
OMRÅDEREGULERING FOR EIDSVOLL SENTRUM 
SAMMENDRAG AV UTTALELSER/MERKNADER I FORBINDELSE MED OFFENTLIG ETTERSYN OG ADMINISTRASJONENS KOMMENTARER   
 
På følgende sider gjengis alle innkomne merknader/innspill som sammendrag. Sammendragene er av varierende lengde og grad av 
redigering. Innhold som angår offentlig ettersyn av planforslaget er kommentert. Merknadene vil følge saken som del av saksdokumentene. 
 
O Uttalelser fra offentlige instanser: Administrasjonens kommentar: 
O1 Ruter, brev datert 22.5.2018 

Ruter forutsetter at det settes av tilstrekkelig areal slik at holdeplassene 
Vilberg, Sundet og Sundbrua kan betjenes med leddbuss i framtida, og at det 
settes av areal til gode gangadkomster og snarveier for gående. Videre trekkes 
det frem at vegbredden må opprettholdes, særlig i kryssområder, av hensyn til 
bussens svingebevegelser og overheng. Det pekes på at det ikke er beskrevet 
snumuligheter for buss i planen. 
 
I planbeskrivelsen merker vi oss at det beskrives tiltak som skal redusere 
trafikkmengden og farten i sentrum. Kantparkering og fartshumper er ikke 
ønskelig av hensyn til bussens framkommelighet. Det er ikke aktuelt å regulere 
traseer med busstrafikk til enveiskjørte gater. 
 
Ruter mener det i bestemmelsene bør sikres at det på vestsiden av Vorma blir 
gode forhold for gående og syklende helt fram til stasjonen. 

 
Dagens vegbredde er regulert for hovedvegnettet der hvor kollektivtrafikken i dag 
går. Videre stilles det krav om mobilitetsvurdering, med fokus på å bedre 
rammevilkår for gående, syklende, kollektivtransport, og inn-/utkjørsel til p-
hus/p-kjeller, som del av detaljregulering. Det anses at ringvegsystemet og det 
øvrige vegsystemet er tilstrekkelig for snumuligheter for buss.   
 
 
 
Tas til orientering.  
Det reguleres ikke til envegskjørte gater der hvor det er bussruter. 
 
 
Tas til etterretning, og sikres i reguleringsbestemmelse for GAA7. 

O2 Hafslund, brev datert 5.6.2018 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeidet.  
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, 
og har ingen ytterligere bemerkninger til planen 

 
 
 
Tas til orientering. 

O3 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), e-
brev datert 7.6.2018. 
Planen berører ingen kjente viktige forekomster med mineralske ressurser eller 
bergrettigheter. DMF har derfor ingen kommentar til at området reguleres som 
foreslått. 

 
 
 
Tas til orientering. 

O4 BaneNOR, brev datert 13.6.2018  
Bane Nor er som jernbanemyndighet opptatt av å sikre sine muligheter for 
senere utvidelser i tilknytning til togtilbudet ved Eidsvoll stasjon. 

 
 
 



Foretrekker at gateløpet Pakkhuset reguleres til samferdselsformål, og 
eventuelt grønnstruktur på siden mot Vorma. Alternativ bes det om en utvidet 
ordlyd i bestemmelse 12.8, som bedre ivaretar eksisterende arealbruk og 
adkomstmuligheter på denne siden av stasjonen. Bane NOR er opptatt av å 
ivareta uhindret adkomst til plattform for de reisende og god framkommelighet 
for nødetatene. Framkommeligheten er tidvis vanskelig, og det er viktig at 
reguleringsplanen ikke bidrar til ytterligere utfordringer for kiss & ride mv.  
 
Bane NOR har noen merknader til planforslaget i funksjon som grunneier. Det 
nevnes at antallet parkeringsplasser på vestsiden av stasjonen skal økes i løpet 
av 2018. Å gjøre Sundbrua til permanent gang- og sykkelbru, trekkes frem som 
positivt, da dette er en viktig adkomst til stasjonen for gående og syklende. 
Dette sees igjen i sammenheng med at muligheten for kiss & ride også på 
østsiden opprettholdes som i dag. 
 

 
Administrasjonen ønsker ikke å låse plassering av gateløpet, dette for å åpne opp 
for evt. mer hensiktsmessig plassering for området i helhet. Tas derfor til 
etterretning, og sikres i bestemmelse for GAA7. Det vil også bli stilt krav om 
mobilitetsvurdering i.f.m. reguleringsbestemmelsene.  
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

O5 NVE, brev datert 13.6.2018 
NVE fremmer innsigelse til planen på grunnlag av at det ikke er stilt krav om 
geoteknisk vurdering der søknad om tiltak kan godkjennes uten at det er satt 
krav om detaljregulering. I alle områder med marin leire kan det finnes 
kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med 
marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil 
eller lar seg stabilisere (områdestabilitet). Dette må gjøres senest på 
reguleringsplannivå. For at grunnlaget for innsigelsen skal kunne bortfalle må 
det i planbestemmelsene tas inn krav som ivaretar dette forholdet. 
 
NVE synes det er positivt at kommunen gjennom hensynssone i plankartet og i 
bestemmelsene har ivaretatt krav som reduserer faren for at byggetiltak 
utsettes for flom. Forholdet knyttet til flomfare synes ivaretatt ved søknad om 
tiltak, jamfør bestemmelsens § 14.1, punkt 1.   
Videre påpekes at faresone flom er benevnt H320_1 i planbestemmelsene. Av 
plankartet går det fram at det er flere flomsoner, og så langt en kan se har ikke 
disse fått benevning H320. 
 
NVE har merket seg at områdereguleringsplanen legger opp til endret bruk for 
tre områder, sammenliknet med kommuneplanen. I forbindelse med 
konsekvensutredning for disse tre områdene mener NVE at det for hvert av de 
tre utbyggingsfeltene bør komme tydeligere fram hvilket faglig grunnlag eller 

 
 
Tas til etterretning. Administrasjonen unnlater ikke felt BS7 og BS9 for krav om 
detaljregulering. For B6-B8 blir det fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon på 
tilfredsstillende områdestabilitet. For område BS5 og BKB1 blir dette nå fremlagt, 
og derfor unntatt krav om detaljregulering.  
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og rettes. 
 
 
 
 
 
Dette fremgår av revidert konsekvensvurdering. 
 
 



hvilken faglig kompetanse som er benyttet når kommunen har kommet fram til 
vurderingene om naturfarer.  
 
Vedrørende anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft er det 
i plankartet vist hensynssone (H370_1) med tilhørende planbestemmelse for 
høyspenningsanlegg. NVE mener det må vurderes om det også bør tas inn 
hensynssone for anlegget som går mellom feltene B1 og BKB3, jamfør NVE 
Atlas. I bestemmelsene står at tiltak må avklares med netteier. Om dette 
mener NVE at kommunen bør vurdere å konkretisere eksempel på tiltak som 
ikke er tillatt innen hensynssonene, for å gi en bedre forutsigbarhet av hva som 
kan gjennomføres. Det er videre identifisert at det i tegnforklaring til plankartet 
ikke er tatt inn faresone for høyspenningsanlegg, kun faresone flom. 

 
 
 
 
Tas til etterretning og legges inn i plankart og bestemmelser. 
 
 
 
Administrasjonen har vurdert dette, og mener dette kan konkretiseres i 
detaljregulering. 
 
Tas til etterretning og legges inn i plankartets tegnforklaring. 

O6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 14.6.2018. 
Fylkesmannen mener at planforslaget mangler en god vurdering etter 
naturmangfoldloven og kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt for områdene B6, 
VAA1 og B2, som er i konflikt med dyrefredningsområdet som omfatter Vorma 
med kantsoner. Dette området er antagelig også viktig som næringsområde for 
fisk. Det er ikke gjort egne undersøkelser i dette planarbeidet med å registrere 
fugl, fisk, bunndyr eller (andre) rødlistearter og påvirkning av tiltak på økologi 
og naturmangfoldet. 
 
Innsigelsen knyttet til bestemmelsen om samfunnssikkerhet, i denne 
sammenheng tema marin grense og krav til geoteknisk vurdering, går i 
hovedtrekk ut på samme forhold som NVE har fremmet innsigelse til. 
 
Fylkesmannen vurderer at planområdet vil bli utsatt for støy fra vei og 
jernbane, og henviser til ”Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1442” som skal legges til grunn i planarbeidet. Det 
foreligger ikke en støyfaglig utredning for hele planområdet og avvikssonen er 
ikke begrunnet godt nok. Aktuelle avbøtende tiltak må inntegnes på plankartet 
og nedfelles i planbestemmelsene. Fylkesmannen understreker at det gjennom 
rekkefølgebestemmelser må sikres at eventuelle støytiltak er etablert før 
bebyggelsen tas i bruk. Det er et nasjonalt mål at antall støyplagede skal 
reduseres med 10 % innen 2020. Denne planen bidrar ikke til å oppfylle dette 
målet. Med bakgrunn i dette har Fylkesmannen fremmet innsigelse til 
planforslagets bestemmelse 3.2 punkt 2. 
 

 
 
 
 
Tas til etterretning. Revidert planforslag innhenter nytt og utvidet analyse og 
rapport vedr. naturmangfold. Dette blir ytterligere vurdert i revidert 
konsekvensutredning, og innlemmet i revidert planforslag for B6, VAA1 og B2. 
 
 
 
Tas til etterretning og viser til kommentar til innspill O5.  
 
 
 
Støyfaglig utredning kreves ved detaljregulering for områder i støysoner. For 
områder som er unntatt plankrav er ikke avvikssone aktuelt lengre, da det 
foreligger revidert støykart, utført av Bane Nor, etter nye krav for støysvake 
bremser på godstog. Avvikssone med tilhørende reviderte bestemmelser 
inntegnes derfor kun ved fylkesveg. 
Tas til etterretning, og det legges inn reviderte rekkefølgebestemmelser iht. SVV 
innspill. 
 
 
 
 



Fylkesmannen anser at kommunen har som intensjon å øke arealutnyttelsen i 
Sundet, men mener planen i liten grad sikrer en områdeutnyttelse på mellom 
60-80 % i tråd med anbefalingen i RP-ATP. For å sikre en kompakt utbygging av 
sentrumsområdene bør det settes høye minimumskrav om utnytting. En 
områdeutnyttelse på 100 % tilsvarer 150-250 % BRA. Fylkesmannen vil ved 
offentlig ettersyn av reguleringsplaner innenfor området påse at kommunen 
planlegger med god nok utnyttelse med tanke på regional plans føringer, 
spesielt på de mest sentrale områdene i Sundet. Det bør også settes 
rekkefølgekrav som sikrer at veksten kommer først i de mest sentrale 
områdene, slik at tettstedet vokser innenfra og utover.  
 
Det er laget parkeringsbestemmelser (punkt 5.6) for ulike arealformål. For 
arealformålet kontor det satt krav om maks 1,5 plasser per 100 m2 BRA. 
Fylkesmannen mener at maksimumsnormen for parkeringsplasser til kontor er 
for høy, og fremmer derfor innsigelse til parkeringsbestemmelsene for kontor. 
 
Dersom det skal være snødeponi på Skjoldnestangen (GAA1/BS2) mener 
Fylkesmannen at området må være regulert til formålet etter pbl. Etablering av 
midlertidig eller permanent snødeponi kan utløse krav om tillatelse etter 
forurensningsloven § 11 hvis tiltaket medfører nevneverdig skade eller ulempe 
på miljøet. Det må derfor utføres en stedsspesifikk miljørisikovurdering for å 
vurdere forurensingsfaren til grunn og vassdrag ved etablering av et snødeponi. 
Det må gjennomføres en representativ prøvetaking fra snø som er tenkt levert 
til snødeponiet for å vurdere forurensningsomfanget.  
 

 
 
Tas til orientering. BYA fastsettes kun der hvor det ikke er plankrav. Der hvor BYA 
ikke fastsettes, mener administrasjonen at høyder og krav til MFUA vil bestemme 
områdeutnyttelsen. BYA/BRA fastsettes konkret i detaljregulering. 
 
 
Dette anses ikke som hensiktsmessig for denne planen, da planen inneholder ulike 
formål, som ikke vil konkurrere om samme forhold. Planens begrensning anses for 
øvrig ikke som stor nok til at dette skal være et sentralt behov. 
 
 
 
Tas til etterretning, og endres til maks 1 biloppstillingsplass per 100m2. 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning, snødeponi tas derfor ut av planen, og planlegges utenfor 
planområdet. 
 

O7 Akershus Fylkeskommune, brev datert 14.6.2018 
Saksfremlegg med innstilling fra Fylkesadministrasjonen ble etter befaring 
11.06 behandlet i møte samme dato, med følgende vedtak: 
1. Fylkesutvalget er positiv til at planforslaget legger opp til en betydelig 
fortetting i Eidsvoll sentrum/Sundet, i tråd med føringer i regional plan for areal 
og transport. 
2. Kommunen bør utrede muligheten for å samle mange parkeringsformål i ett 
større, sentralt parkeringsanlegg i form av parkeringshus eller -kjeller. For å 
sikre private bidrag til et slikt anlegg bør det forankres i områdereguleringen. 
I saksfremlegget stiller Norsk Maritimt museum (NMN) krav om 
marinarkeologiske registreringer. 
Fylkesmannen vurderer videre at høyhus på Rubis/Torget kan være akseptabelt 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
Områdene er innlemmet i plankartet. Administrasjonen tar sikte på en 
parkeringsstrategi i etterkant av områdeplanen. Kommunen har i dag en 
frikjøpsordning, som per dags dato er foreslått justert i gebyrregulativet slik at 
den er tilpasset prisen av en parkeringsplass i et parkeringsanlegg. 
Dette er utført, og funn legges inn i plankart og sikres i reguleringsbestemmelser. 
 
 



dersom dette kan bidra til at den verdifulle bebyggelsen nede i 
kvartalstrukturen sør for Sundtoppen bevares. 
Planforslaget åpner for utfylling i Vorma ved Rubis, scenen i sentrum og 
området VAA1. Fylkesrådmannen vil påpeke at eventuelle utfyllinger må 
vurderes i henhold til en rekke lover og forskrifter; vannressursloven, 
forurensningsloven, naturmangfoldloven, vannforskriften og forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag. 

Tas til orientering. 
 
Scenen i sentrum åpnes ikke for utfylling, dette revideres/konkretiseres. For 
utfylling i Vorma ved Rubis utredes nødvendige grunnlag. For VAA1 endres 
området med nye formål og tilhørende konsekvensutredning. 

08 Statens vegvesen, 15.06.2018. 
Statens vegvesen (SVV) er positiv til at områdereguleringsplanen legger til rette 
for etablering av boliger, forretninger, tjenesteyting, friområder, gågater, 
gatetun med mer i Eidsvoll sentrum. Videre er vi positivet til forslag til 
gatestruktur vist på temakart nr. 2. Det ser ut til at planen legger til rette for 
økt gåing og sykling, noe som er i tråd med regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus. 
 
Det er viktig at områdereguleringsplanen tar hensyn til at området BS8 har noe 
begrenset mulighet til adkomst med bil. SVV arbeider med plan for en ny bru 
over jernbanen, som vil være eneste kjøreadkomst til området BS8. Den nye 
brua vil få et kjørefelt og gang- og sykkelveg. Ny bru skal erstatte dagens bru, 
som har et kjørefelt og et smalt fortau. Det er mulig å sykle eller gå fra Eidsvoll 
sentrum/Sundet til området BS8 via gang- og sykkelbru (Sundbrua) over Vorma. 
SVV forventer at kommunen ikke legger til rette for etablering av virksomheter 
på området BS8 som kan føre til behov for anlegg av ny bru med to kjørefelt 
over jernbanen, og kan således ikke anbefale at det bygges bru med to kjørefelt 
over jernbanen. Dette begrunnes med at bygging av en bru med to kjørefelt vil 
være vesentlig dyrere enn å bygge en bru med et kjørefelt. 
 
SVV har tilsvarende FMOA, merknader til planforslagets bestemmelser 
vedrørende støy med bakgrunn i Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442/2016. 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasjonen er ikke enig i denne vurderingen da BS8 er et meget sentralt 
sentrumsområde i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt. BS8 planlegges 
derfor for høy utnyttelse. Dette har også blitt belyst direkte til detaljreguleringen 
av denne brua. 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning, se også kommentar til innspill O6. 
 

IO Uttalelser fra virksomheter i Eidsvoll kommune Administrasjonens kommentar: 
IO1 Barn og unges representant, brev datert 13.6.2018 

Barn og unges representant anser formålet med planen er «å oppnå et variert 
og levende byliv»., og legger vekt på tilrettelegging. For unge vil et levende 
nærmiljø bety et stimulerende, inkluderende og trygt nærmiljø: Planen viser 
hvordan det er tenkt grønne parker og områder og hvordan de skal kobles 

 
 
 
 
 



sammen og videreutvikles. Det er vesentlig at disse koblingene gjøres 
trafikksikre slik at man kan gå eller sykle mellom de daglige aktiviteter. Og at 
disse kobles på helt ut til der de fleste bor. 
 
Parker og andre uterom bør utformes med tanke på å inkludere flere 
generasjoner. Samfunnet er slik at det ikke lenger er mange naturlige 
treffpunkt mellom generasjoner. 
 
Møterommenes tilrettelegging må inspirere til at foreldre og barn kan ta 
hverdagsleken i stimulerende omgivelser, med aktiviteter som stimulerer både 
til fysisk aktivitet og nysgjerrighet. Det er viktigere med god tilgang og godt 
innhold på slike oppholdsarenaer, enn hvor store de er. Andre oppholds-
arenaer som torg, parker og lignende må tilrettelegges slik at det bygges 
positive kulturer rundt disse, og forhindre mulighet for subkulturer å etablere 
seg. 
 
Stimulerende bomiljø uttrykkes også gjennom farger, former og variasjoner. Å 
vandre i et nærmiljø der husfarger, arkitektur og uttrykk varier og inspirerer, er 
et godt miljø for alle, særlig for barn. Et framtidsrettet og nytenkende sentrum i 
Eidsvoll trenger ikke bli stål og betong. 
 
Et levende sentrum for unge betyr at det er aktivitet og tjenestetilbud i 
sentrum store deler av døgnet. Å legge kulturtilbud, barnehage og skole i 
nærhet til sentrum vil prege sentrumsbildet slik at det er ikke kun er folk på vei 
til og fra jobb. Samtidig vil tjenestetilbudene i sentrum gjøre noe med 
befolkningssammensetningen. Sentrum trenger også boliger til familier. 
Varierte boligtyper bør derfor tilbys. 
 
Det er positivt at gatestrukturen prioriterer mennesket. Å oppholde seg og bo i 
et sentrum med tydelige områder med bilfrie soner og gågater gjør det trygt og 
forutsigbart for barn, og deres foresatte. 
 
Med et Eidsvoll sentrum som er stimulerende, inkluderende og trygt for barn 
og unge blir Eidsvoll sentrum et inspirerende sted for kommunens innbyggere 
og tilreisende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering, og forhold beskrevet i innspillet anses som ivaretatt i 
planforslaget. 

IO2 Kommunalteknikk, notat datert 13.6.2018   



Det bør vurderes å tilrettelegge for parkering for næring og beboere på 
nordsiden av Sundgata 1, for avlastning av parkering på Bankplassen. Forsøk på 
dette har tidligere strandet, bl.a. pga. eksisterende regulering. Dagens fortau 
benyttes ikke, og ender rett i muren ved Sundbrua. KOT foreslår at dette tas inn 
i pkt. 11.7 i bestemmelsene, f.eks. som nytt pkt. 3. 
Det bør også vurderes om formålsgrense for SGT1 da bør justeres helt inn til 
bygningen. 
 

 
Tas til etterretning. 
 

P Uttalelser fra private: Administrasjonens kommentar: 
P1 Tor Arne og Nina Kommisrud, 3.5.2018 

Eier gbnr. 16/99, og viser til tidligere innsendte protester mot utbygging av 
Rubis og Sundgata 13-15. Opprettholder protester, begrunnet med tap av 
solforhold og utsikt. Frykter for verdiforringelse av både hus og eiendom som 
følge av foreslått utbygging. 

 
Grunneier av gbnr. 16/22 opplyser å ha kjøpt eiendom 16/22, og overdrar 
eiendommen f.o.m. 01.10.2018. Dette er i tråd med områdereguleringen, for å 
oppnå et helhetlig prosjekt, da eiendommen beliggenhet gir vanskelige forhold 
for å oppnå god bokvalitet i en fremtidig sentrumsutvikling. 

P2 Geir Ove Øby, 21.05.2018 
Bor i Prost Krags veg 3 og kan ikke se at tidligere innspill (ved varsel om 
oppstart) har blitt ivaretatt, og opprettholder derfor tidligere innspill til 
iverksatt planprosess. 
Har nye innspill til det planforslaget som foreligger: 
- Det bør legges til rette for gjennomkjøring av Prost Kragsvei, slik det er i dag. 
- Det bør legges inn byggegrenser på definert nytt sentrumsområde der dette 
tilstøter omkringliggende boligområder og grøntområder. 
- Kan ikke akseptere at halve eiendommen i Prost Kragsvei 3 omgjøres til grønt 
friområde, da de samfunnsmessige behov ikke står i forhold den inngripen som 
er foreslått. 

 
Tas til orientering, og henviser til merknadsbehandlingen til varsel om oppstart 
utført til 1. gangsbehandling.  
Adkomstveger og internveger reguleres ikke i områdereguleringen, og avklares 
derfor ikke i denne planfasen. 
Tas delvis til etterretning. Andre bestemmelser og forskrifter ivaretar også 
avstand til eksisterende bebyggelse og grøntområder. Videre fastsettes dette 
også i detaljregulering. 
Tas til etterretning. Hele eiendommen blir derfor regulert til bolig med 
byggegrense og hensynsone for grønnstrukturen. 

P3 Sameiet Sundtangen, 27.05.2018 
Fra sameiet er det protester knyttet til parkering og klage på bygningsmiljø og 
høyder. Det protesteres på at parkeringsplassene (utenfor gbnr.16/137) 
reduseres i antall ved å gå fra 90 graders parkering til langsgående parkering. 
Det bekymrer beboerne dersom forholdene endres, som kan føre til uønskede 
forhold for virksomhetene. Mener handelen i Sundet har bruk for alle sentrale 
p-plasser. 
 
Sameiet orienterer om 22 tinglyste parkeringsplasser nede ved rundkjøringen 
og brua. Disse begynner innerst ved pumpehuset og går bortover ved 
rundkjøringen (gbnr.17/289 og 301). Det kan derfor ikke bygges på sameiets 

 
 
 
Områdereguleringen skisserer kun alternativer i studier, og tar ikke stilling til 
konkrete p-plasser og håndtering av disse. Planen legger derimot opp til mer 
systematisering av fremtidig parkering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 



plasser. 
 
At Sundet bebygges er positivt og Sameiet hilser all vekst velkommen. I 
forslaget er det markert bygging fra 3 til 6 etasjer der Rema ligger i dag. Ved en 
eventuell ny utbygging her, med bygging på mer enn tre etasjer, vil dette 
stenge utsikten mot elva. Derfor understrekes viktigheten av 
reguleringsplanforslagets intensjon om nedtrapping av høyder mot elva. 
 

 
 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i 
sentrumsplanen. Det er likevel slik at dette fastsettes politisk.  
 
 

P4 Bjørn Bauer, to innspill datert 01.06.2018  
Viser til presentasjonen av planen på Panorama 30.05.18 og fremmer flere 
synspunkter og betraktninger om fremtidens Sundet.  Det stilles spørsmål 
knyttet til bolig- og handelsutvikling i Sundet, og stedets rolle i regional 
sammenheng. En anbefaling er å la «Wergelandskvartalet» etableres i en 
størrelse som kan ta hånd om såpass mye næringsareal at man for resten av 
Sundet ikke stiller krav til næring i bebyggelsen. Fra Sundgata 11 og opp i 
Sundsvingen bør det derfor kun tillates boligformål. Alternativ løsning vil være 
å forsøke å leie ut, dersom det ikke lykkes, bygg om til bolig. 
Mener videre at det bør etableres et aktivt kultursenter på Rubis, noe som vil 
kunne bidra til å strekke ut sentrum. Avslutningsvis oppfordres det til å vrake 
ideen om den «4. Mjøsby», for å bevisstgjøre den korte avstanden til Oslo og 
Gardermoen, og ikke det motsatte- sette Eidsvoll i sammenheng med 
Lillehammer og Hamar. 
 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til etterretning, da planen også har til intensjon om å komprimere 
sentrumsfunksjonene. For å opprettholde fleksibiliteten, beholdes 
sentrumsformål, men i reguleringsbestemmelsene åpnes det opp for boliger i 
1.etasje for felt BS6. Det stilles krav om ekstra høy 1. etasje, for eventuell 
omdisponering. 
 
Tas til orientering. 
 

P5 Mogens Andersen, 02.06.2018 
Deltok på folkemøtet 30.05.18 i Panorama, og ble forundret over fraværet av 
flom som tema. Trekker frem egne erfaringer med flomproblematikk for 
bosatte nær elva; tømming av garasjer og sikring av verdier i kjellerboder. Med 
dette utgangspunktet møtes utbyggingsplanene for «Rubis» med skepsis, og 
det anbefales heller at nevnte område bygges ut med en fontene med park 
rundt. 

 
 
 
Tas til orientering. Området er kartlagt og ivaretatt i forhold til dette tema med 
tilhørende krav. 
 

P6 Hanne Tærud Strømberg, 08.06.2018 
Innspillet inneholder synspunkter om bebyggelse, byggehøyder, fremdrift, 
lekeplasser, grøntområder og parkering. Det stilles spørsmål om stedsidentitet 
og boligpolitikk. For å bevare Sundet sin egenart bør det ikke bygges hus på 
mer enn 4 etasjer med saltak, samsvarende med dagens eldre bebyggelse.  
Det vises til aktuelle boligprosjekter, med skepsis til fremdrift og scenarier som 

 
Tas til orientering. For å sikre en kompakt utbygging av sentrumsområdene, i tråd 
med offentlig myndigheters anbefaling for bærekraftig utvikling, er det anbefalt 
en områdeutnyttelse på mellom 60-80 %. Eidsvoll Kommune er uansett opptatt av 
å sikre en variert befolking og god bokvalitet. Dette gjøres bl.a. med krav om %-
vis andel leilighetsstørrelser og en rekke krav til bokvalitet i planens 



antyder årelange byggeperioder. Frykter dette kan gå ut over detaljhandelen i 
Sundet.  
 
Videre fremgår det av innspillet at det i større grad må legges bedre til rette for 
å tiltrekke barnefamilier til området, i form av grøntområder for barn til fri lek 
og ballspill, eller boligtyper som townhouse (rekkehus). Mener at det bygges 
kun for pensjonistgrupper. 
Parkeringsdekningen i planlagt utbygging av Rubis problematiseres med vekt på 
at det ikke er planlagt utendørs parkeringsplass, noe som kan gi farlige 
situasjoner for myke trafikanter i forbindelse med hensetting av servicebiler, 
utrykningskjøretøy, besøkende o.l. 
 
Avslutningsvis oppfordres det til arbeid med stedsidentitet: Sundet blir aldri 
Jessheim eller Råholt. Det «toget gikk» for mange år siden. Det må sørges for å 
få satt en egen identitet. 

bestemmelser (jf. reguleringsbestemmelsene kap. 5).  
 
Det er avsatt store grøntområder i planen, hvor det legges til rette for at 
eksisterende parker skal videreutvikles, og at tilgjengeligheten og koblingen 
mellom dem forsterkes. Det er lagt opp til en fritaksordning som muliggjør at 
opphold også kan legges i byparker og andre arealer for opphold 
(torg/gatetun/gågater) fremfor kun i egne prosjekt, som også vil gagne 
allmennheten. 
Vedrørende trafikale forhold mener administrasjonen planen ivaretar dette 
tilstrekkelig, og at dette videre vil bli håndtert gjennom kravene om godkjent 
utomhusplan i byggesaken. 
Tas til orientering. Sundet har i dag en identitet, denne ønsker planen å ivareta 
men også å utvikle. Jf. DIVE-analyse. Planen legger vekt på en sammenhengende 
elvepromenade og grønnstruktur, og tar hensyn til den fremtidige utviklingen 
gjennom å bevare Eidsvoll sentrums identitet med dets landskapstypologi, 
kulturmiljø og kvartalsstruktur/gatenett. Det er likevel slik at enkelte forhold 
fravikes faglige anbefalinger og fastsettes politisk. 

P7 Svein Ola og Miriam Øverland Våset, 10.06.2018 
Eier gbnr. 16/57 og synes de blir sterkt berørt av arealformålet GF 4 og 
reguleringsbestemmelse 12.9. Setter spørsmål ved avgrensningen av GF4 og 
mener bestemmelsen er litt for upresis. Området er relativt bratt, ulendt med 
til dels leirgrunn, som er uegnet til opphold og lek uten tilknytning til større 
friluftsområder. De mener grøntområder ikke må båndlegge boligtomtene som 
er i privat eie, da dette blir et uforholdsmessig stort inngrep i en privat 
eiendom, og en berøvelse av den private eiendomsretten. Alternativt må det 
gjennom bestemmelsene framgå at grøntområde ikke får konsekvenser for den 
enkelte tomts grad av utnytting.  
At hovedbygningen er gitt hensynsone 570-10 med de restriksjoner det 
medfører, møtes med forståelse ut ifra boligens historiske og arkitektoniske 
verdi for området og Sundet. Derimot oppfattes det slik at en hensynsone på 
utearealet er til hinder for renovering av uteareal, og ønsker dette 
arealformålet tatt bort. 
For å sikre at hele Prost Krags veg beholder sitt særpreg for framtiden med lav 
villabebyggelse, bør området BKB4 samt Prost Krags vei 17, 19, 21, 23, 25 gis 
samme restriksjoner som for resten av området, nemlig B3 med hensynssone.  
Mener at planarbeidet må legge vekt på Sundets kvaliteter – f.eks. boligmasse 
og terrenget som har et særpreg. Foreslåtte byggehøyder møtes med skepsis; 

 
 
Intensjonen til formålet i denne sammenheng er å bevare et landskapselement, 
og ikke et område som skal disponeres til park el. Innspillet tas til etterretning. 
Hele eiendommen blir derfor regulert til bolig, med byggegrense, og hensynsone 
for grønnstrukturen. 
 
Det er slik at hensynssonen H570_13 og GF4 setter begrensninger for tomtens 
grad av utnytting, da hensikten er at dette området ikke skal utnyttes ytterligere, 
men bevares med sitt særpreg og identitet. 
 
Hensynssonens bestemmelse er nokså rund, og utelukker ikke videreutvikling, 
men presiserer forhold som må ivaretas ved eventuelle nye tiltak. Tiltak i 
hensynssone er søknadspliktig. 
 
 
Planen legger DIVE-analysens anbefalinger til grunn. Videre setter bestemmelse 
6.1 tydelige krav til type bebyggelse for området. 
 
Se kommentar til innspill P6.  



ønsker at høydene skal holde seg nede på 4 etg. 
Synes det er svært viktig at bebyggelse av eldre dato blir tatt vare på for nåtid 
og framtid. Trekker frem eget hus- kalt «Brækhuset», som et eksempel som 
tilfører både byggeskikk, kultur og estetisk verdi for Sundet. Viser til 
leilighetskomplekset som kom opp på Eilert Sunds plass i 2011 som det 
motsatte. Mener at utsikt til Vorma og småbypreget bør bevares for å ivareta 
trivsel. 

 
 
 
Se kommentar til innspill P6.  
 

P8 Birgit Holdhus, 11.06.2018 
Etterlyser først og fremst en visjon for hva Sundet skal være. Mener det bør 
satses stort på å ta vare på det som er igjen av småbyidyll i selve 
sentrumskjernen, her trekkes Femellgården frem, og ikke tillate høyere bygg 
enn 5-6 etasjer. Disse må også matche eksisterende bygg og kvartalsstruktur. 
Det må stilles krav til utbyggere når det gjelder fargevalg, materialvalg osv. slik 
at det mest mulig glir inn i den eldre bebyggelsen. Nye bygg med næring i 
sokkeletasjen bør ha dører ut mot gata og det bør bygges et takutspring over 
slik at varer kan stilles ut og man får liv og "markedsfølelse" på gateplan. 
 

 
Se kommentar til innspill P6.  
 
 
Kommunen har en formingsveileder for Eidsvoll sentrum, som tar for seg slike 
tema, som reguleringsbestemmelser ikke har hjemmel til å fastsette. Denne har 
påstartet revidering. Se for øvrig bestemmelse 5.8 punkt 2. 
 
Dette er det stilt krav til, se reguleringsbestemmelsene 8.2-8.4. 

P9 Elisabeth Alvilde Stalvik, 12.06.2018 
Peker på at det må legges vekt på at området skal fremstå som samlet etter 
utbygging. Ny bygningsmasse bør ikke jobbe mot terrenget.  Skeptisk til 
byggehøyder. Mener høyden på ny bebyggelse ikke ivaretar Sundets stedlige 
kvaliteter ved at det konkurrerer med eksisterende småhusbebyggelse og at 
det vil skjule kollen ved Prost Krags veg, noe som fordrer gode overganger og 
samspill mellom nytt og gammelt.  Allmennhetens tilgang til området langs 
elven bør være førende for Sundets utvikling.  
 
Mener boligområdet med hensynssone H_570, rundt Prost Krags veg, bør ha 
rent boligformål og heller gis begrensing i bestemmelsene. Peker på at regulert 
grønnstruktur på boligeiendommene vil redusere eiendommenes grad av 
utnytting. Det bør derfor alternativt fremgå av bestemmelsene at 
grønnstruktur på gjeldende eiendom skal medregnes i total areal ved utregning 
av %BYA. Mener foreslått grønnstruktur i Prost Krags gate ikke er tilgjengelig 
for allmenheten og vil derfor i praksis ikke fungere som tilretteleggingstiltak for 
lek, opphold, allmenn ferdsel, rekreasjon og friluftsliv. 
 
En eventuell eksplosiv utbygging må foregå med respekt til sine bygde og 
naturlige omgivelser. Kommunen må legge til rette for å ta imot alt hva en slik 

 
 
 
Se kommentar til innspill P6.  
Samtidig er dette en områderegulering, som angir rammene. De gode 
overgangene og samspillet er viktig å sikre, og vil ha et videre fokus ved 
detaljregulering. 
 
 
 
 
 
Se kommentar til innspill P7.  
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette er også forhold som er beskrevet i planbeskrivelsens kap. 
8.15.  



utvikling medfører. Det gjelder tema som infrastruktur, helse/sosial, 
barnehage/skole, kulturtilbud etc.  
 

P10 Beboere i Marte Marjas veg, 14.06.2018 
Innspillet inneholder merknader om utbyggingsplaner for Rubis, knyttet til 
byggehøyder og bevaring. Mener at det mangler konsekvensanalyse av Rubis-
området siden planforslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar anbefalingene fra 
den kulturhistoriske stedsanalysen (DIVE-analysen) av 02.02.2017.  
 
Det trekkes frem at den eksisterende reguleringsplanen (for Rubis) må gjelde, 
som angir at nybygg skal legges i retning 90 grader mot Vorma slik at det sikres 
utsikt og luft mot elva for alle. Dette gjelder også byggene som ligger i bakre 
rekke, dvs. Torget 3 og 5. Er skeptiske til foreslått byggehøyde på Torget 5 
særlig, og mener at planlagte bygg må ha færre etasjer for å åpne mot Vorma. 
Med henvisning til DIVE-analysen trekkes det frem at småhusbebyggelsen langs 
Marte Marjas vei anbefales tatt vare på, og setter dette i sammenheng med 
planretningslinje R7 i regionale plan for areal -og transport (for Oslo og 
Akershus, 2015), hvor det forventes kvalitetskrav til arealutvikling også 
innenfor vekstområdene, herunder ivaretakelse av viktige blågrønne 
strukturer, kulturminner og kulturmiljøer.  

 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, 
jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Saken faller ikke inn under oppfangskriteriene i 
forskriften og skal derfor ikke konsekvensutredes. Administrasjonen fastholder 
ved denne vurderingen. 
 
 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i planen.  Likevel er det slik at det 
stilles krav til høy områdeutnyttelse i sentrum, og dette vil da naturligvis gå på 
bekostning av enkelte siktsoner. 
Planen legger vekt på en sammenhengende elvepromenade og grønnstruktur, og 
tar hensyn til den fremtidige utviklingen gjennom å bevare Eidsvoll sentrums 
identitet med ets landskapstypologi, kulturmiljø og kvartalsstruktur/gatenett. Det 
er likevel slik at enkelte forhold fravikes faglige anbefalinger og fastsettes politisk. 

P11 Marit Vilmo, 14.06.2018 
Ønsker utbygging i Eidsvoll Sentrum velkommen, men at det må skje på 
Sundets premisser: Sundet har et lite areal, og ligger under åser ved 
elvebredden.  Mener regelen om maks 4 etasjer i Sundet må videreføres, og at 
Femellgården må vernes, om ikke annet fasaden, eller evt. ved flytting. Sundets 
beliggenhet ved elva og historien knyttet til dette, må spilles videre på -når 
man kommer over Sundbrua burde man se elvebredden som stedets framside.  
 
Sundtoppen må bli park, gjerne historisk park.  
 
Parkering nevnes som en utfordring i Sundet, særlig for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. I planen er lagt opp til gågater, flott for de som kan gå, 
ikke så bra for de med nedsatt funksjonsevne. Det må planlegges godt for 
handikapparkering. Mangler parkeringsmulighetene, har man ikke noe annet 
valg enn å handle andre steder. 

 
 
 
Se kommentar til innspill P10.  
 
 
 
 
Tas til etterretning. Sundtoppen endres til park-formål i planen. 
 
Tas til orientering. Planen legger opp til regulert korttidsparkering og noe 
kantparkering. Det er også bestemmelser knyttet opp til parkeringsplasser 
tilpasset mennesker med nedsatt bevegelsesevne. Kommunen jobber med en 
egen parkeringsstrategi, som vil være gjeldene for Eidsvoll sentrum, som også vil 
ivareta disse forhold. 

P12 Ivar Olav Nordby,14.06.2018  



Mener det i planen må avsettes parkeringsplasser i forhold til dagens behov og 
fremtidig utvikling. Er redd de skisserte parkeringshus ligger langt fram i tiden 
og med en uavklart finansiering. Det er urealistisk å beregne at folk skal ta seg 
til Sundet med offentlig transport i større grad enn i dag. Det foreligger ingen 
planer om å etablere busstilbud i områder som i dag ikke har busstilbud, f. eks. 
Finstadvegen. 
En forutsetning for at folk skal benytte tilbudene i Sundet, er at det er 
uproblematisk å komme fram og parkere i nærheten av dit de skal. 
Krysset Sundgata/Rådhusgata er for trangt. Det er umulig for to biler å møtes i 
krysset. I Rådhusgata fra rundkjøringa må det anlegges ventefil for de som skal 
inn Vormavegen. Plenstripa som i dag opptar en kjørebanebredde i dag er 
totalt bortkastet. 

Se kommentar til innspill P11.  
Kommunen har i dag en frikjøpsordning, som per dags dato er foreslått justert i 
gebyrregulativet slik at den er tilpasset prisen av en parkeringsplass i et 
parkeringsanlegg. 
 
 
 
Tas til orientering. Vegbredde er regulert etter dagens veg, i tillegg er det lagt inn 
byggegrenser som kan ivareta fremtidig omlegging. Dette avklares ved 
detaljregulering og byggeplaner. 
 
 

P13 Elisabeth Fadum, 14.06.2018 
Mener det må settes av 2 parkeringsplasser pr. boenhet, for å unngå sprengt 
kapasitet på offentlige parkeringsplasser. Mener familier i Eidsvoll har behov 
for å bruke bil til og fra sentrum i Eidsvoll pga. for lite kollektivtilbud. Utbyggere 
ikke bør få dispensasjon fra dette kravet.  
 
Bebyggelsen bør ikke være høyere enn 5-6 etasjer og bygningene bør ha 
varierte høyder. I reguleringsplanens felt B6 ser de planlagte 6 blokkene altfor 
bastante og ensformige ut og minner mer om en drabantby. Feltene B7 og B8 
bør ikke tillates som høyblokker på 14 etasjer.  Sundet er en liten småby, og bør 
beholde småbypreget og miljøet. Det er det som gjør Sundet til et fint sted der 
vi har en egen identitet og som er annerledes enn de mange byene som alle ser 
helt like ut. Videre er det viktig at politisk ledelse velger en arkitektur på de nye 
byggene som er tilpasset stedet. Her bør politikerne følge hva innbyggerne 
ønsker og ikke hva utbyggerne ønsker. 
 

 
 
Dette er ikke i tråd med planens intensjon og regionale føringer. Ei heller politisk 
fastsatt. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering, og henviser til kommentar til innspill P10. 

P14 EIDEL EIENDOM AS, 14.06.2018 
Mener foreliggende utkast til reguleringsplan i stor grad har tatt hensyn til 
deres innspill ved varsel om oppstart, men ønsker at foreslått maksimalt 
byggehøyde på eiendommen oppjusteres en kotehøyde som kan tilsvare 8 
etasjer.  
 

 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i sentrumsplanen. Det er likevel slik 
at enkelte forhold fravikes faglige anbefalinger og fastsettes politisk. Det legges 
opp til at høyder skal bli fastsatt med angivelsen av et etasje-intervall som skal 
tolkes slik: 

.  𝐺𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝐵𝑌𝐴 =
𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒min +  𝐸𝑡𝑎𝑠𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑥
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P15 Vormvik boligsameie, Sameiet Vormvik Panorama og Terrasse, 14.06.2018  



Sameiene har fremmet en felles uttalelse om innhold i planforslaget som 
påvirker de nevnte sameiene. Er positive til reguleringsbestemmelse 6.3 om 
krav til gang-/sykkelveg mellom Skjoldnestangen og Kastellvegen. 
 
Mener foreslåtte rammer for utbygging av B2 sterkt vil forringe både 
bokvaliteten og boligverdiene til mange av leilighetene i sameiet. Viktig at 
planbestemmelsenes punkt 6.3 ikke bare fastslår at området B2 må ses 
helhetlig og i sammenheng med fremtidig bruk av VAA1, men også med det 
allerede etablerte bomiljøet i område B1. Mener at de nye boligenhetene i snitt 
må bli lavere enn foreslått, og må gjerne ha variasjon i estetikk og byggehøyde 
for å sørge for eksisterende bebyggelse opprettholder kontakt mot Sundet og 
Vorma. 
 
Sameiene kommer videre med merknader til gatestruktur, kjøremønster og 
støy, og er redde for at deres boligområde skal bli et «trafikalt slumområde». 
Det står i planutkastet at det reguleres til ny gatestruktur i sentrum. Mener 
hovedprinsippet for gjennomkjøring er et meget dårlig forslag for de aktuelle 
sameiene, med negative konsekvenser i form av mer trafikk og trafikkstøy. Det 
bes om at B2 må få adkomst fra rundkjøringen ved Skjoldnestangen.  
 

 
Tas til orientering. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
Det settes krav til variasjon av høyder, og en gjennomsnittlig etasjehøyde (jf. 
kommentar til innspill P14). De enkelte kotehøydene og siktlinjene fastsettes ved 
detaljregulering. Se for øvrig kommentar til innspill P10. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det må klargjøres at foreslått gatestruktur ikke endrer 
muligheten for gjennomkjøring gjennom Rådhusgata/Sundgata, men legger opp 
til å være en gate som ikke er den foretrukne for gjennomkjøring. B2 er tiltenkt 
adkomst fra Skjoldnestangen, men er forhold som vil komme frem av 
detaljregulering.  

P16 Georg Sundt, 14.06.2018 
Fremmer merknader til foreslåtte arealformål VAA1 og B2. Vedrørende VAA1 
er det formulert at Sundts Eiendom omfatter arealer i Vorma. Hva B2 angår, 
anses det ikke behov for å innlemme en eneboligtomt på 3,2 mål i et område 
hvor det i planforslaget legges opp til fortetting, av hensyn til grunneier og for å 
beholde noe av områdets karakter.  
 

 
 
Tas til orientering. Vil bemerke at dette er et sentrumsnært område, og da kan 
beregnes under et område med fortettingspotensiale, da det ikke foreligger en 
hensynssone. 

P17 Torill og Kjell Olav Marstein, 15.06.2018 
Mener Sundet har de beste forutsetninger for å forbli et sted med høy trivsel 
både for beboere og brukere, og oppfordrer befolkningen til å møte utviklingen 
med et åpent sinn. Planens fokus på særpreg i bygningsmassen som 
identitetsskaper ansees som positivt. Trekker frem jernbanestasjon, Rådhuset 
og Skibladners tilstedeværelse som eksempler på dette. 
 
Negativ til dimensjoneringen av boligmasse. Mener at høyhusene vil svekke 
stedets attraktivitet, og ønsker at det unngås utvikling som skjuler/bryter med 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i sentrumsplanen. Det er likevel slik 
at enkelte forhold fravikes faglige anbefalinger og fastsettes politisk. Se for øvrig 



landskapsprofilen. Mener at Sundet bør holde seg på 4-5 etg, for å unngå at 
visuell adgang til Vorma og Mistberget mistes. 
Positiv til at reguleringsbestemmelse tar sikte på bevaring av villastrøk i 
hensynssone H570-13. Mener at eldre bebyggelse som ikke er bevaringsverdig 
eller brukbart, bør rives. Hus som erstatter slike eldre bygninger bør kunne 
plasseres på et nytt sted, for å ivareta miljøkvaliteter. Trekker frem at valg av 
boligmasse kan sørge for en skjermingseffekt. Videre gis det forslag til utvidet 
bestemmelse:  

 Det skal legges vekt på grunneiers behov for å tilpasse boligmassen til 
trekk ved samfunnsutviklingen, så som støy, forurensning, bortfall av 
siktlinjer og sentrumsutvikling. 

 
Avgrensningen av hensynssonen H570-13 mot øst synes vilkårlig, bomiljøet 
rundt Prost Krags veg vil bli svekket dersom det tillates å oppføre bygninger på 
inntil 4 etasjer på den østlige delen. Høy bebyggelse i BKB3 vil forstyrre Prost 
Krags veg-åsens preg av villastrøk, og vil ødelegge inntrykket av området som 
forstås ønskes opprettholdt. Foreslår maksimal byggehøyde innenfor BKB4 
settes til 4 etasjer. 
 
GF4 vurderes som litt vilkårlig avgrenset, og med bestemmelser som gir 
restriksjoner ut over det å ha til hensikt å bevare det visuelle inntrykket. Ber 
derfor om at GF4 fjernes fra aktuelle eiendom, alternativt at H570-13 utvides 
tilsvarende. Stiller også spørsmål ved utstrekningen av GF4 mot kommunalt 
eide deler av det samme ravinelandskapet. Foreslår å forlenge GF4 østover.  
 
Det vises til DIVE-rapportens omtale av Prost Krags veg- hvor den visuelle 
kontakten med elva og sentrum er en kvalitet ved dette området. Det trekkes 
frem at man i de siste tiårene har mistet denne kontakten og utsikten fra Prost 
Krags veg, gjennom ny bru, nye bygninger i sentrum og skjøtsel av vegetasjon 
på kommunens del av GF4. Med bakgrunn i dette foreslås Skjoldnestangen 
regulert til park, og eventuelle siktlinjer tegnes inn på temakart nr. 1. 

kommentar til innspill P10. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas ikke til etterretning. Se for øvrig kommentar til innspill P7.  
 
 
 
 
 
Se kommentar over. 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning, se for øvrig kommentar til innspill P7.  
 
 
 
 
Tas til orientering.  Skjøtsel avklares ikke i regulering. Øvrige forhold, som 
siktlinjer, blir avklart i en detaljregulering av felt VAA1. Siktlinjer i underliggende 
plan prioriterer ikke enkelt eiendommer, men offentlige områder. 

P18 FINSBRÅTEN EIENDOM AS, 15.06.2018 
Har merknader til foreslått bruk av område BKB3, også kjent som «Finsbråten-
tomten». Etter flytting av kjøttindustrien tenkes det utbygging av boliger på 
tomta. Det tenkes en utbygging der grøntarealene får en sentral plass, og at 
adkomstveg plasseres for å oppnå et mest mulig bilfritt bomiljø. Terrenget 

 
 
 
Tas til orientering. 
 



ligger til rette for at det kan vurderes bygging av garasje/parkering inn i 
grunnen. 
Av planforslagets omtales tomta som «nokså jevnt», innspillet beskriver 
derimot at det er en god del høydeforskjell på tomten. I planforslaget fremgår 
det muligheter for bebyggelse i 3-6 etasjer, og det er foreslått barnehage inne 
på tomten. Foreslåtte byggehøyder oppfattes som en grei høyde for en 
framtidig utbygd tomt, men barnehager først bør vurderes til kommunens egne 
tomter i nærheten, f.eks. til den gamle barneskolen på Viberg eller 
Tynsåkvegen 1. 

 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i sentrumsplanen. Det er likevel slik 
at enkelte forhold fravikes faglige anbefalinger og fastsettes politisk. 
Administrasjonen ønsker å forbeholde seg muligheten til at offentlig 
tjenesteyting, som f.eks. barnehage, kan bygges her, om behovet skulle komme. 
Administrasjonen mener også dette kan styrke området som bosted. 

P19 G PLAN AS/ Coop Øst AS, 15.06.2018 
Innspillet fremmes på vegne av Coop ØST SA; Handelsbygg Holding AS og 
Eidsvold Bygg Eiendom AS, som er festere av tomta. Festerne er kritiske til 
følgende momenter i forslaget: 
 Krav om detaljreguleringsplan for BKB1. Det er vurdert at 

områdereguleringsplanen ivaretar hensynet til omgivelsene på en god 
måte ved å overføre bestemmelser om høyder og BYA fra gjeldende plan. 

 Foreslått BYA% bes justert til 80%. På ikrafttredelsestidspunktet var ikke 
parkeringsareal beregnet som del av tomteutnyttelsen. 

 Det bes om at bestemmelsenes pkt. 10.3 åpner for etablering av alle typer 
handelsvirksomheter. Dog vurderes det at eiendommenes potensiale for 
videreutvikling er såpass begrenset at store plasskrevende aktører uansett 
ikke vil kunne innpasses. 

 Etablering av ny industri synes lite hensiktsmessig innenfor 
sentrumsområdet. Planen derimot bør åpne for etablering av virksomheter 
innenfor helserelatert tjenesteyting som treningssentre, fysioterapi, 
legekontor, tannlege mv. Basert på gjeldende reguleringsplan er det 
innledet forhandlinger med aktører innenfor sistnevnte kategori om 
etablering av slik virksomhet. 

 For område BKB1 bes parkeringskravet fra gjeldende reguleringsplan 
videreført. Krav om 2 sykkelplasser per 100 m2 gulvflate synes for høyt. 
Alternativt kan virksomhetene innenfor området akseptere maks antall 
parkeringsplasser pr 100 kvm BRA = 3,5. 

 
 
 
 
Tas til etterretning. Tiltakshaver har innhentet dokumentasjon på 
områdestabilitet og innlevert planforslag som innlemmes i områdeplanen, da 
tiltaket ivaretar de forhold som foreligger og anses som et mindre tiltak. 
Tas til etterretning. 
 
Tas delvis til etterretning. Reguleringsbestemmelse vil sikre at det ikke tillates 
etablert ny bebyggelse med fotavtrykk større enn 1000 kvm BYA pr bygg. 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
Tas ikke til følge, da dette ikke er i tråd med overordnede føringer, 
parkeringsstrategi, og kommunens vedtak om parkeringsnorm. 

P20 Hille Melbye Arkitekter AS/Wergelandskvartalet AS, 15.06.2018  
Innspillet har kommentarer til planbestemmelser og til planforslaget generelt. 
En kommentar er at områdereguleringen er for detaljert, den bør ha rammer 
på et overordnet nivå som kan gi grunnlag for mer spesifikke 

 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen er ikke enig i denne vurderingen, og mener 



reguleringsbestemmelser i neste omgang.  Dette kan gi et dårligere 
sluttresultat grunnet manglende avklaringer og minke 
gjennomføringsrealismen av prosjekter dersom planen stiller for mange krav 
som potensielle utbyggere finner urimelige.  
Områdereguleringen beskriver store endringer i infrastruktur som vil være 
kostbare å gjennomføre. Dersom tanken er at utbyggere skal finansiere store 
deler av infrastrukturen, bør forhandlinger om utbyggingsavtale påbegynnes 
allerede ved oppstart av detaljregulering. 
En begrensning på framkommelighet i Sundgata og Rådhusgata ser vi som lite 
hensiktsmessig for Sundet og omegn. Det vil vanskeliggjøre tilgjengeligheten og 
medføre omkjøringer og mer bilkjøring totalt sett.  
 
Kommentarer til reguleringsbestemmelsene  
 5.2 Leilighetsstørrelse  
Fordeling av leilighetsstørrelser bør kun være veiledende slik at bestemmelsen 
ivaretar en robusthet i forhold til fremtidig etterspørsel og behov. Det bør også 
tilrettelegges for flere avvik, bl.a. for tilbygg og for ny bebyggelse som søkes 
tilpasset eksisterende bygningsmiljø.  
 5.5.2 MFUA lokalisering  
Det må suppleres med at fellesareal kan etableres på lokk over bebyggelse. Ved 
tett sentrumsbebyggelse vil dette være en forutsetning for å få tilfredsstilt krav 
til uteoppholdsarealer.  
 5.7 Tilrettelegging for sykkel  
Den første setningen i punkt 5.7.1 endres til:  
«Sykkelparkering for boliger skal fortrinnsvis plasseres sikkert og godt 
tilgjengelig.  Minst halvparten av plassene skal etableres under tak.»  
 5.8 Dokumentasjonskrav  
I nest siste setning i punkt 2 står det at «Utbyggingen må ha arkitektoniske 
ambisjoner som underbygger særpreget Sundet skal ha.» Da det ikke går fram 
hvilket særpreg Sundet har og/eller skal ha, bør setningen utgå fra 
områdeplanens bestemmelser. 
 8.2 Utforming  
Foreslår at setningen suppleres: «Fasademateriale og vindusformater skal være 
med å underbygge bygningenes vertikale uttrykk. Dette kan fravikes ved høye 
fasader der uttrykket skal vurderes i forhold til virkning på omgivelsene.»  
Alternativt kan følgende bestemmelse benyttes: «Nye fasader skal ha en variert 

planen har et stort spillerom for å tilstrebe gode prosjekter, og anser et helhetlig 
styringsverktøy som essensielt for en vellykket utvikling. 
 
 
Utvikling av områder, vil naturligvis ta med seg omkringliggende områder og 
infrastruktur. Kommunen kan ikke kreve bruk av utbyggingsavtaler i 
reguleringsbestemmelser, men det er her slike forhold kan avklares.  
 
Rådhusgata er regulert etter eksisterende forhold, mens Sundgata foreslås som 
envegskjørt og som formål gatetun. Dette vil fortsatt gi samme framkommelighet 
som dagens bruk, men mer systematisert og på de myke trafikanters premisser, 
som er i tråd med overordna målsetninger. 
 
 
Tas ikke til følge. Dette er et politisk vedtak, og ønsket boligpolitikk. Planen er 
også et levende dokument som kan revideres ved behov, om det fattes vedtak. 
Administrasjonen mener planen ikke setter begrensninger for tilbygg og for ny 
bebyggelse som søkes tilpasset eksisterende bygningsmiljø. 
 
Det er litt uklart hva som menes med «lokk over bebyggelse». Administrasjonen 
forstår dette som det sammen som takterrasse, noe planen åpner opp for i 
bestemmelse 5.5 punkt 2. 
 
Disse forhold ivaretas i foreslått reguleringsbestemmelse, og er her feiltolket. 
 
 
 
 
Tas ikke til følge. Dette er et politisk vedtak fra 1.gangsbehandling. 
 
 
 
 
 
Tas ikke til følge. Intensjonen er den samme. 
 
 



volum-, høyde- og fasadeoppdeling slik at preg av store, sammenhengende 
bygningsmasser unngås.»  

 Punkt 2. Foreslår en omgjøring av siste setning til: «Høye bygg skal 
utformes slik at de i minst mulig grad kaster skygge på felles utearealer 
eller plasser.»  

 Punkt 3. Denne setningen oppleves som uklar og uhensiktsmessig på 
områdereguleringsnivå. Områdeplanen bør i stedet få frem en intensjon 
om at bygningsfasadene skal gjenspeile virksomheten innenfor, og at det 
skal tilstrebes aktivisering av gågater og torg. Ytterligere krav bør medtas 
i detaljregulering.  

 8.3 Værbeskyttelse  
Det anses som uheldig å etablere minimum 2 meter brede baldakiner langs alle 
sentrumsgater da dette kan medføre at deler av gatene fremstår som 
«innebygget» uten at det har annen funksjon enn å beskytte fotgjengere og 
syklister mot nedbør. Værbeskyttelse over fortau bør kun tillates dersom 
overdekningen er integrert som en del av arkitekturen, og der alle funksjonelle 
hensyn er ivaretatt. 
 8.4 BS1  
Punkt 1. Setningen må suppleres slik at det tydeliggjøres at gjenbygging av 
Wålergata muliggjøres. Det er ønskelig at de to kvartalene som utgjør 
Wergelandskvartalet sammenbygges i 1. etasje slik at det kan etableres et 
større, sammenhengende og fleksibelt nærings-/forretningsareal.  
o Punkt 3. Setningen må utgå da den hindrer en robust plan. Det kan 

eventuelt stilles krav til at det sies noe prinsipielt om plassering av 
innganger på detaljreguleringsnivå.  

o Punkt 4-6. For å sikre et vitalt sentrumsområde og et blomstrende 
næringsliv må formålene i områdeplanen være såpass robuste at de gir 
mulighet for en viss fleksibilitet i bruk. Bruken må kunne tilpasses 
markedssituasjonen på det tidspunktet utviklingen av eiendommene skal 
skje. Vi ønsker derfor følgende endringer:  

 Det tillates forretning, bevertning, kontor og tjenesteyting i 1. og 2. 
etasje.  

 Det tillates bolig i 2. etasje og høyere.  
 11.2 Funksjons- og kvalitetskrav  
Punkt 3. må utgå da dette først bør være tema i en mer detaljert plan. Det kan 
stilles krav til at det skal vurderes om krav til gatevarme skal medtas ved 

 
 
Tas til etterretning og endres. 
 
 
 
Tas til orientering. Erfaringsmessig er det viktig med konkrete krav for å ha 
hjemmel til å oppnå intensjonen. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Bestemmelsen er formulert med at det «skal vurderes». Det 
stilles også arkitektoniske krav til dette. 
 
 
 
 
Tas ikke til følge. Administrasjonen opprettholder foreliggende forslag, og ønsker 
ikke et gjenbygget kvartal på bakkeplan. 
 
 
Tas ikke til følge, men endres til: Det skal være min. 1 inngang per 
kvartalsfasade». Dette for å sikre også utadrettet virksomhet. Det stilles krav om 
dette i områdereguleringen, da dette er en fellesbestemmelse for 
sentrumsområdet. 
 
 
 
 
Tas ikke til følge, det er ikke ønskelig med kontorvirksomheter i 1.etasje i 
sentrumskjernen, da dette ikke bidrar til aktive fasader. 
 
Tas til etterretning. 
 
Tas ikke til følge, da dette er en fellesbestemmelse for sentrumsområdet, og 
forhold som det er tilrettelagt for. 



detaljregulering.  
 Kommentarer til reguleringskart:  
Byggegrenser langs Wålergata må utgå for å gi Wergelandskvartalet en ønsket 
robusthet i bruk. En ønsket innbygging av denne nye gågaten blir vanskeliggjort 
dersom byggegrensene beholdes. Tilsvarende vil det ikke være hensiktsmessig 
med disse byggegrensene i kjelleretasjen (vertikalnivå 1) da det ønskes å 
tilrettelegge for parkeringskjeller under hele Wergelandskvartalet. 

 
 
Tas ikke til følge, se øvrig kommentar. 
 
 
Det er ikke inntegnet byggegrense i vertikalnivå 1. 

P21 Romfarer Arkitekter AS/Sundgata 13 og 15 m.fl., 15.06.2018 
Romfarer arkitekter AS har utarbeidet et skisseprosjekt for eierne av gnr./bnr. 
16/22 (Sundgata 13) og 16/37 (Sundgata 15). I forslaget er det tegnet to nye 
bygg som vil strekke seg langs byggelinjen mot Sundgata i et terrassert og 
oppdelt volum som naturlig følger det eksisterende terrenget, og som trappes 
ned fra 7 etasjer i nord, til 4 etasjer mot det eksisterende nabobygg i nr. 13.  
Med grunnlag i skisseprosjektet er det gitt innspill til en del tema i 
planforslaget: 
 
 Utnyttelsesgrad: 
Utnyttelsesgraden kan settes til 60-65 % i planforslaget, slik at man reduserer 
behovet for avklaringer i detaljreguleringsfasen. 
 Høyder: 
Det oppleves avvik mellom avvik mellom høydebestemmelser i planbeskrivelse 
og reguleringsbestemmelser. Ber om at teksten endres slik at høyder og etasjer 
stemmer overens, eventuelt at man angir høydeangivelser som gir mindre rom 
for tolkning og potensiale for dispensasjonssøknader.  
Forslag til endring av reguleringstekst med hensyn til etasjehøyde: 
Næringslokaler skal ha en høyde på minimum 5 meter. Etasjehøydene skal 
ivareta linjer og sammenhenger mellom bygningene i kvartalet og skape en god 
harmoni mellom fasadene. 
 Næringslokaler: 
I områdeplanen er det lagt opp til Næringslokaler i hele 1. etasje på hele BS6-
feltet. Grunneier Bjørn Bauer har i en tidligere reguleringssak gjort en muntlig 
avtale med kommunen om at kravet til næringsarealer kan dekkes i Sundgata 
13 for begge tomter på grunn av det store arealet man har i nr. 13. 
Reguleringsteksten bør derfor endres, slik at man unngår å måtte søke om 
dispensasjon. En prosentdel av BS6 bør kunne dekke næringsarealet. Det 
samme vil gjelde for andre bygninger innenfor BS6 hvor det heller ikke er 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Da det er plankrav for felt BS6, settes ikke krav til BYA i denne fasen. Utnyttelse vil 
likevel være førende av høyder og krav til MFUA. Da det foreligger 
dokumentasjon på tilfredsstillende områdestabilitet, og andre forhold anses som 
avklart, foreslår revidert planforslag å unnlate BS5 for plankrav. 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i 
sentrumsplanen. Det er likevel slik at dette fastsettes politisk.  
Det settes nå krav til variasjon av høyder, og en gjennomsnittlig etasjehøyde, der 
hvor det er plankrav.  De enkelte kotehøyder og siktlinjer fastsettes så ved 
detaljregulering. 
Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
Se kommentar til innspill P4. 
 
 



hensiktsmessig med næring i 1. etasje. 
 Byggegrense og utkragede balkonger: 
Teksten som angir at balkonger ikke kan legges utenfor byggegrensen bør 
endres dersom man ønsker at fasadelivene skal forholde seg til byggelinjen og 
gaten: maksimalt utkragning 1m utenfor byggelinjen for balkonger/ takutstikk 
ol. Dette vil trolig være tilstrekkelig til å etablere brukbare private utearealer 
mot vest. Baldakiner og tak over næringsarealer er foreslått i planforslaget med 
2 m utkragning utenfor byggelinje, dette bør stemme overens. 
 Privatareal 
Minste private uteoppholdsareal for leiligheter er satt til 7 m2, uavhengig av 
leilighetenes størrelse. I et prosjekt med mange leiligheter av ulik størrelse vil 
dette medføre at en del små leiligheter får overdimensjonerte balkonger som 
etableres på bekostning av at noen av de større leilighetene får mindre enn det 
som ville vært naturlig. Det bes om at teksten endres til sammenlagt 7 m2 
privatareal pr. boenhet som kan fordeles skjønnsmessig på balkonger, 
takterrasser el. 
 Krav til parkering 
Med det høye parkeringskravet kommunen legger opp til vil det kreve store 
investeringer i underjordiske anlegg.  Sundgata 13 rommer i dag utleieboliger. 
Kun en av beboere har i dag bil. Etter vår oppfatning bør det etableres et 
minstekrav på maksimalt 0,50 for boligkomplekser. Til sammenligning er 
normen i Oslo minimum 0,35 for tett by og 0,45 for åpen by. Nærhet til 
kollektivtransport, flom og grunnforhold i sentrum, bør veie tungt når man 
legger endelig norm for parkering. 

 
 
 
 
 
Tas til etterretning, dette blir spesifisert i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
Tas ikke til følge. Administrasjonen vurdering er at de små leilighetene øker 
bokvaliteteten ved dette kravet, og at de større leilighetene må ha min. 7m2. 
 
 
 
 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert parkeringsnormen. Det er likevel slik at 
dette fastsettes politisk. 

P22 Helge Hellevang, 16.06.2018 
Er meget kritisk til hvordan stedsanalysen og DIVE-analysen er benyttet. 
Vurderer at det er tydelig misforhold mellom faktagrunnlag og planforslaget. 
Misforholdet er fokusert rundt byggehøyder, og mener dette arbeidet ikke blir 
fulgt opp i planforslaget. Det vises til motstrid mellom anbefalingene og innhold 
i planbeskrivelsen. 

 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i 
sentrumsplanen. Det er likevel slik at dette fastsettes politisk.  
 

P23 Alec Howe, 16.06.2018 
Påpeker at et tårn kan oppfattes som et symbol på makt, aggresjon, arroganse, 
overkjøring, klassedeling. Etterspør hvordan attraktive 
møtesteder/rekreasjonsområder, flerfunksjonalitet, lys/skyggeforhold og 
grønne lunger, som forutsetning for et attraktivt sentrum, skal ivaretas.  
 Det etterlyses andre faglig innspill til hvordan arealet kan utvikles. Det må 

 
Tas til orientering. 
Dette er forhold som det bl.a. stilles krav til i reguleringsbestemmelsene, jf. kap. 
5. Arealer for møtesteder, rekreasjon og grønne lunger er regulert i plankart som 
både GAA felt, samt i de ulike bebyggelse - og anleggsformålene ved 
bestemmelser knyttet til dem. Se plankart og tilhørende 



være viktig å velge best løsning istedenfor eneste løsning. 
 Bygg merket med kotehøyde K 145,8 og K 148,4 (forstås av 

administrasjonen som bygg i midten av felt B6) fører til at hele området 
privatiseres, det grønne arealet blir «eid» av boligene. Uten disse byggene 
vil resterende bebyggelse danne et fint åpent atrium og i annen grad 
oppfylle krav om attraktive møtesteder, samtidig lage en flott avslutning 
på strandpromenaden i nord.  

 Signalbygg, felt BKB 5, vil skape vind, skygger og forringer veletablerte 
naboeiendommer. Den er ikke tydelig forankret i reguleringsprosessen – 
dette bør utredes videre med tydelig innbyggerpåvirkning. 

 Etterlyser utbyggerens planer for hvordan lysforhold, funksjonalitet og 
estetikk ivaretas. F.eks. Hvordan er lys/ skyggeforhold om høsten, f.eks. i 
østsiden av bygg merket kotehøyde K 148,4? 

reguleringsbestemmelser. Dette følges videre opp i detaljregulering og ved 
byggesøknad. 
 
Tas til orientering. I et sentrumsnært område er det forventet høy 
områdeutnyttelse, og dette området har ikke sørlig høy utnyttelse. Noe særlig 
mindre bebyggelse vil trolig være uaktuelt. 
 
 
Saken har fulgt lovpålagt reguleringsprosess. 
 
Se dokumenter vedlagt plansaken for Rubis/Torget.  

P24 Eilert Sundts Plass Sameie, 16.06.2018 
Sameiet er positive til utvikling av Sundet og støtter i hovedsak planen slik den 
foreligger. Dette gjelder både fortetting, byggehøyder og øvrige forhold. 
Sameiet har følgende bemerkninger:  

 Byggehøyder: Positive til avsatte byggehøyder, med forutsetning om 
at byggehøyder varieres innenfor de enkelte områder, slik at det ikke 
blir for kompakt og dominerende, samt at høydene tilpasses 
omkringliggende boliger, Sundtoppen og høyden mot Prost Krags veg. 
Det bør stilles krav til luft og lys rundt ny bebyggelse. 

 Fasader og riving av Femellgården: 
Fasadene må tilpasses slik at det blir variasjon, sammenheng og 
særpreg mellom og på byggene. Dette gjelder spesielt de høyeste 
husene som blir dominerende i sentrum på et lite geografisk område.  
Har ingen kommentarer/innvendinger mot riving av Femellgården og 
«Gullsmedgården». Det som er foreslått bevart gir tilstrekkelig 
inntrykk av de ulike fasene i «det gamle Sundet».  

 Parkering: Støtter forslag om parkeringshus ved Rådhuset. Bemerker 
at det må sikres tilstrekkelig med parkering i gangavstand for kunder 
og besøkende i tillegg til plasser til fastboende, selv om formålet er 
mest mulig kollektivtransport. 

 Grøntområder/park: I tillegg til at Sundtoppen beholdes som 
grøntområde/fellesområde for alle, støttes forslag til bypark og 
elvepromenade slik det er foreslått. Nærheten til elva for 

 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette stilles det krav om i reguleringsbestemmelsene, og vil bli 
fulgt videre i detaljreguleringsprosessen. 
 
 
 
Tas til orientering. Dette stilles det krav om i reguleringsbestemmelsene, og vil bli 
fulgt videre i detaljreguleringsprosessen. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 



allmennheten må sikres i størst mulig grad. 
 Næringsliv: Lokalene på gateplan må gi rom for flere ulike typer 

virksomhet, både større og mindre aktører og bør være i gangavstand 
fra boligene. Det bør legges til rette for serveringssteder og 
møteplasser i tilknytning til Vorma. 

Det bemerkes at styremedlem Erik Finsbråten ikke har deltatt i sameiets 
behandling av denne saken da han anses inhabil som følge av eierinteresser i 
«Wergelandskvartalet». Han er ikke gjort kjent med dette innspillet på forhånd. 

 
 
Tas til orientering. Dette åpner planen opp for. 
 
 
 
Tas til orientering. 

P25 Hanne Tærud Strømberg, 16.06.2018  
Samme innspill som sist, annen datert måned. 

Se kommentarer til innspill P6. 

P26 Liv Gundersen, 16.06.2018 
Regulering av trafikken: 

 Gatestruktur.  
Innspillet peker på det samme som er spilt inn av Sameiet Vormvik 
Terrasse. Trafikken rundt Vormvik Terrasse har økt de siste fem årene. 
Er bekymret for at foreslått gatestruktur vil medføre merkbar økt 
trafikk, mer støy, og ulike typer svevestøv. Mener at livskvaliteten til 
innbyggere i Eidsvoll ikke blir ivaretatt dersom foreslått gatestruktur 
blir vedtatt. Skriver videre at veien foran Panorama/Rådhuset bør 
fortsette å være gjennomfartsveg for å gi parkeringsmuligheter for 
handlende eller de som ønsker å gå tur langs elvepromenaden.  
Foreslår å regulere hele kvartalet «Wergelandsgate – Sundgata – 
Vormavegen – Eidsivagate» til gågater og grøntområder.  

 Støy:  
Vårt bygg og område innfrir ingen av eksemplene på krav som er gitt i 
T – 1442/2012. Men nye bygg i Sundet vil kunne tilpasse seg disse 
retningslinjene.  

Høyde på bygninger:  
 Torget /Rubis (B6 – B8): Ser ikke behov av et signalbygg. 
 Skeptisk til byggehøyder. Sundet trenger ikke to signalbygg. Foreslåtte 

byggehøyder vil forringe stedet og medføre at stedet mister sin 
identitet. Bør heller ivareta landsbypreget. Foretrekker alternativ 2 av 
3D-illustrasjonene som er fremlagt på kommunes hjemmeside. 

 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Det må klargjøres at foreslått gatestruktur ikke endrer 
muligheten for gjennomkjøring gjennom Rådhusgata/Sundgata, men legger opp 
til å være en gate som ikke er den foretrukne for gjennomkjøring.  
 
 
Tas til orientering.  
 
Det stilles rekkefølgekrav iht. T-1442 vedr. støy. Se også SVV merknad til 
planforslaget. Støyutredning vil være en del av et tiltenkt prosjekt, som da vil 
være aktuelt ved detaljregulering. Områdereguleringen innhenter ikke nye 
rapporter for allerede etablerte prosjekter.  
 
 
Tas til orientering. Se for øvrig kommentar til innspill P22. 
 

P27 Ragnhild E. Owe, 17.06.2018 
Mener at man må opprettholde og videreutvikle Sundets egenart og 
landsbypreg for å oppnå bærekraftig sentrum. Dette kan oppnås ved å gjøre 

 
 
 



følgende tiltak: 
 Etasjehøyder i sentrumskjernen må være maks fire etasjer. Dette for å 

sikre landsbypreget og ivareta solforhold for de som ferdes i sentrum. 
 Etasjehøyder i sentrums bakkant kan være 6 etasjer. 
 Eksisterende kvartalsstruktur bevares. 
 Tilgang til elva både visuelt og fysisk gis prioritet. 
 Femellgården bør bevares, i hvertfall fasade, kan evt. flyttes. 
 Pålegge en gjennomtenkt, felles fargepalett for nybygg og rehabilitering. 

Analyser og anbefalinger fra Pir II påpeker mye av dette og bør legges til grunn i 
videre arbeid med områdereguleringen for Sundet. 
Viser til det Butenschøn la frem på møtet, arrangert av "Vi som vil at Sundet 
skal blomstre». 

 
 
Se kommentar til innspill P22. 
 
Kvartalstrukturen bevares, og er merket med byggegrenser i plankartet. 
Dette har planen lagt til grunn, og kommer frem av kvartalstrukturen og aksene 
dette gir. Administrasjonen har på nytt vurdert verneverdige bygg, det er likevel 
slik at dette fastsettes politisk. 
Kommunen har en formingsveileder for Eidsvoll sentrum, som tar for seg slike 
tema, som reguleringsbestemmelser ikke har hjemmel til å fastsette. Denne har 
påstartet revidering. Se for øvrig bestemmelse 5.8 punkt 2. 
Tas til orientering.  

P28 Anne Bergem, 17.06.2018 
Innspillet dreier seg om ulike synspunkter vedrørende byggehøyder, estetikk og 
bevaring med tilsvarende form og innhold som innspill P27. 

 
Se kommentar til innspill P27. 

P29 Harald Røsand og Helle Aasgard, 17.06.2018 
Mener at det ikke må tillates byggehøyder som er høyere enn Sundtoppen og 
høyeste område ved Prost Kragsveg. Dette er viktige landemerker som naturlig 
bør prege horisonten. Det betyr i praksis maksimalt 5 etasjer og en inntrukket 
6.etasje. Høye bygninger vil kaste lange skygger og gjøre gatene mindre 
attraktive å oppholde seg i. Støtter forslaget om at den laveste bebyggelsen 
ligger nærmest Vorma, og mener ny bebyggelse må bidra til å forsterke 
Sundets egenart og identitet og tilpasse seg den gamle bebyggelsen. Det kan 
for eksempel gjøres ved å begrense byggehøyder og stille krav om enhetlig 
material- og fargevalg. 
 
Er glade for at reguleringsplanen sikrer bevaring av bebyggelsen på nordsiden 
av Sundgata. Men for at dette skal bli et harmonisk gatemiljø med et enhetlig 
preg, er det avgjørende at "Femell-gården" består. Andre steder som har lykkes 
med å etablere levende sentrum, har tatt vare på den gamle bebyggelsen og 
sørget for møteplasser og folkeliv i dette området. Den lille plassen med det 
store treet bak Femell-gården har potensiale i seg til å bli en oase i et fortettet 
sentrum.  

 
 
Se kommentar til innspill P22. 
 
 
 
Dette er ikke administrasjonen enig i, da det ikke er ønskelig med enhetlige 
fasader og blokker. Det stilles derfor krav om variasjon av både høyder og 
materialbruk. 
 
 
 
 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert verneverdige bygg, det er likevel slik at 
dette fastsettes politisk. 
 

P30 Ragnhild Hustad, 17.06.2018 
Etterlyser en helhetlig målsetting før utbyggingen starter og presenterer en 
visjon om å gjøre Sundet til en kunstnerlandsby ved å prioritere kultur fremfor 

 
 
 



handel. Foreslår å flytte alle eldre bygninger til en liten landsby og gi Sundet et 
eget slagord ved å arrangere en konkurranse. Eidsvoll bør i større grad fremme 
eksisterende kvaliteter som god kommunikasjon til Oslo, Hamar og 
Gardermoen, nærhet til naturen og Eidsvolls viktige nasjonale historiske 
betydning. Den gamle broen til togstasjonen er vakker og det oppfordres til å 
gjøre noe spesielt med den. 
Sundet bør bli mer attraktivt for ungdommen ved å ha et mangfold av rimelige 
aktivitetstilbud, ledig infrastruktur som tilrettelegges for aktiviteter, samt at 
biblioteket bør ha utvidet åpningstid. Tilgangen til elva må forbedres og 
matbutikkene bør ikke ha «kremen av tomtene langs elva». Det bør legges opp 
til aktiviteter/butikker i første etasje, og ikke bygges høyere enn fire etasjer. 

 
 
Tas til orientering. Flere av innspillene er ikke forhold en områderegulering kan 
fastsette, men som kan belyses i planbeskrivelsen. 
 
 
 
Planen sikrer tilgangen til elva i form av gatestruktur, kvartalsstruktur og akser. 
Det stilles krav i bestemmelsene om aktive 1. etasjer i sentrumskjernen. 
Vedr. høyder, se kommentar til innspill P22. 

P31 Ida Moen Skatvedt, 17.06.2018 
Mener Sundet trenger grønne attraktive lunger som både kan fungere som 
rekreasjonsområde, og som naturskjønn og trafikksikker ferdselsåre. Støtter 
DIVE-rapportens anbefaling om å gjenåpne bekkedraget Vilbergbekken. 
Ser for seg en åpen bekk med gangveg og belysning lang hele bekkeløpet. Det 
kan tilrettelegges med benker og oppholdsplasser langs bekken og settes opp 
skilt som formidler natur- og lokalhistorie langs bekkens løp. Der bekken og 
gangveien kommer ned til Skjoldnestangen kan gangveien langs bekken kobles 
på planlagte/eksisterende gangpromenaden langs Vorma. Ber derfor Eidsvoll 
Kommune om å gå sammen med utbyggere av Finsbråtenområdet og 
Skjoldnestangen for å muliggjøre Eidsvolls ”Akerselva”. Dette tiltaket vil komme 
både Sundets innbyggere til gode og vil også gjøre fremtidige boligprosjekter på 
både Finsbråtens tomt og Skjoldnestangen enda mer attraktivt. 

 
 
 
Tas til etterretning. Det blir stilt krav til bekkeåpning i felt BKB3 og B2, som er 
områdene bekken er lagt i rør. Samtidig blir det lagt til grunn at bekkens utløp blir 
et viktig vannelement på Skjoldnestangen, i form av en «ny Sundevje». 

P32 Jan Roald Haugen, 17.06.2018 
Mener reguleringsplanens angivelse av friområder ytterst på Skjoldnestangen, 
og det allerede regulerte friområdet innerst i Evja, absolutt skal beholdes slik 
som angitt og med bestemmelser lagt inn i planen som umuliggjør at prosjekter 
a la det Bjørn Dæhlie nylig har lagt fram på fylling langs Skjoldnestangen kan 
stikke så langt ut i Vorma som han har antydet. Begrensningen utover må 
absolutt være maksimalt ut til det angitte friområdet på Skjoldnestangen, noe 
som må presiseres i planen. 

 
 
 
Tas til orientering. Nytt planforslag utarbeides i tråd med innspillet. 

P33 Arne Halvorsen, 17.06.2018 
Har som innbygger i Eidsvoll følgende innspill til det framlagte utkastet til 
områdereguleringsplan for Sundet: 
1. Byggehøyder: 

 
 
 
 



Selv om et av hovedmålene er å foreta en transformasjon og fortetting nær 
trafikale knutepunkt må kulturelle og stedlig tradisjon vektlegges. De foreslåtte 
høyhusene på Rubis bør ut av planen, og høyden på husene/boligbyggingen bør 
innordne seg Sundtoppen og ikke overgå denne. 
2. Parkering: 
Planen må inneholde tilstrekkelig med parkeringsplasser ut over nødvendig 
boligparkering i sentrumskjernen, og ha en plan for hvordan familier med 2 
biler skal løse sitt parkeringsbehov i sentrum av Sundet og på Rubisområdet. 
Det må komme inn krav om tilrettelegging for elektrisk lading på de fleste 
boligparkeringplassene både for bil og sykkel. Planen bør også inneholde areal 
til offentlig/privat hurtigladestasjon. 
3. Lekeareal/Oppholdsplasser for barn: 
Planforslaget har for få og små lekeareal med tilstrekkelig sollys for å gi 
framtidige barnefamilier et trygt, godt og trivelig miljø. Dette er et viktig 
moment for å tiltrekke seg barnefamilier. 
4. Grøntareal: 
Grøntareal er i noen grad ivaretatt. Det kunne med fordel vært noen lengre 
strekninger med grøntareal. Full tilgang til Vorma må sikres for allmenheten på 
alle de strekninger som ikke allerede er nedbygd. Strandstrekninger må ikke 
tillates nedbygd. 
5. Detaljregulering: 
Det synes ikke greit at detaljreguleringsplanen for Rubis inngår som en del av 
områdereguleringsplanen. Detaljregulering bør finne sted etter at man har lagt 
føringene gjennom områdereguleringsplanen. Detaljreguleringsplanen for 
Rubis er dermed ikke bekjentgjort for offentligheten på vanlig måte etter plan 
og bygningsloven.  
6. Vann: 
Det går ikke tilstrekkelig fram av planforslaget om Eidsvoll kommune kan levere 
nok vann til den kommende utbyggingen i området eller om denne 
utbyggingen vil resultere i at innbyggerne i høyere strøk på østsiden av Vorma 
oftere vil bli uten vann/få dårlig vanntrykk. 

Se kommentar til innspill P22. 
 
 
 
 
Dette er ikke i tråd med overordna føringer for en bærekraftig utvikling. Videre er 
også dette forhold som er behandlet og fastsatt politisk. 
 
Dette stilles det krav til i reguleringsbestemmelse 5.6 punkt 6 og 7. Vedr. lading 
for el-sykkel tas dette til følge og legges inn i reguleringsbestemmelse 5.7. 
Dette utelukkes ikke i områder regulert til offentlig tjenesteyting. 
 
Planforslaget legger til rette for etablering av lek – og oppholdsareal i felt 
regulert til GAA felt, samt i de ulike bebyggelse - og anleggsformålene ved 
bestemmelse 5.5. Krav til sollys tas til etterretning og legges til i bestemmelsen. 
 
Tas til orientering. Ingen strandstrekninger i planen tillater bebyggelse, og er 
regulert til grønnstruktur. 
 
 
 
Det finnes ikke krav om detaljregulering, en områderegulering kan være 
tilstrekkelig om alle forhold i planprosessen er ivaretatt. I denne sammenheng er 
dette ivaretatt iht. pbl. I tillegg ble planen for Rubis/Torget varselet separat, og 
har detaljeringsnivå tilsvarende detaljregulering. 
 
 
Dette anses foreløpig ikke som et problem. 

P34 Stein Stabelfelt Nielsen, 17.06.2018 
Innspillet dreier seg om ulike synspunkter vedrørende type bebyggelse, 
byggehøyder og parkering, med tilsvarende form og innhold som innspill P13. 

 
Se kommentarer til innspill P13.  
 

P35 Mona Irene Solberg, 17.06.2018 
Innspillet dreier seg i hovedtrekk om at planen legger opp til en stedsutvikling 

 
Sundet har i dag en identitet, denne ønsker planen å ivareta, men også å utvikle. 



uten sjarm og identitet. Skeptisk til byggehøyder. Bekymret for at foreslått 
bebyggelse og grøntareal vil være lite attraktivt for småbarnsfamilier og vil 
derfor føre til et homogent beboermiljø. Mener signalbygg i Eidsvoll sentrum vil 
være ødeleggende for Sundets identitet og kulturhistorie. Trekker frem at det 
anbefales begrenset byggehøyde i Sundet i «Analyse og anbefalinger til 
plangrep», utarbeidet av Eidsvoll kommune januar 2017, og mener at forslaget 
vil medføre dårlige solforhold i de nedre etasjene og bakkeplan. 
Mener planen videre legger opp til å gjøre motsatt av anbefalingene i tidligere 
analyser. Etterlyser alternative forslag der Femell-gården og Gullsmedgården er 
ivaretatt. 

Jf. DIVE-analyse. Planen legger vekt på en sammenhengende elvepromenade og 
grønnstruktur, og tar hensyn til den fremtidige utviklingen gjennom å bevare 
Eidsvoll sentrums identitet med ets landskapstypologi, kulturmiljø og 
kvartalsstruktur/gatenett. Administrasjonen har på nytt vurdert høyder i planen, 
likevel er det slik at enkelte forhold fravikes faglige anbefalinger og fastsettes 
politisk. 
Eidsvoll Kommune er opptatt av å sikre en variert befolking og god bokvalitet. 
Dette gjøres bl.a. med krav om %-vis andel leilighetsstørrelser og en rekke krav til 
bokvalitet i planens bestemmelser (jf. reguleringsbestemmelsene kap. 5).  
 

P36 Rut Bergem og Jon Gjøystdal, 17.06.2018 
Trekker frem at Sundet har en verdifull egenart som må ivaretas og 
videreutvikles for å oppnå et bærekraftig sentrum. Kommer videre med innspill 
om hvordan dette kan oppnås:   

 Bevaring av nåværende kvartalsstruktur i indre kjerne 
 Begrensning av etasjehøyder til 6 i sentrums/kjernens bakkant slik at 

bygningenes høyde ikke overstiger terrenget, (Sundtoppen og 
«høyden» bak rådhuset og Panoramabygget) og slik at landsbypreget 
sikres og solforholdene beholdes for de som ferdes i sentrum. Videre 
bør øvrige bygninger i kjernen begrenses til 4 etasjer. 

 Avstå fra såkalte «punktbygg» på 14 etasjer. 
 Tilgangen til elva prioriteres både visuelt og fysisk. 
 Bevaring, og videreutvikling, av Sundets grønne elementer. 
 Fastsettelse av bestemmelser om fargebruk og bruk at tradisjonelle 

materialer i fasader slik at Sundets egenart, tettstedspreg og gode 
atmosfære bevares. 

Påpeker avslutningsvis at analyser og anbefalinger fra Pir II påpeker mye av det 
som er nevnt ovenfor og at det bør legges til grunn i videre arbeid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentarer til innspill P27. 

P37 ANKR Rådgivning AS/Saga Senter, 17.06.2018 
Forholdene innenfor området BS1 er i dag slik at området er betydelig utbygd 
med arealkrevende lav bebyggelse. Skal man få til en utbygging som er ønskelig 
her, må eksisterende bebyggelse saneres. Etter at tomten er gjort klar, må det 
bygges parkeringskjeller under hvert bygg. Dette lar seg ikke gjennomføre med 
dagens priser på leiligheter i Eidsvoll.  
Vil anbefale at spranget i etasjetall økes fra minimum 4 til 8 etasjer, det kan evt. 
presiseres at enkelte bygningsdeler kan ha en lavere gesimshøyde.  

 
Tas til orientering. Viser også til vedlagt møtereferat mellom aktuelle utbyggere 
og kommunens administrasjon. 
 
 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i sentrumsplanen. Det er likevel slik 
at dette fastsettes politisk.  



Parkanleggene GAA2 og GAA3 er viktige grøntområder som muliggjør en høy 
utnytting innenfor hele området BS1. Det er også gitt en fritaksordning for krav 
om uteoppholdsarealer som kan fordeles på disse fellesområdene. Det er 
derfor viktig at disse to grøntområdene innlemmes i arealet for felles 
planlegging sammen med BS1, for å se dette i sammenheng.  
Dersom det legges opp til kvartalsvis planlegging av BS1, ønsker grunneier at 
det som del av planarbeidet for herværende områderegulering utarbeides en 
utbyggingsavtale som sikrer bidrag fra hele området BS1 til erverv og 
opparbeidelse av park.  
Med byggehøyder helt opp i 8 etasjer, og med så sentral beliggenhet er det 
nærliggende å anta at minimums parkeringskrav bør være 0,5 plasser per 
boenhet. Dette betyr at annenhver bolig har parkering, som gir fleksibilitet til 
senere detaljregulering. Vil anbefale at det i denne overordnede planen bør 
være et større spenn mellom minstekrav og maks krav på parkering. 
Bestemmelsenes §11.1,1 første ledd går langt i å beskrive hvem som skal ta 
kostnadene for utbygging av felles infrastruktur. Betviler hvor vidt denne 
bestemmelsen er juridisk holdbar. 
I §14.1 er det gitt noen føringer for hva som kan etableres under flomkoten 
innenfor flomsonen. Det er viktig for gjennomføringen av planen at nødvendig 
parkering kan etableres under denne. 
I §17 er alle temakartene gjort juridisk bindende. Det er en viss fare for at en 
slik løsning kan gi behov for mange dispensasjonssøknader, en slik løsning gir 
temakartene samme status som plankartet.  
I planbestemmelsenes § 8.1 er det gitt byggehøyder for hele felt BS1 til kote 
+152 m.o.h., som tilsvarer 8 etasjer. I temakart nr. 5 er deler av området gitt en 
maks byggehøyde på 6 etasjer. Dette virker også noe utydelig. Vi legger til 
grunn at 8 etasjer gjelder for hele BS1. 

 
Dette vil i praksis bli utfordrende, og ønskes heller løst ved bruk av 
rekkefølgebestemmelser og/eller utbyggingsavtaler. 
 
 
 
Kommunen kan ikke kreve bruk av utbyggingsavtaler i reguleringsbestemmelser. 
Se for øvrig kapittel 8.17 i planbeskrivelsen, som beskriver nærmere om hvordan 
disse forhold tenkes løst. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt vurdert parkeringsnormen. Det 
er likevel slik at dette fastsettes politisk. 
 
 
 
Tas til etterretning, og justeres. 
 
 
Tas til etterretning. Kun temakart for bygningsmiljø og parkering gjøres juridisk 
bindende. 
 
 
Se kommentar til innspill P14. 
 

P38 Ann-Jorunn Jentine Aune, 17.06.2018 
Innspillet dreier seg om ulike synspunkter vedrørende byggehøyder og 
kulturminner og bevaring, med tilsvarende form og innhold som innspill P29.  

 
Se kommentar til innspill P29. 

P39 Sameiet Vormvik Terrasse, 17.06.2018 
Slutter seg til felles uttalelse datert 14.06.18, men har noen 
tilleggskommentarer: 
Viser til Statens vegvesens uttalelse, datert 15.08.2016, vedrørende oppstart av 
planarbeid og forslag til planprogram for områdereguleringsplanen for Eidsvoll 
sentrum med vedlagt støysonekart datert 2010 der Kastellvegen 9 er innenfor 

 
 
 
 
 
Det stilles rekkefølgekrav iht. T-1442 vedr. støy. Se også SVV merknad til 



rød sone, resten i gul. Statens vegvesen utaler seg her om at de forventer at 
støyutredning for uten- og innendørs støynivå vedlegges 
områdereguleringsplanen. Bemerker at beboere i Kastellvegen er sterkt plaget 
med utendørs støy når de befinner seg på ballkong og svalgang. Er bekymret 
for den økende trafikken i Nesvegen planforslaget legger opp til, som vil 
medføre uakseptabel økt støy- og støvbelastning for beboerne. Viser videre til 
Statens vegvesens uttalelse, datert 15.08.16, der de skriver at det kan være 
aktuelt med støyutredning i forbindelse med utarbeidelse av 
områdereguleringsplanen. Ber om at utredning fremskyndes og at det settes i 
verk tiltak for å redusere støynivåer til akseptabelt nivå for kastellvegen 9.  

planforslaget. Støyutredning vil være en del av et tiltenkt prosjekt, som da vil 
være aktuelt ved detaljregulering. Områdereguleringen innhenter ikke nye 
rapporter for allerede etablerte prosjekter.  
 
Tas til orientering. Det må klargjøres at foreslått gatestruktur ikke endrer 
muligheten for gjennomkjøring gjennom Rådhusgata/Sundgata, men legger opp 
til å være en gate som ikke er den foretrukne for gjennomkjøring.  
 

P40 Bjørn Dæhlie, 17.06.2018, innspill for felt BS8, BS9 og GP2  
Eiendommen består i dag av to hovedbygninger som begge er leid ut til 
Domstoladministrasjonen, lokaler for Øvre Romerike Tingrett i eget tinghus 
mot nord og lokaler for Eidsivating Lagmannsrett mot sør. Undertegnede har 
ført dialog med Domstoladministrasjonen rundt mulig utvidelse av i form av 
nybygg på eiendommen. Det er tegnet ut en betydelig fortetning på tomten 
med utvidelse av lokaler for Øvre Romerike Tingrett ut på plenen som ligger 
som FP1 i gjeldende plan. I planene ligger det et betydelig p-hus under plen 
foran både Eidsvoll Gamle Stasjon og lokalene for Øvre Romerike Tingrett, 
FP1/FP2. Tilstrekkelig bakkeparkering vil være viktig for de som kommer 
kjørende, og arkitektens tanke er at en skal kunne kombinere bakkeparkering 
og park/beplantning. Høringsutkast tar ikke høyde for denne type bruk av GP2. 
GP2 må videre formuleres slik at bakkeparkering kan være mulig, forutsatt at 
dette blir en kombinasjon av park/parkering. 
Veien gjennom området er ikke definert i planen, dette er positivt, da en må 
kunne ta høyde for å flytte veien lenger mot vannet eller helt inn mot 
bebyggelse. 
Nybygg for Eidsivating Lagmannsrett er planlagt på p- plassen i syd mot 
Jernbanebru. 
I gjeldende plan er eiendommen 63/177 regulert til kombinert formål: næring/ 
bolig / hotell. Det er viktig at gjeldende formål beholdes, en fleksibel regulering 
som i dag er viktig for fremtidig bruk. 

 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Tas ikke til følge. Parkering bør ikke ligge i fremkant av det gamle stasjonsbygget, 
det må tilstrebes at dette legges mer skjult. 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Sentrumsformål er fleksibelt, og ikke noe fra gjeldende regulering utelukkes. 

P41 Morten Kristoffersen, 18.06.2018 
Bekymret for konsekvenser av at det skal fylles ca. 4000m3 masse i Vorma. 
Mener at trykket mot Tunneltoppen vil øke, med referanse til målepunkter som 
Geodata hos kommunen kjenner til. Kan ikke finne noe som omtaler dette i 

Kommunen har siden tidlig av 90-tallet foretatt enkelte målinger i elva og i 
skråningen opp mot Tunnelltoppen. Opprinnelig oppstart av målingene skjedde 
fordi det den gang var en ansatt på byggesaksavdelingen som bodde på toppen 
og var bekymret for skråningen og elveføringen. Siste brev om disse målingene 



ROS-analysen for planene. Dette kanskje fordi det er utenfor området. Det bes 
om en uttalelse. 

gikk ut herfra i 2013. Det ble her målt punkter på land, men ikke sjekk av løpet for 
djupålen. Kommunen sendte over brevet angående målingene i 2013 også med 
kopi til NVE og kommunal drift, og har orientert NVE opp igjennom tiden. 
 
Generelt er det grunn til å være obs på hvilke konsekvenser fyllinger har på 
hvordan elva graver, men geodataavdelingens målinger går ut på å registrere 
målinger, og ikke gjøre noen selvstendige vurderinger av konsekvenser. Dette må 
gjøres av kvalifisert personell til oppgaven. Avdelingsleder på geodata har derfor 
ikke noen kommentarer til graden av eventuelt farenivå her. 
NVE har stilt krav til at utfyllingens effekt nedstrøms må utredes av fagkyndige 
for at tiltaket skal være i henhold til krav i byggteknisk forskrift og 
vannressursloven. Hydraulisk effekt ved utfyllingen er vurdert og vedlagt 
plansaken. Konklusjon: « I og med at utfyllingen skjer på ei eksisterende grunne i 
elva, vil utfyllingen ikke påvirke hovedstrømmen i elva. Hovedstrømmen går 
sannsynligvis mer midt i elva og mot vestsiden når Vorma svinger mot øst. Det 
virker også som at utbyggingen av boliger nord for utfyllingen, er med på å styre 
strømmen mot senter av elveløpet. Økningen i hastighet med 0,04 m/s ved 200-
årsflom er en så marginal økning at det neppe vil ha noen praktisk betydning. 

P42 Romfarer Arkitekter AS/B6, B7, BKB5 og BG2, 20.06.2018 
P-krav er kommentert i innspill P20. Når det gjelder B6, B7, BKB5, BG2 vil 
dekningen som er lagt til grunn i detaljreguleringen med 1 bil pr. boenhet 
vanskelig å få til, pga. grunnforhold og flom. Et parkeringsanlegg dimensjonert 
etter foreliggende norm blir veldig fordyrende. Parkeringssystem som 
multipark er da eneste løsning. Dette er en stor investering for grunneier og vil 
begrense den utnyttelsen man ønsker på tomtene. 
Prosjektet kan klare minimumskravet med 0,75-1 plass pr. boenhet, men 
ønsker å gå ytterligere ned tilsvarende normen i sentrumskjernen, slik at 
kravene i hele planen blir lik. 

 
 
 
 
Se siste kommentar til innspill P21. 

P43 RIVER HUSTAD 
Hovedsakelig belyser innspillet at planen mangler bedre fokus på en 
overordnet strategisk visjon og oppmerksomhet mot kunnskapsbasert 
utvikling. Samtidig er det en rekke konkrete forslag som foreslås innlemmet i 
planen. Sammendraget her vil trekke ut de viktigste forhold i innspillet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget som foreligger bør ikke overses og undervurderes, slik 
det ser ut til at det har blitt gjort. Medvirkningsprosessen i planarbeidet har 

 
Innspillet er omfattende, grundig og innholdsrikt, og bør leses i sin helhet.  
 
 
 
 
 
 



ikke vært god nok, betydningen av ekte kommunikasjon i prosessen har blitt 
oversett. Det er spesielt uheldig at en politisk beslutning ble tatt to ganger for å 
utelukke reell deltakelse fra samfunnet. Listen på side 19-20 i planbeskrivelsen 
bør endres som følger for å gjenspeile den begrensede deltakelse av 
innbyggere ifølge politisk bestemmelser.  
Det siste avsnittet spesielt viktig for å korrigere fordi måten det er skrevet på, 
gir inntrykk av at det var kommunen som initierte folkemøtet. Etter å ha samlet 
kommentarer til planforslaget, bør kommunen holde en rekke plansmier. Disse 
kan holdes i løpet av en enkelt uke eller en enkelt helg. Formålet er og: (1) 
korrigere den billige prosessen som har ført til planforslaget, (2) etablere 
eierskap i prosessen, og (3) komme til en bedre og mer dynamikk konsensus 
om Sundets fremtid. Det etterlyses en strategi og visjon i planen. Innbyggerne 
har adressert dette spørsmålet med et folkemøte og et visjonsdokument, som 
ble presentert for kommunestyret i april 2018. En plansmie bør også arrangeres 
for å jobbe med dette, som grunnlag for endringer i planforslaget. 
 
Det bør være en strategi for å bevare bevaringsverdige bygg som ikke reguleres 
til bevaring. Handel er under utvikling, og handelsbutikker vil ha vanskeligere 
for å overleve, enn opplevelsen av å handle, som ikke nødvendigvis dreier seg 
om konsumet men opplevelsen. En god balanse mellom spesialforretninger, 
nye kjedebutikker og boliger er hva Sundet krever for å være bærekraftig i de 
neste 100 årene. Planforslaget opprettholder ikke en god balanse av to 
grunner: (1) det bevarer ikke nok spesielle bygningsmasser til nisjebutikker og 
(2) det vurderer ikke konsekvensene av leieøkninger for butikker rundt den nye 
strukturen på Wergelandskvartalet.   
 
Eiendommen eid av kommunen ved inngangen til Sundet, ved siden av Kiwi, 
omtalt som «Sundporten», foreslås som et område hvor de gamle bygg kan 
plasseres for å skape et konsentrert område med sjarmerende butikker og 
aktiviteter med små smug imellom. Dette vil da være et område med identitet 
og sjel, og en bærekraftig fremtid, som det er verdt å investere i. Parkering 
under bakken kan løses ved å bygge parkering under hele området. Et 
parkeringshus kan være halvt nedsenket slik at bygningene på toppen løftes ut 
av flomfare. Dette vil også redusere kostnadene for fundamentering av alle 
bygningene fordi et kontinuerlig betonggulv da ville eksistere under hele 
området og hvor en ringvegg kan bygges på for hvert enkelt bygg. Finansiering 
for etablering av dette område kan gjøres ved at grunneier ved 

 
Tas til orientering. Informerer samtidig om at offentlig ettersyn er en særdeles 
viktig del av medvirkningen, som kommunen nå jobber aktivt med, og behandler 
alle innspill og derfor legger planen ut til ny behandling med ny vurdering og 
revidert planforslag. 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Sundet har i dag en identitet, denne ønsker planen å ivareta, men også å utvikle. 
Jf. DIVE-analyse. Planen legger vekt på en sammenhengende elvepromenade og 
grønnstruktur, og tar hensyn til den fremtidige utviklingen gjennom å bevare 
Eidsvoll sentrums identitet med ets landskapstypologi, kulturmiljø og 
kvartalsstruktur/gatenett. Det erllikevel slik at enkelte forhold fravikes faglige 
anbefalinger og fastsettes politisk. 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Det ligger også en del problematikk knyttet til etablering av parkeringskjeller 



transformasjonsområdet med verneverdige bygg betaler for flytting og 
fundamentering, og kommunen vil være ansvarlig for det resterende evt. 
gjennom finansiering og tilskudd. En annen kilde til å finansiere dette 
prosjektet kan være salg av Skjoldnestangen. Ved å selge den eiendommen kan 
hele Skjoldnestangen utvikles som en helhetsområdet samtidig som det sikres 
finansiering for en strategiske plan for Sundets bærekraftig fremtid. 
Det foreslås derfor og krever at grunneierne flytter verneverdige bygg til et 
utviklingsområde «Sundporten».  Det bør kreves at grunneierne innhenter en 
uavhengig vurdering av tilstanden til alle bygninger og muligheten for at de kan 
flyttes, samt markedsbaserte bud for kostnadene ved flytting. Alle disse skal 
være tilgjengelige for allmennheten. Kun med all denne informasjonen kan 
Kommunen bestemme fremtiden for disse bygningene.  
Legg til i planen dette forslaget for å gjøre Sundporten nøkkelen til både å 
bevare fortiden og muliggjøre en bærekraftig fremtid for Sundet og Eidsvoll 
Sentrum. Det bør undersøkes om det finnes muligheter for dette forslaget og gi 
rom for private aktører å sikre ressurser og støtte for dette prosjektet. 
 
Hovedscenen og Sundets største stue ved Skjoldnestangen kan flyttes nærmere 
sentrum ved å bruke parkeringsområdet mellom Kiwi og Rema og helt inntil 
nybrua som et sted for kulturarrangementer. Denne plasseringen vil også gi 
bedre balanse i sentrum og skape et symmetrisk kryss som forbinder alle 
offentlige arenaer: Biblioteksplassen til Bankplassen, og Sundtoppen til 
Hovedscenen. En langsiktig planlegging av sentrum bør vurdere å flytte 
kulturområdet på Skjoldnestangen til sentrum. Et permanent stadium bør 
inkorporeres i planleggingen av toaletter og andre fasiliteter i sentrum.  
Det burde bli et samarbeid med Statens Vegvesenet og Fylkeskommunen for å 
inkludere buene fra den historiske togbroen til utformingen av en scenen i 
sentrum. 
 
Det foreslås at planen er spesifikk i grensene og restriksjonene for Sundtoppen. 
Nærmere bestemt at den skal være som den er og ikke vil bli sunket, fjernet 
eller krympet. Endringer bør være tillatt for parkformål, men ikke for 
utviklingsformål rundt Sundtoppen. I tillegg bør de foreslåtte høyder av 
bygninger rundt Sundtoppen revurderes. Det bør ikke tillates mer enn 3 etasjer. 
 
Et parkeringshus bør ha krav til forretningslokaler el. i 1. etasje. Det kan også 
subsidiere bygging og vedlikehold av et parkeringshus med å få inn leieinntekt. 

under flomkote, da dette er en fordyrende konstruksjon. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og innarbeides i planbeskrivelsen. Planen utelukker ikke dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i 
sentrumsplanen. Det er likevel slik at dette fastsettes politisk. 
 
 
Det vil ikke spesifikt bli stilt krav om det, men formålet i vertikalnivå 2 utelukker 
ikke dette. 



Når detaljregulering skjer for parkeringshuset, bør miljøalternativer for 
arkitekturen vurderes. 
 
Det foreslås overbygde gågater av glass eller annet gjennomsiktig materiale 
med høy kvalitets arkitektur. Dette foreslås som to ulike varianter, både 
mellom bygg og inni bygg.  
 
Baptistkirken bør innlemmes i område for bevaring og ikke for område for 
utvikling. 
 
Prost Krags Veg 3 bør bevares sammen med omkringliggende 
bevaringsområdet. 
 
Sundgata 20 bør bli tatt inn i reguleringsområdet og bevares sammen med 
bevaringsområdet til vest. 
 
§ 10.5, punkt 2 i bestemmelsene bør inkludere ikke bare regulering av Prost 
Krags Veg, men også krysset med Sundgata. En drastisk økning i antall personer 
som bruker den veien som tilgang til område BKB 3 vil kreve en rundkjøring.  
Det foreslås også rundkjøring ved innkjøringen til Rubis-området. I tillegg vil en 
rundkjøring muliggjøre lukking av Rådhusgata til festivaler og arrangementer. 
Rundkjøringen vil gjøre det mulig for biler å snu når veien er stengt. 
 
På bakgrunn av flere kunnskapsgrunnlag bør maksimal høyde på alle bygninger 
i Sundet være fem etasjer. 
 
Krever at deler av Rubis-tomten blir detaljregulert for «co-housing», for å 
oppnå en variert gruppe innbyggere i disse bygningene, samt tilby attraktive og 
kvalitetsmessige boforhold. 
 
Vilbergbekken, gjennom område BKB3 bør åpnes og inkorporeres i fremtidige 
byggeplaner, samt deler av bekken i område BKB7 og GF2.    
 
Området VAA1 bør inneholde en åpen bekk og svømmeplass. En mer presis 
formulering vil tydeligere rammen for eventuell detaljregulering av dette. 
 
Vedlagt innspillet følger konkrete strategiske visjoner basert på en 

Tas til etterretning, og legges inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
Det stilles krav om vurdering av værbeskyttelse. Mer konkret må dette vurderes 
nærmere i detaljregulering iht. det konkrete prosjekt. 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Dette tilhører en annen plan, og er behandlet der. 
 
 
Dette faller inn under hensynssone 14.3 i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
 
Tas til orientering.  
 
 
Se tidligere kommentar. 
 
 
Tas ikke til etterretning, da dette ikke er i tråd med kommunens intensjon for 
boligpolitikken i sentrum. 
 
 
Tas til etterretning. For BKB7 og GF2 er dette sikret gjennom ets formål. 
 
 
Tas til orientering. Nytt revidert planforslag viser mer spesifikk arealutnyttelse. 
 
 
Tas til orientering. 



demokratikafé arrangert av frivillige 31. januar 2018, som er overlevert 
kommunestyret 10. april 2018. 

P44  Jens E. Aalborg 
Er meget positiv til utvikling og utbygging i sentrum, og på Rubis-området 
spesielt, men mener det er grunn til å ta hensyn til Rubis-tomta og 
naboområdet som helhet, og områdets særpreg og kvaliteter. 
Ber om at kommunen foretar en ny vurdering av behovet for 
konsekvensutredning, ettersom deler av de berørte områdene i arealdelen til 
gjeldende kommuneplan og kommunedelplanen for Eidsvoll ikke er avsatt til 
boligformål. 
Videre gjøres det gjeldende at maksimal høyde for de planlagte bygningene bør 
defineres med kotehøyder, slik som i gjeldende reguleringsplan for området. 
Det er vedlagt en illustrasjon med påtegnede kotehøyder. Byggehøyder for 
planlagt bebyggelse på Rubis bør senkes til nivå tilsvarende Solli pensjonat. 
Mener planlagt prosjekt er i strid med både kommunens estetiske veileder, 
kommunedelplan for sentrum og ny plans egen målsetting om at naboenes 
solforhold og utsikt skal tas hensyn til i «størst mulig grad». Det formuleres 
videre at denne holdningen også fører til strid med pbl.§ 1-1, hvor det i femte 
ledd annet punktum fremgår at hensynet til «utforming av omgivelsene» skal 
ivaretas ved planlegging. 
Avslutningsvis påpekes det at det per dags dato er en rekke andre områder 
avsatt til boligformål i sentrumsnære områder i kommunen som er 
utbyggingsklare, at en «så vidt intensiv utbygging» av Rubisområdet vanskelig 
kan anses som nødvendig.    
 

 
Tas til orientering. 
 
 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd, 
jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Saken faller ikke inn under oppfangskriteriene i 
forskriften og skal derfor ikke konsekvensutredes. Administrasjonen fastholder 
ved denne vurderingen. 
 
Dette er definert i plankartet, iht. vedlagt skisse. 
 
 
 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i sentrumsplanen. Det er likevel slik 
at dette fastsettes politisk. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette er et sentrumsnært område, og det forventes derfor høy 
områdeutnyttelse.  

P45 Eidsvoll Fryseri & Handel SA, 15.06.2018 
Innspill vedr. eiendommene Vormavegen 2 og 4 Gbnr. 16/9 og 11.  
Positive til at det nå blir utarbeidet en områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum, og at det legges til rette for boligutbygging i Sundet og omegn for å 
styrke grunnlaget for handelsvirksomheten og andre aktiviteter i sundet. 
Understreker viktigheten av tilstrekkelig med parkeringsplasser for kunder til 
forretningene og tjenesteytende næringer, i tillegg til de som arbeider i Sundet. 
Synes envegskjøring i Vormvegen er en akseptabel løsning, men understreker 
viktigheten av langsgående parkering i Vormavegen, og at Bankplassen fortsatt 
skal være kombinasjon torg og parkering. Det forutsettes at formålet «gatetun» 
i Vormavegen fortsatt vil gi adgang til kjøring og parkering. 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Dette er også lagt til grunn i planen. Formålet «gatetun» tillater både bilkjøring 
og parkering. 



Motsetter seg at Vormavegen 2 reguleres til bevaringsverdig, og etterlyser 
tidligere etterspurt begrunnelse. 

Vormavegen 2 inngår som en del av et miljø som har en stor variasjon av 
bygningstyper fra forskjellige tidsepoker fra midten av 1800-tallet og frem til vår 
tid. Vormavegen 2 har flere tidstypiske bygningsdetaljer bevart, som for eksempel 
teakdørene i inngangspartiet. Hele kvartalet har betydelig opplevelsesverdi, og 
det er derfor lagt en hensynssone for kulturmiljø på hele kvartalet. 

P46 Eidsvoll Brygge Boligsameie, 12.09.2018 
Synes høyder på bebyggelse i B6-8 er for høye, og foreslår i stedet 3-5, fremfor 
4-6 etasjer i B6. Ikke enig i argumentasjonen for at det må være et tårnbygg på 
14 etasjer i felt B8. Et slikt bygg vil redusere solforhold og utsikt for 
omgivelsene, samt Sundtoppens betydning som orienteringspunkt.  
 
Mener videre at områdeutnyttelsen blir for høy og med for mange små 
leiligheter, som ikke inviterer til gode og stabile boområder for 
småbarnsfamilier.  
 
Ønsker rekkefølgebestemmelse hvor utbygger må starte bebyggelse nærmest 
B9 sin bebyggelse, slik at byggetiden blir så kort som mulig for tilliggende 
naboer i B9. Det må tas høyde for i planen at det må foregå servicetrafikk i 
området, slik at det i fremtiden unngås snikparkering og trafikale problemer for 
beboere i felt B9.  
 

 
Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i sentrumsplanen. Det er likevel slik 
at dette fastsettes politisk.  
 
Områdeutnyttelse for felt B6-8 har, slik planforslaget foreligger, for lav utnyttelse 
enn anbefalt områdeutnyttelse. For å sikre en kompakt utbygging av 
sentrumsområdene, i tråd med offentlig myndigheters anbefaling for bærekraftig 
utvikling, anbefales en områdeutnyttelse på mellom 60-80%. Eidsvoll Kommune 
er uansett opptatt av å sikre en variert befolking og god bokvalitet. Dette gjøres 
bl.a. med krav om %-vis andel leilighetsstørrelser og en rekke krav til bokvalitet i 
planens bestemmelser (jf. kap. 5). 
Det blir ikke stilt krav til hvilke områder som skal bygges ut først, da naboer ikke 
kan prioriteres og det foreligger tekniske hensyn. Det stilles imidlertid 
rekkefølgekrav til ferdigstilling at infrastruktur og utearealer. 
Vedrørende trafikale forhold mener vi planen ivaretar dette tilstrekkelig, og at 
dette videre vil bli håndtert gjennom kravene om godkjent utomhusplan i 
byggesaken. 

L Uttalelser fra lag og foreninger: Administrasjonens kommentar: 
L1 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 23.05.2018 

Ønsker at rådet i større grad blir inkludert tidligere i prosessen i forbindelse 
med fremtidige planprosesser. Prinsippet om universell utforming skal ligge til 
grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak.  
 
Til selve planforslaget er det innspill om at det burde vært vurdert om det 
finnes egnede arealer til boliger av slik størrelse at det er tilrettelagt for 
funksjonshemmede. Disse vil ha spesielle krav til gangavstand til butikk, park og 
aktiviteter.  
Det er positivt at planen har avsatt areal til park- og lekeområder, da lek og 
aktivitet fører til økt mestring og vil være med å løfte folkehelsen. Det påpekes 
at slike arealer skal være tilgjengelig for alle, og med tilsvarende apparater eller 
møbler. I parkområder bør asfalt prioriteres til bruk på stier/veier fremfor 

 
 
Dette legger også planen til grunn, jf. reguleringsbestemmelse 2.7.  Dette er også 
forhold som forskrifter også ivaretar. 
 
 
Planen utelukker ikke dette, men dette tema må ivaretas i andre program hos 
kommunen. 
 
 
 
Dette ivaretas av lovpålagte forskrifter, samt reguleringsbestemmelse 2.7. 
 



grus/singel/brostein og annet.  
KFRR ønsker også å påpeke at næringsarealer skal være enkelt tilgjengelig for 
alle, og at det gis større fokus på vedlikehold av fotgjengeroverganger.  
KRFF ønsker i tillegg at Sundtoppen blir et område som på sikt kan bli et mer 
tilgjengelig område for funksjonshemmede.  
 

 
 
Tas til orientering. 

L2 Eldrerådet - 23.05.2018 
Bemerker at forklaringene til kartvedleggene ikke er lesbare ved å forstørre 
teksten og tar derfor forbehold om å ha forstått kartene riktig. Påpeker at det 
mangler spesielle vurderinger i forholdt til eldre fra 60+ i planforslaget. 
Innspillet gjelder derfor denne gruppen spesielt. 
 
Trafikale forhold: 
Foreslår bilfritt sentrum. Fremmer et behov for å kunne parkere ved sosiale 
tjenester og aktiviteter tilrettelagt for aldersgruppen. Der det er naturlig at 
aldersgruppen 60+ vil bosette seg må ha reserverte p-plasser for 
hjemmetjenestens biler. Videre påpekes det at kombinert gang/sykkelvei er 
dårlig egnet for eldre, det bes om separate sykkelveier. Svært kritisk til at det 
ikke er lagt opp til utbedring av interne veier i eksisterende boligområder som 
opplever utstrakt fortetting. Her må det gis krav til fortau før det tillates videre 
utvikling. 
 
Tilpassede sentrumsnære eldreboliger og omsorgsboliger. 
Bemerkes at det bør legges opp til sentrumsnære boliger og omsorgsboliger 
tilpasset aldersgruppens behov. Blant annet er det svært viktig at det tilbys mer 
lystbetont styrke- og utholdenhetstrening enn dagens tilbud, med tilhørende 
sosialrom.  
 
Enkel tilgang til friluftsområdene: 
Universelt utformede stier som leder mot friluftsområder ut fra alle omtalte 
utbyggingsområder. Stiene kan koples sammen i et nettverk rundt Sundet. 
Bemerker at det er viktig at disse stiene også gjøres tilgjengelige i 
vinterhalvåret. Viktig at det etableres hvileplasser og sosiale møteplasser.  
 
Gir avslutningsvis forslag til tiltak som kan bidra til økt trivsel. 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Dette legger nytt planforslag bedre til rette for. 
 
 
Det legges opp til at internveger håndteres ved detaljregulering. Det er videre stilt 
krav til mobilitetsvurdering til denne fasen. 
 
 
 
 
Tas til orientering. Planen utelukker ikke dette, men dette tema må ivaretas i 
andre program hos kommunen. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette er forhold som ikke kan ivaretas i en områderegulering. 
 
 
 
Tas til orientering. 

L3 Fortidsminneforeningen avdeling Romerike, 12.06.2018  



Wergelands gate 2 bør reguleres til hensynssone kulturmiljø. Bygningen med 
uthus ligger i et naturlig kulturmiljø sammen med Sundtoppen, Sundvegen og 
kvartalet Sundvegen – Vormvegen – Eidsivagata – Wergelands gate. Det vises til 
utarbeidet DIVE-analyse. Wergelandsgate 2 er i gjeldende reguleringsplan 
regulert til bevaring. Det vil være et kraftig steg tilbake å unnlate å videreføre 
vernet av en så markant bygning i bybildet i Sundet. Wergelandsgate 2 bør 
være med på, som det i kommuneplanen heter: å tilrettelegge for 
næringsvirksomhet med grunnlag i reiseliv, kultur- og friluftsmiljø.  
 
Sentrum i Sundet har i dag en variert sammensetning av bygninger med ulike 
høyder. Høydene er i en skala som forholder seg til hverandre. Dette bidrar til 
at man som besøkende og bruker av stedet opplever skalaen av Sundet som 
menneskelig og hyggelig. En skala som er hyggelig bidrar til trivsel og økt besøk.  
DIVE-rapporten og rapporten fra Piir 2 peker på nettopp viktigheten av å 
opprettholde skalaen og strukturen på dagens sentrum for å utvikle et sentrum 
med særpreg og kvalitet. Fortidsminneforeningen mener man bør redusere 
byggehøyden betraktelig i sentrumskvartalene i Sundet, og snarere se på om 
det er områder som ikke ligger like tett på den verneverdige bebyggelsen som 
kunne tålt kompenserende høyder, for lavere høyder i sentrum.  
Fortidsminneforeningen stiller seg undrende til å tilrettelegge for punkthus i en 
sentrumsplan som skal «sikre helheten og samle trådene» som det heter i 
saksfremlegget fra rådmannen.  
 
Det bør tilføyes en setning i bestemmelse 8.4 BS1 – Kvartalene om at fasader 
som henvender seg mot hensynssone kulturmiljø skal ha fasader som 
underordner seg og spiller på lag med den verneverdige bebyggelsen. I 
hovedsak bør det benyttes trepanel i kledning. 

 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt tatt dette opp til vurdering. Dette 
er forhold som er behandlet og fastsatt politisk, på tross av administrasjonens 
anbefalinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt tatt dette opp til vurdering. Dette 
er forhold som er behandlet og fastsatt politisk, på tross av administrasjonens 
anbefalinger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning og legges inn i reguleringsbestemmelsene. 

L4 Eidsvoll Baptistmenighet, 15.6.2018 
Eier av «Sundhøi» (gbnr. 16/27). Har mål om å bevare eiendommens historiske 
kvaliteter, og åpne Sundhøi som et flerbrukshus for bredere brukergrupper enn 
i dag. Mener foreslått regulering (hensynssone H570_13 og grøntareal GF1) 
forringer eiendomsverdien og vanskeliggjør rehabilitering for ønsket fremtidig 
bruk. Ber om at eiendommen gis en mindre inngripende form for regulering 
enn hva som er foreslått. 

 
 
Tas ikke til følge. Hensynssonens bestemmelse er nokså rund, og utelukker ikke 
videreutvikling, men presiserer forhold som må ivaretas ved eventuelle nye tiltak. 
Tiltak i hensynssone er søknadspliktig. 
 

L5 Miljøpartiet de grønne (MDG), 16.06.2018.  
Innspillet inneholder flere merknader til foreslåtte bestemmelser: 

 
 



 3.11:Forslag om ny setning: «I de plandeler der det ikke stilles krav om 
detaljregulering, skal det likevel utføres en mobilitetsvurdering.» 

 3.12:Forslag om endret setning: «Utbyggere skal tilstrebe økt bruk av tre, 
samt energiøkonomiske hus som passivhus og plusshus.». 
Alternativt forslag om ny setning: «Utbyggere skal tilstrebe solenergianlegg 
(solceller, solfangere o.a.) for (deler av) tak og fasader.». 

 5.6:I tabell: Forslag om minimum 2 sykkelplasser for tomannsboliger. 
o I punkt 3: Forslag om endret setning 3: «Kommunen kan også samtykke i 

at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal, blir 
innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen, eller til et opprette 
parkeringsselskap som har ansvar for å etablere tilstrekkelig 
parkeringsmuligheter i Sundet.». 

o I punkt 6: Forslag ny setning: «Ladepunktene skal ha minimum 3,6kW 
døgnkontinuerlig ladeeffekt per biloppstillingsplass.» 

o I punkt 7: Forslag endret setning: «I andre bygg og anlegg med felles eller 
offentlig parkering, skal minst 35% av parkeringsplassene ha fremlagt 
strøm for lading.» 

o I punkt 7: Forslag ny setning: «Ladepunktene skal ha minimum 3,6kW 
ladeeffekt mellom klokken 06.00 og 20.00 per biloppstillingsplass.». 

 5.7: I punkt 1: Forslag endret setning: «For sykkelparkeringsplasser i 
tilknytning til nybygg skal det være mulighet for lading av elektriske sykler, 
der minst 60% av sykkelparkeringsplassene skal ha en 230V stikkontakt 
med minimum 250W effekt per sykkel.». 

 5.8: I punkt 2: Forslag ny setning (før siste setning): «Ensformige 
byggekropper og -fasader skal ikke forekomme». 

 I punkt 2: Forslag ny setning (før siste setning): «Maksimal 12 meter 
horisontal fasadefront skal ha samme etasjeantall. Fasadeutforming skal 
endres betydelig i både type, form, farge og utforming for hver endring i 
byggets etasjeantall, slik at det ikke oppstår inntrykk av ensformige 
fasader.». 

 6.2: Ny setning: «Stiforbindelse til elva, som også slår ring langs elva mot 
nordvest (gjennom BS2) til GAA1.» (slik at vi får en gjennomgående 
allmenn tilgjengelig forbindelse langs / ved elva) 

 6.4: Underpunkt 2: Stiforbindelsen skal beholdes, som allerede foreslått i 
gammel planversjon. 

 6.7:I punkt 2: Forslag endret 3. setning: «Balkonger og karnapper f.o.m. 2. 

Dette er vurdert tilstrekkelig ivaretatt, der hvor det ikke er plankrav. 
 
 
 
Tas til etterretning, og enders i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dette medregnes normalt ikke for eneboliger og tomannsboliger. 
 
Tas delvis til etterretning, med følgende bestemmelse: Kommunen kan også 
samtykke i at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal, 
blir innbetalt et beløp pr. manglende plass til kommunen, iht. gjeldende 
gebyrregulativ. 
Dette anses som for spesifikt i en områderegulering, og kan evt. vurderes i en 
detaljregulering. 
 
Tas til etterretning, med tilleggspunkt: Andel kan vurderes justert ved 
detaljregulering. 
 
Dette anses som for spesifikt i en områderegulering, og kan evt. vurderes i en 
detaljregulering. 
 
 
 
Det tillegges en egen reguleringsbestemmelse for utforming, under 
dokumentasjonskrav, som i tilstrekkelig grad ivaretar dette. Mer detaljerte og 
konkrete bestemmelser som følger opp dette må innlemmes i detaljregulering. 
 
Se kommentar over. 
 
 
 
Tas til etterretning, og innlemmes i reguleringsbestemmelse for nytt område for 
VAA1. 
 
Dette er ivaretatt og regulert inn i planforslaget. 
 
 



etasje, med en minstehøyde på 4 meter, tillates utkraget ut over 
byggegrense.». 

o I punkt 2: Forslag endret siste setning: «Tekniske installasjoner, samt 
heis og ventilasjonsoppbygg, kan tillates med maksimal høyde 3,5 meter 
over regulert maksimal byggehøyde, og tilbaketrukket fra fasaden med 
minst installasjonens/oppbyggets høyde.». 

o I punkt 3: Forslag om å stryke «Bebyggelsen skal oppføres med flate 
tak.». 

 8.2: I punkt 1: Forslag ny setning: «Maksimal 12 meter horisontal 
fasadefront skal ha samme etasjeantall. Fasadeutforming skal endres 
betydelig i både type, form, farge og utforming for hver endring i byggets 
etasjeantall, slik at det ikke oppstår inntrykk av ensformige fasader.». 

 8.5: Forslag nytt punkt: «Det skal etableres allment tilgjengelig 
stiforbindelse mellom GAA1 via B1 til grøntområde sør for B1.». 

 9: I punkt 5: Forslag ny setning: «Det kan tillates boligarealer sør for 
parkeringshus.». 

 11.13: Forslag til endret setning: «Det kan jf. Kap 9 etableres parkeringshus 
(P1) innenfor felt BOP 1, samt tillates boligarealer sør for parkeringshus.». 

Tas til etterretning, og legges inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
Tas til etterretning, og legges inn i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
Tas til etterretning, og rettes i reguleringsbestemmelsene. 
 
 
For spesifikt i en områderegulering. Detaljerte og konkrete bestemmelser som 
følger opp dette må innlemmes i detaljregulering. Se for øvrig tidligere 
kommentar. 
 
Dette er vurdert ivaretatt i reguleringsbestemmelse for felt B2.  
 
Parkeringsanlegg er regulert i vertikalnivå 1 for dette området. Det legges ikke 
spesifikt opp til boligbebyggelse sør for dette, men formålet utelukke ikke 
bebyggelse.  

L6 Eidsvoll venstre, 17.06.2018 
Venstre stiller seg positive til områdereguleringen, da den vil gi forutsigbarhet 
for både innbyggere og utbyggere/kommunen. Mener det ligger grunnlag for å 
sluttføre vedtak av områderegulering, til tross for noen svakheter ved 
prosessen. 
 
Store deler av innspillet omhandler saksgangen og prosessen bak resultatet 
som nå er foreslått. Det trekkes frem elementer fra DIVE-analysen (NIKU), 
Analyse og anbefaling av plangrep(Pir II), parkeringsstrategi for Eidsvoll 
Sentrum (Multiconsult) og en rekke merknader, blant annet fra befolkningen i 
Eidsvoll. Til sammen danner dette et kunnskapsgrunnlag for saken.  
 
Venstre mener at planen slik den ligger nå ikke støtter seg på det faglige 
grunnlaget og at Sundets særpreg på lang veg blir borte med det tiltak planen 
åpner for. Peker spesielt på at byggehøyden som tillates er radikalt høyere enn 
de faglige anbefalingene og at byggehøydene vil være vesentlige høyere enn 
Sundtoppen og ravinene i bakkant i enkelte områder. I tillegg legger planen 
videre opp til riving av de viktigste bygningene i Sundgata, blant annet 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette er forhold som er behandlet og fastsatt politisk, på tross 
av administrasjonens anbefalinger. Administrasjonen har på bakgrunn av innspill 
i høringsperioden vurdert både høyder og vern på nytt. 
 



Femellgården, og bygningsmiljøet langs denne. 
 
Venstre mener at maksimal byggehøyde for hele planområdet skal være 6 
etasjer. Dersom det skal tillates punkthus kan dette tillates på Torget/Rubis 
med inntil 14 etasjer hvor det i langt mindre grad skader de bygningsmiljøene 
som særpreger Sundet. Videre kan den aktuelle plasseringen fungere som et 
visuelt endepunkt sett fra Sundgata der den svinger mot nordøst langs 
Sundtoppen. Med forutsetning av at bygningen får en slank utforming. 
 
Forholdet til Vorma er viktig, uheldig at deler av bebyggelsen vender vekk fra 
den, og at deler av vannfronten benyttes til p-plasser. Venstre stiller seg enige 
med administrasjonen til at p-området bør reguleres for mulig utbygging for 
bolig, mot at vannfronten fremdeles fremstår som offentlig. 

 
 
 
 
Administrasjonen har på bakgrunn av innspill i høringsperioden på nytt vurdert 
høydene i sentrumsplanen. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 

L7 Eidsvoll KRF, 17.06.2018 
Innspillet trekker frem at man bør ha høyt fokus på elva som Sundets største 
fortinn og at estetikk bør være grunnpilar i alle tiltak. Bystrukturen bør ivaretas 
med antall gater som dagens situasjon. Fremmer forslag om forutsigbare 
spleiselag og samarbeid mellom kommunen og utbyggere. Peker videre på at 
Rubisprosjektet gir lite til området i mangel av variasjon og gode estetiske 
kvaliteter. Mener de grønne lungene i planforslaget er for små til å trekke 
barnefamilier til området. Bør spille mer på eksisterende bystruktur, 
kommunikasjonsmuligheter og naturmessige kvaliteter. Må sette krav om 
variasjon i høyder og fasader, god bokvalitet, rekreasjonsmuligheter og god 
estetikk for å kunne oppnå et levende sentrum. Det må gis mulighet for en 
variert bruk slik at bruken kan tilpasses behovet til enhver tid. For eksempel at 
det i hovedsak skal være forretninger, men også eksempelvis kontorer og 
helseklinikker i en viss utstrekning.  
Det vises til konkrete områder som parkeringsplassen ved siden av Rubis, og på 
Skjoldnestangen, hvor Vilbergbekken renner ut, at det her er muligheter for å 
skape spennende områder med gode kvaliteter og arkitektonisk variasjon. 

 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Administrasjonen mener planen i stor grad ivaretar disse forhold. 
 
 
 
 
Revidert planforslag, mener administrasjonen, legger opp til dette. 

L8 Tunneltoppen vel, 18.06.2018 
Innspillet omhandler samme som innspill P41. 

 
Se kommentar til innspill P41. 

L9 Eidsvoll høyre, 25.06.2018 
Eidsvoll Høyre savner beskrivelser på hvordan en i praksis skal implementere 
planens innhold, og er opptatt av oppfølging av planen etter vedtak, der 
involvering av innbygger og næringsliv trekkes frem. Videre oppfølging må også 

 
 
 
 



vektlegge stedsidentitetsarbeid og estetikk. 
Utbyggingsavtaler må avklares og være fremforhandlet i forbindelse med 
behandling av byggesøknader og rammetillatelser, og det stilles spørsmål 
knyttet til gjennomføring av innhold i planforslaget: 
Effektuering og realisering av områdeplanforlagets innhold: Hvilke konkrete 
kostnader er knyttet til planbeskrivelsen, utløser økonomiske forpliktelser for 
f.eks. utbyggere, næringsdrivende, Eidsvoll kommune? 
 
Et annet punkt i innspillet er å få svar på grunnen til at strategisk 
næringsutviklingsplan ikke er tatt med som vedlegg og grunnlagsdokument til 
planforslaget.  
 
Det fremmes også mening om at Sundtoppen bør utvikles som et allment 
tilgjengelig aktivitetsområde med aktiviteter som er universelt utformet. Dette 
i sammenheng med viktigheten av å åpne opp for sol og lys i Sundets 
hovedgate.  
 
Det er avslutningsvis også en del kommentarer til planbestemmelsene: 
 Det som er angitt som temakart 3 - krav til parkering på temakartet står 

det temakart 6 på selve dokumentet.  
 Pkt 3.4 Renovasjon. Er renovasjonsforskriften tilpasset morgendagens 

behov? Den er ikke vedlagt.  
 Pkt 3.5 Veianlegg. Eidsvoll Høyre oppfatter at oppgradering av 

eksisterende veianlegg kan synes vanskelig å få realisert og oppgradert, der 
disse ikke er vist med arealformål. Dette bør gjennomgås spesielt for 
sentrumsformålene.  

 Pkt 3.11 Krav om undersøkelser som del av detaljregulering – mobilitet. 
Dette må sees i sammenheng med vedtatt parkeringsnorm, slik at det ikke 
oppstår konflikt.  

 Pkt 5.2 Leilighetsstørrelse. Hva er definert som et felt? Hvordan løse 
leilighetsmiksen innenfor hvert felt og/eller innenfor enkeltprosjekt.  

 Pkt 5.3 Innvendig fellesareal. Er dette punktet relevant i et tettsted hvor 
denne type aktivitet ønsket ut i gatebildet.  

 Pkt 5.5 Minste felles uteoppholdsareal – 4 Lekeareal. Er dette godt nok 
utredet i praksis sett i forhold til en helhet innenfor planområdet? Kvartals- 

Det kan ikke stilles krav til bruk av utbyggingsavtaler, men rekkefølgekrav. Se for 
øvrig planbeskrivelsens kap. 8.27, som vil beskrive dette nærmere. Kostnader er 
ikke forhold som kan fremkomme i regulering, men evt. i en finansieringsmodell 
og utbyggingsavtaler. Rekkefølgekravene sier ikke noe om hvem som skal 
finansiere eller opparbeide tiltakene.  
 
 
 
Denne er listet opp i planbeskrivelsen, under kommunedelplaner og temaplaner, 
som alle er lagt til grunn på lik linje. Administrasjonen mener planforslaget følger 
opp målene og strategiene i næringsutviklingsplanen hva gjelder regulering.  
 
Tas til orientering. Området reguleres til park, som spesifikt åpner opp for dette. 
Administrasjonen ønsker å starte et prosjekt for Sundtoppen, og vil søke midler til 
dette hos Fylkeskommunen. Det er ønskelig at dette blir en politisk bestilling. 
 
 
 
Tas til etterretning.  
 
Denne blir for tiden revidert, og stilles krav til ved detaljregulering. 
 
 
Oppgradering av eksisterende veganlegg er ikke søknadspliktig og krever ikke 
regulering. 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen ser ikke at det kan oppstå konflikt mellom 
disse. 
 
 
Dette løst iht. det enkelte prosjekt. 
 
Noen aktiviteter/begivenheter forutsetter behov for innendørs bruk. 
 
 
Dette er lagt opp til i felt regulert til GAA-formål. 



og områdelekeplasser bør avklares før detaljregulering av enkeltdelfelt. 
Plassering er viktig i så henseende.  

 Pkt 5.6 Parkering. Planen legger opp til varierende antall 
biloppstillingsplasser per boenhet innenfor planområdet, herunder også 
gjesteparkering. For de ulike benevnte felt legges det opp til mulighet for 
frikjøp av biloppstillingsplasser. Det må legges inn i planen hvordan 
frikjøpet i realiteten skal løses slik at det faktisk blir gjort synlig hvor 
definerte parkeringsområder skal ligge. 

 Eidsvoll Høyre ønsker å opprettholde parkeringsvedtaket som ble vedtatt i 
2017 – 1 parkeringsplass pr. boenhet.  

 Pkt 6.1 bebyggelse og høyder. Felt B4. Eidsvoll Høyre ønsker å 
opprettholde formålet konsentrert boligbebyggelse (byhus, townhouse, 
rekkehus). Begrunnelsen for dette er ivaretakelse av kommunens verdier 
og at nye etableringer i området vil kunne forvente at eiendommen på ett 
eller annet tidspunkt blir bebygd. Referanse også pkt 16.3.  

 Pkt 6.2 B1 med henvisning til VAA1 jf. pkt 13.9. Punkt 13.9 eksisterer ikke, 
det antas at dette er ment å være 13.3.  

 Pkt 6.7 gjelder området B6, B7 og B8, underpunkt nr. 4 – 
uteoppholdsrealer. Oppfatter Eidsvoll Høyre riktig dersom Sundtoppen 
fremtidig skal brukes i fritaksordningen i forhold til felles uteareal, for 
nevnte felt.  

 Underpunkt 5 – parkering. Her bør det også legges inn 0,2 
gjesteparkeringsplasser per boenhet. 

 Pkt 8.5 BS2 Skjoldnestangen med henvising til Pkt 15.5. Pkt 15.5 finnes 
ikke.  

 For avsnittene som angir byggehøyder bør kotehøyder angis for alle felt, 
også kotehøyder medregnet trappehus, ventilasjonsanlegg mm.  

 Det er nevnt mulighet for etablering av barnehage i BKB-områdene, men 
det kan være andre områder enn BKB-områdene som utløser behovet for 
barnehage. Hvordan realisere barnehagebehovet innenfor planområdet, 
og i relasjon til muligheter for utbyggingstakt og tidsperspektiv. 

 
 
 
Det reguleres til to parkeringsanlegg, se reguleringskart for vertikalnivå 1. 
Videre stilles det krav om følgende bestemmelse: Kommunen kan også samtykke i 
at det i stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal, blir innbetalt 
et beløp pr. manglende plass til kommunen, iht. gjeldende gebyrregulativ. 
Dette er foreslått iht. sum for en parkeringsplass i et parkeringsanlegg, i forslag til 
nytt gebyrregulativ. 
 
Tas ikke til etterretning. Dette fastsettes politisk.  
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til etterretning og rettes. 
 
 
Sundtoppen reguleres til grønnstruktur-park, hvor fritaksordning kan benyttes. 
 
 
Tas ikke til etterretning. Dette fastsettes politisk.  
 
Tas til etterretning og rettes. 
 
Maks kotehøyde angis. Egne bestemmelser ivaretar tillatt høyde på tekniske 
installasjoner. 
 
Dette er forhold som ikke lar seg regulere. Områdene er regulert med muligheten 
til å forbeholde seg dette ved evt. behov. 
 
 

   
 




