
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Om offentlig ettersyn av områderegulering 

Vilbergområde - Fylkesmannens svar  
 

Vi takker for et nyttig møte den 22/3-17 og viser til deres oppsummering av 4/4-17. 

  

Fylkesmannen mener at kommunens begrunnelser ikke er tilstrekkelige til at vi kan trekke 

innsigelsen. Plasseringen er i strid med nasjonale mål for jordvern og økt matproduksjon og 

regional plan for areal og transport. Vi ser ikke at potensialet for fortetting og transformasjon 

innenfor Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone er tilstrekkelig vurdert. Vi mener at 

alternativer til plassering av Vilberg barneskole på dyrka jord ikke er godt nok vurdert og at den 

valgte plasseringen og arealkravet ikke er godt nok begrunnet.  

 

Vi anser ikke at kommunen i tilstrekkelig grad har begrunnet behovet for 40 daa til en ny 

barneskole. Med den foreslåtte plasseringen på Tynsåkjordet, og med et stort omfang, kan hele 

jordet på ca. 70 dekar i praksis være tapt. Vi savner en grundigere vurdering av areal- og 

transportvurderinger. Plasseringen av skolen bør bidra til at flest mulig elever og ansatte kan gå 

og sykle til skolen.  

 

Det er avsatt betydelig areal til offentlig tjenesteyting i områdereguleringsplanen. Kommunen må 

vurdere en helhetlig og god utnytting av disse arealene til ulike skoler og barnehage. Vi 

oppfordrer også kommunen til å utrede hvordan skole og flerbrukshall kan bidra positivt til 

tettstedsutviklingen i Sundet. 

  

Vi mener at plassering av skole bør avklares mer helhetlig gjennom kommuneplanprosessen, og 

anbefaler kommunen å utrede mulighetene ved eksisterende skole nærmere og/eller å finne andre 

alternativer som vil være i bedre samsvar med nasjonale og regionale føringer.  

  

Vi viser ellers til vårt brev av 17.2.2017. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Marie Vikla  

fylkesmiljøvernsjef Morten Ingvaldsen 

 landbruksdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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