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Dato:06.02.19           Ref: Nordre Mysen 

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV 
NORDRE MYSEN 
 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av 

reguleringsplanarbeid for del av Nordre Mysen i Eidsberg kommune. Det kunngjøres samtidig 

oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til lovens § 17-4. 

Detaljreguleringen igangsettes på bakgrunn av oppstartsmøte med Eidsberg kommune 

27.11.18, samt vedtak i miljø- og teknikkutvalget 28.01.19, sak 19/07.  

 

Planområdet: 
 

Planområdet omfatter et areal sør og øst for gårdstunet Nordre Mysen, med følgende gårds- 

og bruksnummer: 230/178, /345, /346, /354, /468 og del av /462. Planområdet grenser mot 

Nordre Mysen i nordvest, Røde Kors-huset i nord, Festiviteten og småhusbebyggelse i øst og 

Kapellveien i sør. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kart.  

 

Gjeldende plan for området er Områdereguleringsplan for Mysen sentrum, vedtatt 10.09.15. 

Her er området som ønskes utbygd til boliger i all hovedsak avsatt til boligformål i felt «B7», i 

tillegg til et mindre areal som er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (del av «OPT4»). 

Planens felt «OPT3», som omfatter låvebygget, ønskes primært tilrettelagt for barnehage. 

Området rundt gårdsdammen er i sentrumsplanen avsatt til park (P6), og det er regulert en 

passasje mot Festiviteten/Røde kors-huset i retning Storgata.   
 

Formålet med detaljreguleringen: 

 

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å regulere området til boligformål, offentlig eller 

privat tjenesteyting/barnehage og park. Det legges opp til blokkbebyggelse i tre volum, med 

henholdsvis 7, 4 og 3–4 etasjer over parkeringskjeller. Bebyggelsen trappes ned mot 

Kapellveien. Videre ønskes det å legge til rette for en barnehage, der låven på Nordre Mysen 

står, med tilhørende utearealer. Området mellom boligbebyggelsen og barnehagen 

forbindes med et offentlig parkanlegg, der gårdsdammen inngår som et element. 

 

Planforslaget vil kunne åpne for om lag 44 leiligheter. Prosjektet er planlagt med intensjon om 

å tilpasse seg Festiviteten og småhusbebyggelsen øst for planområdet og gårdstunet Nordre 

Mysen, samtidig som man oppnår en god arealutnyttelse.  

 

Det er tre eksisterende bygninger innenfor planområdet som foreslås revet, to bolighus og 

låven tilknyttet Nordre Mysen. Låven er i svært dårlig forfatning, og ønskes revet og 

planlegges gjenoppbygget med tilsvarende formmessige uttrykk. Forut for planoppstart er 

det gjennomført et avklaringsmøte med Fylkeskonservatoren, og signalene fra møtet tas med 

i planarbeidet. 

 

Adkomst til planområdet vil være via Kapellveien. Leilighetsbyggene får felles avkjørsel til 

parkeringskjeller, samt gjesteparkering, helt øst i planområdet. Adkomst til barnehagen vil bli 

fra eksisterende gårdsveg vest for gårdsdammen, der det legges til rette for korttidsparkering 

med avstiging/påstiging. 
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Sentrale problemstillinger i planarbeidet vil blant annet være å legge til rette for 

boligbebyggelse med god bokvalitet, tilpasning til omkringliggende bebyggelse, legge til 

rette for et barnehagebygg med egnede utearealer, ivareta forbindelse til Storgata og 

tilrettelegge for et parkområde.  

 

Vedlagt følger en skisse til utomhusplan og plankart, som indikerer en mulig framtidig 

bebyggelse og arealbruk i området. Det er også lagt ved et perspektiv som indikerer 

volumene sett fra Kulturtorget. 

 

Reguleringsformålene som foreslås vil i all hovedsak være i tråd med områdereguleringsplan/ 

overordnet plan. Det er noen mindre avvik fra reguleringsformålene i områdereguleringen, 

ved at del av offentlig formål «OPT4» ønskes regulert til boligformål, og at den offentlige 

forbindelsen mot Storgata får en justert trasé. Videre foreslås det økte byggehøyder, og 

eventuelt høyere grad av utnytting, enn hva gjeldende plan legger opp til. I gjeldende plan 

er maks byggehøyde satt til tre etasjer, mens utnyttingsgraden er satt til 35 %-BYA. Det vil også 

bli aktuelt med noe overflateparkering/ besøksparkering i tilknytning til formålet offentlig eller 

privat tjenesteyting/barnehage. 

 

Planinitiativet, med de foreslåtte avvikene fra områdereguleringen, er behandlet i miljø- og 

teknikkutvalget i Eidsberg kommune. Her ble det i møte 28.01.19, sak 19/07, fattet følgende 

vedtak: 

 
Eidsberg kommune anbefaler oppstart av detaljreguleringsarbeid for del av Nordre Mysen i tråd 

med planinitiativet, med følgende føringer: 

1. Byggehøyder opp til syv etasjer forutsetter god arkitektonisk kvalitet og at hensynet til 

omkringliggende bebyggelse og kulturmiljø ivaretas i tråd med intensjonen i 

områdereguleringsplanen for Mysen sentrum.  

2. Maksimalt tillatt utnyttelsesgrad (BYA) bør ikke overstige 40%.  

3. Det kan aksepteres at det i tilknytning til offentlig/privat tjenesteyting legges noe parkering 

på terreng.  

4. Det kan aksepteres at arealformål i planen avviker noe fra arealformål i 

områdereguleringsplan for Mysen sentrum forutsatt at det sikres at dét som regnes som en 

del av hageanlegget på Nordre Mysen blir bevart som en del av kulturmiljøet og for øvrig at 

intensjonen i sentrumsplanen ivaretas. 

 

Disse føringene vil legges til grunn for planarbeidet. 

 

Tiltaket er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning jf. § 4 i forskriften. Det er konkludert 

med at planen/tiltaket ikke omfattes av kriteriene i forskriftens §§ 6, 7 eller 8, da planlagt tiltak 

ikke er blant tiltakene i vedlegg 1 eller 2, eller vurderes å gi vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn. Det vil derfor ikke stilles krav til konsekvensutredning jf. også konklusjon i 

oppstartsmøte. 
 

Forslagstiller og grunneier 

 

Forslagstiller er: selskap under stiftelse v/ Odin Gruppen AS 

Plankonsulent er Odin Prosjektering AS.  

 

Informasjon og medvirkning: 
 

 

For nærmere informasjon kontakt Odin Prosjektering AS v/ Sveinung Watterdal Syversen på  

telefon 938 84 725 eller på epost: sveinung@odin1.no 
 

Merknader til oppstartsvarselet:  

 

Merknadsfristen settes til 6. mars 2019.  
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Kommentarer eller innspill til planarbeidet sendes Odin Prosjektering AS v/ Sveinung Watterdal 

Syversen sveinung@odin1.no , eventuelt pr. post til: Odin Prosjektering AS, Munkerudtunet 10, 

1164 Oslo. 

 

Kopi kan sendes Eidsberg kommune. Merknader blir samlet og kommentert av Odin 

Prosjektering AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen 

sammen med planforslaget.   
 

Videre saksgang:  

 

Etter at merknadsfristen er over utarbeides  planforslaget, for deretter å bli sendt Eidsberg 

kommune for saksbehandling. Etter behandling i kommunen legges planen ut til offentlig 

ettersyn. Det vil bli anledning til å komme med merknader til planforslaget før politisk 

sluttbehandling.  

 

 

Mvh 

Sveinung Watterdal Syversen 

v/ Odin Prosjektering AS 

 

 

Vedlegg:  

Kart med planavgrensning 

Skisse utomhusplan 

Skisse plankart 

Perspektiv fra Kulturtorget 
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