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Eidsvoll kommune - Endring av bestemmelse for områderegulering for Vilbergområdet - 
Uttalelse til begrenset høring 
 
Det vises til oversendelse datert 20. juni 2017 av begrenset høring av endring av 
reguleringsbestemmelse i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. 
 
Områderegulering for Vilbergområdet lå ute til offentlig ettersyn i perioden 22. desember 2016 til 
10. februar 2017. Fylkesrådmannen ga uttalelse til planforslaget i brev datert 24. februar 2017 etter 
å ha fått innvilget utsatt frist. Det varsles nå en endring i planbestemmelsene § 3.2, som omhandler 
rekkefølgekrav knyttet til vei. Bakgrunnen for endringen er å sikre nødvendig utbedring av krysset 
Tynsåkvegen/Sundgata. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: 
 
Det opplyses at våre merknader i brev datert 24. februar 2017 vil bli innarbeidet i kart og 
bestemmelser når planforslaget skal opp til offentlig ettersyn. Fylkesrådmannen ser positivt på 
reguleringsbestemmelsene endres med sikte på å øke sikkerheten for gående og syklende. For 
forhold som gjelder fylkesvei viser vi uttalelse fra Statens vegvesen region øst. Vi har ingen 
ytterligere merknader til foreslått endring. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen      Bjarne Gaut 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Statens vegvesen, Region øst  
 
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: bjarne.gaut@afk.no, 22 05 56 20 
Nyere tids kulturminner:   hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28


