 
let punktet stå ope til endeleg vurdering i eit samla planforslag. Kommunen er open for dialog 
i denne prosessen. 
Til pkt. 9: Rettleiar til pbl, §12-14, set opp ein rekke krav for å kunna handsama ein 
planendring etter 2. lekken; 

1. Naboar, rettshavarar, velforeningar og organisasjonar, og myndigheiter med interessa i 
planområdet, har uttalerett. Det skal gjerast ein konkret vurdering av uttaler og 
betyding for planområdet. Uttale frå myndigheit som har karrakter av motsegn betyr at 
planen ikkje kan handsamast etter 2. lekken. 

2. Planendringa skal i liten grad påverka gjennomføring av plan og ikkje gå utover 
huvudråmene i plan. Planskissa viser ein vidareføring av hovudføremåla med planen 
for område 2 og 3. Den opphavlege planen er 20 år gamal og det må forventast noko 
endring i behov for servicefunksjonar og utforming av bygningar og arealbruk. 
Hovudfunksjonane til områda 2 og 3 sett samla står fast i form av leilegheitsbygg og 
servicefunksjon. 

Eidfjord kommune konkluderer med, på grunnlag av framsette planinitiativ, at 
planarbeidet kan utformast etter pbl §12-14 2. lekken. Me gjer merksam på at denne 
konklusjon kan endrast med grunnlag i planframlegget og innkomne innspel. 

 
Andre forhold: 
Plannamn: Detaljplan for Maursetparken, gnr 17 bnr. 207 og 208. 
PlanID: 2018002 
 
 
 
Med venleg helsing 
Eidfjord kommune 
 
 
Gunnar Elnan  
leiar areal- og miljø  
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Kopi til VA, arkiv og kopibok 
 


