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1 
Akershus Fylkeskommune 
og Fylkesrådmannen 
Mottatt 24.2.2017 
 

 
 
Fylkesrådmannen viser til tidligere uttalelse i 
forbindelse med varsling om igangsatt 
reguleringsarbeid for område. Det vises også til 
arkeologisk rapport fra august 2016. 
 
Nyere tids kulturminner:  
Planforslaget viderefører bevaringsområdene i 
gjeldende reguleringsplaner. I tillegg reguleres 
også den gamle delen av Vilberg barneskole til 
bevaring og skoleplassen bevares som 
lekeplass/grøntområde. Dette er i tråd med 
fylkesrådmannens tidligere anbefalinger. 
 
Fylkesrådmannen registrerer at hensynssone 
H570_4 (Vilberg barneskole) ikke er nevnt i 
bestemmelsen for hensynssonene. Det har kommet 
opplysninger fra kommunen om at dette er en 
feiltagelse og at det skal innarbeides i 
bestemmelsen. Vi forutsetter derfor at dette blir 
gjort. 
 
For boligene i Ekornvegen foreslår 
Fylkesrådmannen at det allerede i områdeplanen 
legges på hensynsone bevaring av bygningsmiljø 
og at dette ikke avventes til detaljreguleringen. 
Fylkesrådmannen har erfaring med at dette ikke er 
et godt grep med hensyn til bevaringsverdien. 
 
Automatisk fredete kulturminner: 
I forbindelse med arkeologiske registreringer både 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til følge. Hensynsone H570_4 Vilberg barneskole tas 
inn i bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
Tas til følge. Det legges inn hensynsone bevaring for 
boligene i Ekornvegen med omkringliggende arealer. 
H570 
 
 
 
 
 
Tatt til følge. De to bosettingsområdene avmerkes i kartet 
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Pkt. 7.2 Sone med 
særlige hensyn 
 
 
 
 
 
 
Pkt.7.2 Sone med 
særlige hensyn 
 
 
 
 
 
 
 



i 2003 og 2016 er det påvist automatiske fredete 
kulturminner i form av to gravhauger, to små 
bosettingsområder og to enkeltliggende 
kokegroper. Fylkesrådmannen finner å kunne 
tillate inngrep i lokalitetene bosetting og kokegrop 
uten vilkår. Tilstrekkelig dokumentasjon av disse 
kulturminnene er gjennomført i forbindelse med 
registreringene. Lokalitetene kokegropene er 
avmerket i plankartet som bestemmelsesområde 
#3 og #4. Fylkesrådmannen anbefaler at de to 
bosettingsområdene avmerkes på samme måte, og 
at det bør knyttes en felles bestemmelse til alle 
bestemmelsesområdene. Fylkesrådmannen 
foreslår for eksempel: 
Bestemmelsesområde arkeologiske kulturminner. 
Område er frigitt for tiltak etter plan av 
Akershus fylkeskommune, 24.02.2017. 
Tilstrekkelig dokumentasjon er gjennomført ved 
registrering. 
 
Når det gjelder gravhaugene er disse tidligere 
registret og er avmerket i gjeldende 
reguleringsplan for Eidsvoll videregående skole (, 
spesialområde S2 og S3). Fylkesrådmannen ba 
ved planoppstart om at kommunen videreførte 
dette vernet gjennom hensynssoner (jf. plan- og 
bygningsloven 2008) og at man la en utvidet 
hensynssone C omkring kulturminnene for å sikre 
tilstrekkelig friareal omkring. Kulturminnene ble 
videreført i områdeplanen som hensynssone uten 
at området ble utvidet som foreslått. 
Fylkesrådmannen har derfor fremmet 
administrativ innsigelse på dette punktet. Etter 
dialog med Eidsvoll kommunen antar 
fylkesrådmannen at intensjonen er å ivareta 
gravhaugene i tråd med kulturminneloven. Det 
forutsettes derfor at plankartet endres i tråd med 
deres anbefalinger; med en hensynssone D (H730) 
som verner gravhaugene og deres sikringssone 
på 5 meter, og en utvidet hensynssone C (H570) 
som sikrer tilstrekkelig friareal omkring haugene.  
 
Andre regionale interesser: 

på samme måte som kokegropene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tatt til følge. Det legges på en utvidet hensynsone 
hensynssone D (H730) som verner gravhaugene og deres 
sikringssone på 5 meter, og en utvidet hensynssone C 
(H570), i tråd med Fylkesrådmannens anbefaling. Det 
forutsettes at innsigelsen på dette punktet frafaller. 
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anmoder kommunen å vurdere alternative 
løsninger som kan bidra til en mer sentral 
beliggenhet samtidig som man begrenser 
nedbygging av dyrka mark 

Ikke tatt til følge. 

2 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 
Mottatt 12.1.2017 

NVE fremmer innsigelse til planen på følgende 
grunnlag: 
- Faren for kvikkleireskred er ikke tilstrekkelig 
avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk 
forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs retningslinjer 
7/2014. 
 
NVE skriver at selv om det er avklart at det ikke 
finnes kvikleire eller sprøbruddmateriale på ny 
Vilberg barneskole og Vilberg ungdomsskole, 
åpner planen for langt mer utbygging enn kun 
disse to områdene. NVE vil minne om at den 
reelle faren for kvikkleireskred skal avklares 
senest på reguleringsplannivå. 
Forslaget til reguleringsbestemmelser (pkt. 2.12) 
strider mot dette, da krav om geotekniske 
vurderinger mht. områdestabilitet først kreves før 
det søkes om igangsettingstillatelse.  
 
De anbefaler derfor at det blir satt krav om 
detaljregulering for alle delfeltene med tilhørende 
krav om områdestabilitet. 

Tatt til følge. Det legges inn i bestemmelsene at alle 
byggeområder som skal detaljreguleres med tilhørende 
krav om områdestabilitet. 
 
 
 
 
 
 

 Pkt. 2.1 Krav om 
detaljregulering 
Endres slik at det står at 
det skal utarbeides og 
godkjennes 
detaljreguleringsplan 
for alle byggeområder 
før det kan gis 
igangsettelsestillatelse. 
Samt tilhørende krav 
om områdestabilitet. 
 
  



3. 
Statens vegvesen 
Mottatt 30.1.2017 

Ingen merknader    

4 
Eidsvoll kommune, 
kommunalteknikk 
Mottatt 25.1.2017 

I krysset Sundgata/Kastellvegen x 
Tynsåkvegen/Prost Krags veg (v/Shell) må det 
sikres tilstrekkelig trafikkareal for evt. fremtidig 
utvidelse av krysset. Dette bør samordnes med den 
pågående områdereguleringen for Eidsvoll 
sentrum. Vegbredder er ikke påført planen. En 
forutsetter at nødvendig vegareal er avsatt i 
tilstrekkelig grad, og iht. kommunens vegnorm. 
 
I tillegg har de merknader til plankartet,hva de 
forskjellige arealene omfatter 
 
Rekkefølgebestemmelse pkt. 3.1 vann og avløp 
bør også gjelde barnehagetomta BBH og 
boligområde B (gamle skoletomta). 
 
 
   
 

Tas til følge. Områdeplanen har vært ute på begrenset 
høring pga. bestemmelse knyttet til veg, Bestemmelsen 
pkt 3.2 har fått flere tilføyelser som sikrer nødvendig 
utbedring av krysset, samt at gang- og sykkelvegen 
trekkes til Sundgata. 
 
 
 
 
Tas til følge. Plankartet er påført veg-betegnelser flere 
steder. 
 
Tas til følge. Bestemmelsen pkt. 3.1 gjelder nå også for 
barnehagetomta og gamle skoletomta. 

 Pkt. 3.2 Veg 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  
Geir Ove Øby Prost 
Kragsvei 3. 
Mottatt 2.1.2017 
 

Er svært kritisk til at all trafikk mellom 
kommunesenteret i Sundet og det nye planområdet 
utelukkende skal gå igjennom krysset mellom 
Sundgata og Tynsåkveien, og da spesielt myke 
trafikanter. Han anbefaler at det utredes alternative 
trasser for om mulig å separere de myke 
trafikantene fra bilene. 
 
Videre er han sterkt kritisk til at planforslaget i 
liten grad søker å knytte området til Vorma. Han 
skriver at Eidsvoll og Sundet kjennetegnes ved 
vannveien og Vorma og tilknytningen mellom 
planområdet og denne identiteten synes totalt 
fraværende. Han anbefaler at det legges til rette 
for adkomst mellom planområdet og Vorma 

Delvis tatt til følge. 
I planforslaget legges det til rette for myke trafikanter, 
ved at det er lagt inn bestemmelsen pkt 3.2 har fått flere 
tilføyelser som sikrer nødvendig utbedring av krysset, 
samt at gang- og sykkelvegen trekkes til Sundgata. 
 
 
 
Tas ikke til følge. Områdeplanen omhandler i stor grad 
eksisterende forhold på Vilbergområdet med eksisterende 
infrastruktur. Tilrettelegging av adkomst fra Vorma må 
nødvendigvis tas som eget tema, og har ikke vært 
prioritert i denne planen. 
 

 Pkt. 3.2 Veg 

6. 
Bane Nor 
Mottatt 2.1.2017 

 

Viser til tidligere uttalelse ved planoppstart, og har 
ingen ytterligere merknader. 

   

7 
Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus 
Mottatt 17.2 

Fylkesmannen fremmer innsigelse med følgende 
hovedbegrunnelse: 
«For å ivareta nasjonale mål for bærekraftig areal- 
og transportpolitikk og jordvern mener 
Fylkesmannen det er nødvendig å søke andre 
løsninger for barneskole i Eidsvoll. 
Potensialet for fortetting og transformasjon i 
Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone 
er betydelig. Vi kan ikke se at alternative 
lokaliseringer er blitt grundig utredet». 
 

Tas ikke til følge. På bakgrunn av fylkesmannens 
innsigelse ble lokaliseringsalternativene for ny skole 
behandlet på nytt. Den 13.6.2017, sak 53/17 vedtok 
kommunestyret at det skal jobbes videre med lokalisering 
av ny skole på Tynsåkjordet. Fylkesmannens innsigelse 
tas dermed ikke til følge. Det vises til denne saken for 
ytterligere informasjon (vedlagt), samt til 
saksutredningen.  
  
I denne saken anmodes det derfor om at fylkesmannen 
frafaller innsigelsen.  
  

  



8. 
Kari Mobråten og Odd 
Gundersen,  
Vilbergvegen 17 
Mottatt  
 

De motsetter seg den foreslåtte områderegulering 
for skoleeiendommen, betegnet felt B, med formål 
boligbebyggelse-blokkbebyggelse i 
planbeskrivelsen. De mener at den foreslåtte 
blokkbebyggelsen ikke er tilpasset det 
eksisterende bygningsmiljøet og strøkskarakteren 
her på Vilberg. Området ligger utenfor det 
som er definert som sentrum i nylig vedtatt 
planprogram for regulering av Eidsvoll sentrum, 
og mener at det vil betyr at flere velge å kjøre bil 
framfor å gå fra dette området. Derfor mener de at 
den foreslåtte blokkbebyggelsen hører hjemme i 
Sundet og i området rundt stasjonen, og ikke på 
Vilberg. De trekker frem gjeldende 
kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer der Viberg beskrives som et viktig 
kulturmiljø.  

Delvis tatt til følge. I reguleringsbestemmelsene er det 
lagt til rette for høy arealutnyttelse på den gamle 
skoletomta. Dette er nødvendig grep i henhold til 
overordnede føringer for areal- og transportplanlegging. 
Det er krav om at det utarbeides detaljregulering før 
området bygges ut. I detaljplanen vil man måtte ta hensyn 
til omkringliggende bebyggelse i forhold til solforhold og 
tilpasning til eksisterende bebyggelse. I bestemmelsen 
pkt. 4.3 Boligbebyggelse (B), er byggehøyden spesifisert 
slik at maksimal byggehøyde på bygning er 18 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng, dette inkluderer 
tekniske rom over tak. 
 

 Pkt. 4.3 
Boligbebyggelse (B) 

9.  
Anne og Steinar Hovland, 
Marte Marjasveg 3 
Mottatt 9.2.2017  

Ber om at den gamle skoletomta Området felt B 
endres med hensyn til takhøyde. De mener at en 
takhøyde på inntil 18 meter i et villaområde vil få 
negative konsekvenser.  
 
De ber om at ved utbygging av gamle Vilberg 
skole må overvannbehandling dimensjoneres 
tilstrekkelig. 
 

Viser til kommentar ovenfor, pkt. 8. 
 
 
 
 
Tas til etterretning. I planbestemmelse pkt. 2.2 er det 
sikret at overvann håndteres lokalt, og det skal 
detaljprosjekteres i detaljplanen. Dette gjelder både 
takvann, overflatevann og drensvann. Det skal etableres 
overvannsløsninger. 
 

  

10. 
Stine Helen Røise, 
Vilbergvegen 19 
Mottatt 9.2.2017 

Hun er positiv til at det skjer utbygging i Eidsvoll 
sentrum og sentrumsnære områder. Og syns det er 
ekstra hyggelig at det bebygges leiligheter. Hun er 
opptatt av at solforholdene mot sør blir ivaretatt på 
beste mulige måte, selv om det vil bli satt opp 
leiligheter i 5 etasjer, og ser da for seg at 
leilighetsbyggene da ikke blir dratt for høyt opp i 
terrenget. 

Viser til kommentar ovenfor, pkt. 8. 
 

  



11. 
Hafslund Nett 
Mottatt 10.2.2017 

Viser til uttalelse ved planoppstart. Har ingen 
ytterligere bemerkninger til planen. 

   

12. 
Eidsvoll 
landbruksforening og 
Akershus Bondelag 
Mottatt 10.2.2017 

Eidsvoll Landbruksforening og Akershus 
bondelag mener forslaget er meget uheldig og 
kortsiktig i forhold til matproduksjonen i 
Akershus. Dyrket mark er en knapp ressurs lokalt 
og nasjonalt, og må brukes til matproduksjon hvis 
Norge skal kunne øke matproduksjonen i takt med 
befolkningsveksten jfr. Stortingets vedtak. De 
viser videre til regional plan for areal- og 
transportplanlegging der det heter at betingelsen 
for utvidelse av byggesonen i et prioritert tettsted 
må «potensialet for fortetting og transformasjon i 
vekstområdet utnyttes». De mener at denne 
betingelsen ikke er oppfylt i Eidsvoll 
sentrum.  
 

Tas ikke til følge. Viser til kommunestyrets behandling 
den 13.6.2017, sak 53/17 der alternative lokaliseringer 
ble behandlet. Kommunestyret vedtok at det skal jobbes 
videre med lokalisering av ny skole på Tynsåkjordet. 
Viser ellers til saksutredningen, der argumentene for 
etablering av ny skole på Tynsåkjordet er vurdert 
nærmere. 

  

 


