
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av områderegulering - Vilberg - gbnr 

18/1 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse - Innsigelse  
 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 13.12.2016, befaring av området 1.2.2017, samt epost 

av 3.2.2017 med fristutsettelse til 24.2.2017. 

 

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. 

Fylkesmannen fremmer på denne bakgrunn innsigelse til plassering av barneskolen. 

 

Formålet med planen er å legge til rette for å: 

 bygge ny Vilberg barneskole på Tynsåkjordet 

 videreutvikle Vilberg ungdomsskole innenfor dagens skoleområde 

 omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål 

 fortette to eksisterende boligområder 

 utbedre eksisterende vegnett og kryss 

 

Bakgrunnen for å flytte Vilberg barneskole er behovet for å møte veksten i antall elever med et 

bygg og uteområder som er tilfredsstillende. Planområdet er avsatt til boligformål og privat og 

offentlig tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, samt et større sammenhengende 

jordbruksareal i utkanten av området som er avsatt til LNF-formål. Kommuneplanen ble vedtatt 

våren 2015. Planen er ikke tatt opp til drøfting i planforum. 

 

Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan 

og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

Jordvern og matproduksjon 
Tynsåkjordet, hvor nye Vilberg barneskole planlegges, består av fulldyrket jord av svært god til 
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god jordkvalitet. Det opplyses at området er godt drenert og har høyt avlingspotensial for både 

korn og fôrvekster. Området er av nasjonal og regional verdi. Til varsel om igangsatt 

områderegulering uttalte Fylkesmannen at området er konfliktfylt og at vi forutsatte at 

kommunen vurderte forslag som minimerer inngrep i verdifull dyrket jord. Vi forutsatte også at 

kommunen utredet reguleringsalternativ som ikke medførte inngrep i dyrket og dyrkbar jord.  

 

Utkastet til planavgrensning for alternativ C berørte, ved varsel om oppstart, et område på rundt 

40 dekar jord. Området som er beskrevet i den senere planbeskrivelsen har økt til ca. 65 dekar, 

medregnet områder der drift blir vanskelig. Det er ikke beskrevet hvordan bygging av ny skole 

kan påvirke videre drift av tilgrensende landbruksjord negativt gjennom økt utbyggingspress på 

det gjenværende jordbruksområdet. 

 

Nedbygging av et så stort område med dyrket jord bør avklares i kommuneplanen, og det bør 

begrunnes med at alle andre alternativer er vurdert og ikke ansett som reelt gjennomførbare. 

Kommunen mener å ha utredet ulike alternativer og vurdert dem opp mot hverandre, men har 

konkludert med å fastholde alternativ C som utbyggingsområde. Etter vår vurdering er 

kunnskapsgrunnlaget for denne konklusjonen mangelfull, og saken har ikke vært godt nok 

behandlet i henhold til nasjonale og regionale føringer.  

 

Nasjonale føringer for jordvern 

Jordvern danner grunnlag for langsiktig matsikkerhet, landbruksproduktivitet og 

næringsvirksomhet. Hensynet til jordvern må vektes tungt i lys av framtidig befolkningsvekst og 

behovet for å øke matproduksjonen, se Fylkesmannens forventningsbrev for 2016. 

Fylkesmannen kan ikke se at nasjonale føringer for jordvern har blitt tillagt tilstrekkelig vekt i 

den politiske behandlingen av saken, og kommunen har ikke gjort noen helhetlig vurdering av 

hvordan de kan bidra til å nå de overordnede politiske målene for jordvern og økt matproduksjon.  

 

Avbøtende tiltak 

Fylkesmannen vil påpeke de store utfordringene som er knyttet til å flytte matjord. Behandlingen 

av matjord er langt mer krevende, komplisert og kostbart enn behandling av andre masser. Selv 

ved en vellykket jordflytting vil produksjonspotensialet vanskelig kunne opprettholdes. I tillegg 

kommer kostnadene av å bearbeide det nye jordbruksarealet slik at det opparbeides til en 

tilfredsstillende kvalitet. Jordflytting sikrer ikke at det nye arealet er økonomisk rasjonelt å drive. 

 

Fylkesmannen vil også påpeke at nydyrking ikke kan anses som et kompenserende tiltak for tapt 

matjord. Dyrkbar jord er på lik linje med dyrket jord en knapp ressurs, og de tilgjengelige 

arealene med dyrkbar jord er å anse som en framtidig reserve for å møte behovet om økt 

matproduksjon. Dersom man nydyrker areal med bakgrunn i at annet dyrket areal blir bygget 

ned, vil det totale produktive arealet også gå ned. Man må i tillegg ta med i beregningen at dyrket 

jord av god kvalitet, som har blitt holdt i hevd i generasjoner, vil ha en langt større produktivitet 

enn nydyrket areal, som ofte trenger mange år for å nærme seg samme kvalitet. At kommunen 

ønsker å nydyrke areal, er derfor ikke et argument som har relevans for saken om utbygging av 

Tynsåkjordet. 

 

Regional plan for areal og transport  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger føringer for kommunenes 

arealplanlegging. Planen legger opp til mer konsentrert vekst i utvalgte byer og tettsteder i 

Akershus. Utbygging i tråd med planen støtter opp under kollektivtransport og bidrar til å bevare 

viktige jordbruksareal og grøntstruktur. Eidsvoll sentrum er utpekt som et regionalt tettsted i 

Regional plan. Disse tettstedene skal utvikles til kompakte tettsteder med korte avstander. Det er 



 

derfor nødvendig å plassere skolen sentralt i tettstedet, slik at flest mulig ansatte og elever kan 

gå, sykle eller reise kollektivt for å komme til skolen, i tråd med nasjonale og regionale føringer. 

Dagens barneskole ligger ca. 1 km fra togstasjonen, mens ønsket plassering fører til en dobling 

av gangavstanden til togstasjonen for de ansatte som reiser med tog. Videre er en barneskole 

positivt for sentrumsutviklingen. I tillegg til aktivitet på dagtid vil skolen med lekeplass 

sannsynligvis også benyttes etter skoletid, noe som bidrar til å skape mer liv i sentrum.  

 

Planen definerer Eidsvoll sentrum som et prioritert tettsted der utbygging under visse 

omstendigheter skal kunne gå foran vern. For at vekst skal gå foran vern, må følgende kriterier 

oppfylles (R8): 

 Potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er planlagt 

utnyttet. 

 Nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse. 

 En utvidelse av byggesonen er nødvendig for å nå vekstmålet for det prioriterte 

vekstområdet mot 2030. 

 

Fortetting og transformasjon 

Potensialet for fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone er 

betydelig. Plassmangel er etter Fylkesmannens syn derfor ingen akseptabel grunn for å velge 

alternativ C. Dersom nedbygging av Tynsåkjordet indirekte bidrar til økt arealutnyttelse av 

nåværende skoletomt, kan dette heller ikke kalles fortetting, men en utvidelse av byggesonen.  

 

Innenfor planområdet er store deler av arealet avsatt til undervisningsformål i dag. Her ligger 

både en barnehage, en ungdomsskole og en videregående skole i tillegg til nåværende 

barneskole. Særlig den videregående skolen har store ledige arealer, og mye av det øvrige arealet 

er heller ikke fullt utnyttet. En grundig vurdering av fortettingspotensialet innenfor det totale 

undervisningsarealet burde vært gjennomført før en beslutning om å bygge på Tynsåkjordet ble 

tatt.  

 

Vekstmål 

Dette kriteriet er ikke oppfylt, da det ikke foreligger noen vurdering av vekstmålet for Eidsvoll 

mot 2030 og utbyggingen som trengs for å nå et slikt mål. Det foreligger ingen helhetlig analyse 

av behovet og potensialet for framtidig boligbygging innenfor byggesonen, og det fins derfor 

ikke et tilstrekkelig grunnlag som tilsier at utbygging av dagens skoletomt er nødvendig for å 

møte framtidige krav til boligutbygging. 

 

Fremmede organismer 

I følge plandokumentene er det registrert fremmede organismer innenfor planområdet. Flytting 

av løsmasser er en av de hyppigste årsakene til spredning av fremmede organismer. Se 

Fylkesmannens forventningsbrev for 2016 og Forskrift om fremmede organismer § 24.  

 

Konklusjon 

Fylkesmannen finner det uheldig at kommunen ønsker å avvike fra kommuneplanen så kort tid 

etter at den ble vedtatt, og ikke vurdere plassering av en ny barneskole med et mer helhetlig 

perspektiv. Potensialet for fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende 

byggesone er betydelig. Vi mener at alternativer til plassering av Vilberg barneskole på dyrka 

jord ikke er godt nok vurdert og at den valgte plasseringen ikke er godt nok begrunnet. 

Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget om å plassere barneskolen 

utenfor sentrum på dyrka mark. Vi mener at plasseringen er i strid med nasjonale mål for 

jordvern og økt matproduksjon og regional plan for areal og transport.  



 

 

Med hilsen 

 

 

Anne-Marie Vikla  

fylkesmiljøvernsjef Morten Ingvaldsen 

 landbruksdirektør  

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Fra: Øby, Geir Ove[goby@mil.no]
Dato: 02.01.2017 09:37:41
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Høringskommentarer til: Offentlig ettersyn av planforslag: "Områderegulering Vilberg" - planid. 
023726200.

God morgen!

Viser til offentlig ettersyn av planforslag: "Områderegulering Vilberg" - planid. 023726200, i Eidsvoll 
kommune og har følgende innspill:

 Jeg 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 at myke 
trafikanter skal henvises til de samme hovedtrasseer som de kjørende. Jeg anbefaler derfor at det 
utredes alternative traseer for om mulig i større grad å separere de myke trafikantene fra 
eksisterende hovedferdselsårer for biler og tyngere transport.

 Jeg er videre sterkt kritisk til at planforslaget heller ikke søker å knytte området til Vorma, og 
snarere prøver å isolere seg bort fra vannet. Eidsvoll og Sundet kjennetegnes ved vannveien og 
Vorma og knytningen mellom planområdet og denne identiteten synes totalt fraværende. Jeg 
anbefaler at det legges til rette for adkomst mellom planområdet og Vorma.

█ Geir Ove Øby
Prost Kragsvei 3    
2080 Eidsvoll

E-post:                 goby@mil.no
Telefon:               0510 9788 / 2309 9788
Mobil:                   +4792208619
Besøksadresse   Linderud
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Fra: Hovland, Steinar[Steinar.Hovland@moelven.com]
Dato: 09.02.2017 13:11:12
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Merknader vedr. PlanID 0237262000 - FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
VILBERG-OMRÅDET

Hei

Viser til offentlige dokumenter angående PlanID 0237262000 - FORSLAG TIL 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VILBERG-OMRÅDET, og har følgende 
merknader :

1. Omdisponering av område for dagens Vilberg Skole
I framlagt plandokument nr 4 – Planbeskrivelse med KU (konsekvensutredning) 
finner vi følgende beskrivelse : 

Vilberg er, og har vært, et skolesentrum. Rundt skolene ligger et 
villaområde preget av de nye arkitektoniske stilidealene som vokste fram i 
første halvdel av forrige århundre. Mange av bygningene framstår som 
gode eksempler på byggeskikk fra sin tid. Vi finner blant annet sveitserhus, 
hus inspirert av funksjonalismen, jugendstil og en nasjonalromantisk 
trehusstil. Hagene er et viktig element i dette miljøet.
Kommunedelplanen anbefaler at det vises forsiktighet ved ombygging og 
fortetting slik at området og de opprinnelige stiluttrykkene tas vare på. 
Begrunnelsen for dette er at Vilberg er et viktig kulturmiljø som 
dokumenterer bolig- og bosettingshistorie i og rundt Eidsvoll sentrum.

Denne beskrivelsen passer godt med slik vi oppfatter områdene rundt begge 
Vilberg-skolene og stemmer med hvordan vi som har bodd her i mange år ønsker 
at området skal forbli. 
Det forundrer meg derfor mye at Eidsvoll Kommune kan foreslå en 
blokkbebyggelse hvor begrensning på takhøyde er satt til hele 18 meter! Dette vil 
bli ett blikkfang inne i et område med lave eneboliger og ødelegge den 
beskrivelsen Eidsvoll Kommune selv har satt opp i plandokument 4. I samme 
dokument står det også : Utbygging av blokker og konsentrert småhusbebyggelse 
innenfor feltene BBB og BKS vurderes til å ha liten til ingen negativ effekt på 
landskapets karakter.  Hvordan man kan vurdere at boligblokker med høyde på 
inntil 18 meter i et småhus-område har liten eller ingen negativ effekt på 
landskapets karakter er forunderlig og må forklares. 
Vi ber innstendig om at dette forslaget endres med hensyn på takhøyde. 

2. Overvann 
I framlagt plandokument nr 3 – Forslag til reguleringsbestemmelser, er det en 
beskrivelse av reguleringer for overvann innenfor aktuelt område. Vi bor i dag i 
Marte Marja’s veg 3 og felles grense med Vilberg skole på nedsiden av skolen. Vi 
opplever ofte i forbindelse med snøsmelting om våren og store nedbørsmengder på 
høsten at dagens ledningsnett for overvann er underdimensjonert. Pga av terrenget 
strømmer vannet ned fra Vilberg Skole. Kummer og rør klarer ikke å ta unna slik at 
overvannet renner oppå bakken. Dette har medført ødeleggelser på vår plen og 
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ved ett tilfelle har vi fått oversvømmelse i vår kjellerstue. Vi ber derfor om at snarest 
mulig, og senest ved en utbygging på Vilberg Skole, at ledningsnettet for overvann 
fra området oppgraderes slik at det får tilstrekkelig kapasitet.

Med hilsen

Anne og Steinar Hovland
Marte Marja’s veg 3
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Fra: Røise, Stine Helen (Totens Sparebank)[s.roeise@totenbanken.no]
Dato: 09.02.2017 16:59:58
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Sak 15/1778 Vilberg - nytt planforslag

Hei !

I forbindelse med Områdereguleringsplan  Vilberg- Planid. 023726200 ønsker jeg  å si noen få ord.

Det er flott at det skjer utbygging i Eidsvoll Sentrum og sentrumsnære områder. Og som nabo til Vilberg 
Barneskole, synes jeg det er ekstra hyggelig at det ser ut til å bli bygget leiligheter på dette området etter 
hvert.
Som beboer  i Vilbergvegen 19,  er  jeg opptatt av at solforholdene mot sør blir ivaretatt på beste mulige 
måte, selv om det vil bli satt opp leiligheter i 5 etasjer.  Ser da for meg at leilighetsbyggene da ikke blir 
dratt for høyt opp i terrenget.
Har stor forståelse for at en utbygger ønsker å få mest mulig ut av tomta, men håper at de nye 
bygningene vil kunne «gli inn» i  den gamle bebyggelsen i Vilbergvegen på en god måte.
Det er vanskelig å komme med noe mer konkret enn dette, synes jeg, men har tillit til at dere som jobber 
med forslaget, kommer til å tenke nøye igjennom hvordan  ny bebyggelse  skal ligge i forhold til 
nåværende.  

Lykke til videre med planforslaget!

Med vennlig hilsen

Stine Helen Røise
Vilbergvegen 19
2080 Eidsvoll

Tlf 93814939

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual 
or entity to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system 
manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses. 
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FYLKESADMINISTRASJONEN 
 

 
Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA 
0107  OSLO    
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

Eidsvoll kommune 
Rådhusgt 1 
2080 EIDSVOLL 
 
Att. Silje Lillevik Eriksen 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einar Midtsund 24.02.2017 2015/8657-18/20347/2017 EMNE L12  
Telefon 
22055623 

Deres dato 
13.12.2016 

Deres referanse 
2015/1778 

 
Eidsvoll kommune - Reguleringsplan for Vilbergområdet - Offentlig ettersyn – Foreløpig 
uttalelse 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 13.12.2016 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. 
 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 21.08.2015 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området. Det vises også til arkeologisk rapport, oversendt i august 2016 og telefonsamtale med 
kommunens saksbehandler 9. februar 2017. Fylkesrådmannen har følgende merknader til 
planforslaget:  
 
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. Planforslaget 
legger også opp til at det skal kreves detaljregulering for området. Vilberg barneskole skal utvikles 
til boliger, noe som kan føre til ønske om store endringer både innenfor bevaringsområdet og i 
umiddelbar nærhet til dette. Kravet om detaljregulering blir derfor en forutsetning for å kunne få til 
et godt resultat i samspillet mellom gammelt og nytt. Når det gjelder både gamlebygningen på 
barneskolen og de andre innenfor hensynssonene i områdeplanen, er det f.eks. vesentlig at de får 
beholde sine fasader og materialbruk og tilstrekkelig med rom rundt seg. Dette må inkluderes i 
reguleringsbestemmelsene når områdene detaljreguleres.   
 
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 foreslås det at vurdering av bevaring utsettes til detaljregulering. 
Erfaringsmessig er ikke dette et godt grep. Der dette er gjort ender det ofte med at det sidestilles 
med at bevaringsverdiene innenfor området ikke er viktige nok og må vike. Fylkesrådmannen 
anbefaler derfor at dette vurderes allerede nå i områdereguleringen. 
 
 



  

2 

Automatisk fredete kulturminner 
Innenfor reguleringsområdet er gjennomført arkeologiske registreringer, både i 2003 og 2016. Det 
er påvist automatisk fredete kulturminner i form av to gravhauger; ID 80217 og 80220, to små 
bosetningsområder fra førromersk jernalder; ID 89291 og 89294 og to enkeltliggende kokegroper; 
ID 220725 og 220726. Kulturminnene er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 
nr. 50 § 4 første ledd pkt. a og j. I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i 
forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til 
inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Akershus fylkeskommune er 
rette myndighet til å vurdere dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i henhold til 
Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3.2011. 
 
Bosetningsspor ID 89291, 89294, 220725 og 220726 – Tillatelse til inngrep 
Bosetningssporene er undersøkt og dokumentert ved registrering i henholdsvis 2003 og 2016. ID 
89291, 89294 og 220726 er alle datert til førromersk jernalder mens ID 220725 er datert til 
folkevandringstid. Kulturminnene er få og av en vanlig forekommende type. Kulturminnene er ikke 
synlig på overflaten og har ingen opplevelsesverdi. 
 
Fylkesrådmannen finner å kunne tillate inngrep i ID 89291, 89294, 220725 og 220726 uten vilkår 
om ytterligere arkeologisk undersøkelse, før reguleringsplanen eventuelt realiseres. Tilstrekkelig 
dokumentasjon av disse kulturminnene er gjennomført i forbindelse med registrering utført av 
Akershus fylkeskommune. 
 
Lokalitetene ID 220725 og 220726 er avmerket i plankartet som bestemmelsesområde #3 og #4 
(BU3). Fylkesrådmannen anbefaler at ID 89291 og 89294 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. 

 
Gravhauger ID 80217 og 80220 – Administrativ innsigelse 
Det er fra tidligere kjent to gravhauger i formålsområde BOP og på grensen mellom BIA/BU1. I 
gjeldende reguleringsplan for Eidsvoll videregående skole ligger haugene i 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. 
 
Fylkesrådmannen vil påpeke at selv om de gamle spesialområdene er videreført i form av 
hensynssoner i planen (H730_1 og _2), har kommunen utelatt å føye til en utvidet hensynssone C 
(H570). Arealformålet for både BOP og BIA/BU1 åpner teoretisk for utbygging/terrengendring 
helt inn til kanten av foreslått hensynssone H730_1 og H730_2. Slike tiltak vil etter 
fylkesrådmannens vurdering virke utilbørlig skjemmende på gravhaugene, noe som er et brudd 
med kulturminneloven § 3 første ledd. 
 
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 
våre 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. 
Fylkesrådmannen vil oversende våre forslag til hensynssone C og D for begge gravhaugene direkte 
til kommunens saksbehandler. 
 
Fylkesrådmannen foreslår følgende reguleringsbestemmelse for de nye hensynsonene C: 
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H570_# Hensynssone bevaring kulturmiljø. Innenfor hensynssonen er nybygg og 
terrengtiltak ikke tillat. Alminnelig vegetasjonspleie kan gjennomføres. 
Kulturminnemyndigheten kan godkjenne andre, mindre tiltak i hensynssonen.    

 
Fylkesrådmannen har gjort kommunen oppmerksom på at Akershus fylkeskommunen må forholde 
seg til planforslaget, som i henhold til plan- og bygningsloven er lagt ut til offentlig ettersyn. 
Fylkesrådmannen fremmer derfor administrativ innsigelse til planen slik den nå foreligger. 
Vi ønsker dialog med kommunen for å komme fram til en omforent løsning. Innsigelsen kan 
trekkes dersom plankartet endres i tråd med våre anbefalinger vedrørende gravhaugene ID 
80217, 80220 og det tas inn en bestemmelser for tilhørende hensynssoner H570_#. Saken vil 
om nødvendig bli fremmet for behandling i fylkesutvalget. 
 
Dersom kommunen ikke finner å kunne inkorporere en utvidet hensynssone C i BOP og BIA/BU1 
vil det måtte søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for å godkjenne planforslaget. 
Riksantikvaren er generelt svært restriktive med å gi dispensasjon for forhold vedrørende synlige 
kulturminner. Fylkeskommunen vil heller ikke anbefale Riksantikvaren å gi en slik dispensasjon 
for gravhauger som fra tidligere har vært kjent og derfor burde kunne integreres i planarbeidet.  
 
Andre regionale interesser 
Fylkesrådmannen viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 17.02.2017. Vi 
anmoder kommunen å vurdere alternative løsninger som kan bidra til en mer sentral beliggenhet 
samtidig som man begrenser nedbygging av dyrka mark. 
 
Konklusjon 
Planforslaget tar etter fylkesrådmannens mening ikke tilstrekkelig hensyn til bevaringen av friareal 
omkring de to gravhaugene ID 80217 og 80220. Planforslaget er derfor i strid med 
kulturminneloven §3.  
 
Fylkesrådmannen har gjort kommunen oppmerksom på at Akershus fylkeskommunen må forholde 
seg til planforslaget, slik det nå foreligger. Fylkesrådmannen fremmer derfor administrativ 
innsigelse til planen for å sikre et friområde omkring gravhaugene ID 80217 og 80220 i 
områdene BOP og BIA/BU1. Vi ønsker dialog med kommunen for å komme fram til en 
omforent løsning. Saken vil om nødvendig bli fremmet for behandling i fylkesutvalget. 
 
Det må legges en utvidet hensynssone C omkring gravhaugene ID 80217, 80220 og vedtas en 
reguleringsbestemmelse tilknyttet hensynssonene H570_#.  Fylkesrådmannen forutsetter også at 
bestemmelsen tilknyttet hensynssone H570_4 (Vilberg barneskole) legges inn i 
reguleringsbestemmelsene i tråd med kommunens tidligere signaler. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Einar Midtsund   Hanne Libak 
seniorrådgiver plan   rådgiver nyere tid 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst 
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Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:    einar.midtsund@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 
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NVEs innsigelse ved offentlig ettersyn - Områderegulering Vilberg - 

Eidsvoll kommune, Akershus 

Det vises til oversendelse fra Eidsvoll kommune 13.12.2016. 

Kvikkleire 

Planområdet består av tykke marine avsetninger, jf. NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Før det kan 

planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at 

grunnen er stabil eller lar seg stabilisere.  

I de geotekniske vurderingene som er gjort for Vilberg skole (BU3) og Vilberg ungdomsskole (BU4), 

hhv. 1350013115-G-not-001 og 1350013113-G-not-001, fastslår at det ikke er funnet kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale. Områdereguleringsplanen åpner imidlertid for langt mer utbygging enn kun BU3 og 

BU4: 

- BFS (frittliggende småhusbebyggelse) – Eneboliger og tomannsboliger. 

- BKS1 og BKS2 (konsentrert småhusbebyggelse) – Rekkehus, tomannsboliger, kjedeboliger 

og leilighetsbygg. 

- B (boligbebyggelse) – Boliger med parkering under terreng. 

- BLK (lekeplass/parkområde) – Opparbeides med nødvendig planering. 

- BOP (offentlig eller privat tjenesteyting) – Bygg og anlegg for undervisning og offentlig 

eller privat tjenesteyting. 

- BBH (barnehage) – Bygg og anlegg for undervisning og offentlig eller privat tjenesteyting. 

- BIA (idrettsanlegg) – Bygg og anlegg for idrett. 

- BU1 og BU2 (Undervisning) – Bygg for undervisning, idrettsanlegg og offentlig 

tjenesteyting. 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

http://www.ngu.no/


 
Side 2 

 

 

 

- GN1 og GN2 (Grønnstruktur) – Mindre konstruksjoner 

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. 

For delfeltene BKS1, BKS2, B og BU3 er det satt krav om detaljregulering. For disse feltene er det 

tilstrekkelig at avklaring mht. områdestabilitet skjer i forbindelse med detaljregulering. Det må da i 

områdeplanen nedfelles bestemmelser som sikrer at dette blir ivaretatt på detaljreguleringsplannivå.  

For øvrige delfelter er det ikke satt krav om detaljregulering. For samtlige felt åpnes det for ny 

utbygging. Avklaring av områdestabilitet må derfor skje før områdereguleringsplanen for 

Vilbergområdet vedtas, alternativt at det blir satt krav om detaljregulering for alle delfeltene med 

tilhørende krav om avklaring av områdestabilitet. 

Vi viser i denne forbindelse til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar og 

NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. 

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. 

 

For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det dokumenteres at sikkerhet mot kvikkleireskred er 

tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet, eller at det settes bestemmelser som sikrer at dette blir 

ivaretatt ved ev. detaljregulering.  

Våre veiledere finnes tilgjengelig på www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. Ved behov bidrar vi 

gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

Regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Uttalelse til forslag til områdereguleringsplan for Vilberg i Eidsvoll 

Vi viser til brev datert 13.12.2016 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til områdereguleringsplan for 
Vilberg.  
 
Formålet med reguleringsplanen er bl.a. å legge til rette for bygging av ny barneskole, 

videreutvikling av Vilberg ungdomsskole, bygging av boliger på området til eksisterende 
Vilberg barneskole og fortetting av to eksisterende boligområder. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslaget til områdereguleringsplan for 
Vilberg. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 

Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 
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Eidsvoll kommune 

Rådhusgata 1 

2080 EIDSVOLL 

 

 

Att:     

Dato: 02.01.2017 

Saksref: 201601037-2 

Deres ref.: 15/1778 

Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Trine-Marie Molander Fjeldstad 

Telefon:    

Mobil: 97191099   

E-post: Trine-Marie.Molander.Fjeldstad@banenor.no 

 

 

Eidsvoll kommune - Områderegulering Vilberg - offentlig ettersyn, uttalelse  

Vi viser til brev datert 13. desember 2016 om ovennevnte.  

Bane NOR har vurdert planforslaget. Vi viser til vår uttalelse ved planoppstart og har ingen ytterligere 

merknader. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien Trine-Marie Molander Fjeldstad 

seksjonssjef senioringeniør  

Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt Plan og teknikk, Forvaltning og 

samfunnskontakt  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

 
 

 



Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 25.01.2017 11:46:10
Til: Silje Lillevik Eriksen
Kopi: Thomas Meisfjord; Arnfinn Hjell; Alexander Vatnehagen
Tittel: Uttalelse til offentilg ettersyn Områderegulering Vibergområdet Sak 15/1778

Kommunal drift har ikke gitt uttalelse i saken ifm. oppstart av planarbeidet, men har vært i dialog med 
planavdelingen og konsulent ifm. utarbeidelse av planforslaget.
Planforslaget og planbeskrivelsen synes å tilrettelegge godt for oppgradering av vegnettet i området mhp. 
pågående skoleutbygging og framtidig fortetting av boligområdene. Dette gjelder både hensynet til myke 
trafikanter, busstrafikk til og fra skolene, og eksisterende og framtidige boliger.    

Kommunal drift har imidlertid noen mindre kommentarer til planforslaget/planbestemmelsene:
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.
Rekkefølgebestemmelsene:
Pkt. 3.1 Vann- og avløp: Dette punktet bør også omfatte Feltene BBH og B, i tillegg til feltene BU 1-4.
Pkt. 3.2 Veg: Det bør fremgå bedre av plankartet hva de forskjellige arealene omfatter. F. eks. henviser 
SGS1 til Tynsåkvegen, men er påført på Hagalykkja i plankartet. Hvis bestemmelsen gjelder 
gang/sykkelveg langs begge disse bør det også påføres begge.
Det samme gjelder SKV2. Antar dette omfatter hele Jon Sørensens veg og Vilbergvegen?  Er betegnelsen 
på Hagalykkja uteglemt, eller omfattes denne også av SKV2?
Er det riktig at adkomstvegen fra Hagalykkja helt i nord defineres som Kjøreveg,  SKV3, eller er bør denne 
adkomsten defineres veg «SV?» 
En antar siste avsnitt i pkt.3.2 gjelder gang/sykkelveg gjennom felt B. I så fall bør dette presiseres bedre i 
teksten.

Utover dette har kommunal drift ingen merknader til planforslaget m/bestemmelser.

Med vennlig hilsen
Erling Amdahl
Fagleder, prosjektavdelingen, kommunal drift
tlf. 66 10 71 55 / mob.406 25 515

e-post: erling.amdahl@eidsvoll.kommune.no
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Postadresse 
Hafslund Nett AS  
Postboks 990, Skøyen 
N-0247 OSLO 

Hovedkontor  
Drammensvn. 144, Skøyen 
N-0247 OSLO 

Internett 
www.hafslundnett.no 
firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 
+47 22 43 58 00 
 

Bankkonto 
6468.05.20877 
Foretaksregisteret 
NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 
2016-12-13 

Vår dato 
2017-02-10 

Deres referanse 
2015/1778/SLE 
  

Vår referanse 
49986 
 

 
Eidsvoll kommune 
Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

Vår saksbehandler 
Ronja M. Skaug 
 
 
 

 Kopi til 
      
 
 

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG: OMRÅDEREGULERING VILBERG, 
PLANID. 023726200   
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn av planforslag: områderegulering Vilberg, planid. 
023726200. Høringsfristen er 10. februar 2017 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet, og har ingen ytterligere 
bemerkninger til planen.   
 
Nettselskapet ønsker å bli kontaktet i fremtidige høringsprosesser for detaljreguleringer innenfor områdereguleringen.   
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja M. Skaug 
rådgiver 
Rettigheter 



Høringsuttalelse vedrørende «Områderegulering Vilberg»

I områdereguleringen legges det opp til at ca 47 dekar dyrket mark omreguleres til 

undervisningsformål med hensikt å bygge en ny barneskole. Eidsvoll Landbruksforening og Akershus 

bondelag mener dette 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.

I den vedtatte regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus er Eidsvoll sentrum(Sundet) 

pekt på som en et prioritert tettsted, der det skal settes en langsiktig grønn grense for avgrensing 

basert på dagens byggegrense. Det er enda ikke definert en slik grønn grense i Eidsvoll, men den 

aktuelle tomten ligger helt klart utenfor det som i dag kan defineres som byggegrensen for Eidsvoll 

Sentrum. 

En av de sentrale betingelsene for utvidelse av dagens byggegrense er at det er nødvendig ut i fra 

mål for bolig- og arbeidsplassvekst. Før dagens byggegrense utvides må også «potensialet for 

fortetting og transformasjon i vekstområdet utnyttes». Denne betingelsen er ikke oppfylt i Eidsvoll 

sentrum. To av de seks alternative skoletomtene i planprogrammet er basert på dagens skoletomt og

nabotomten. Disse to alternativene er forkastet til tross for at de også ville være en tilpasning i 

forhold transformasjon og fortetting. 

I kommunens behandling av saken er det andre forhold enn matproduksjon som er vektlagt ved valg 

av skoletomt. Dog er det lagt opp til at matjorda benyttes i nydyrking på andre steder i kommunen. 

Nydyrking og flytting av jord er ressurskrevende og usikkert med hensyn til den «nye jordas» 

produksjonsevne. Dette bør således være den absolutt siste utvei, og kan ikke være en løsning for 

bygging der det finnes alternativer. Kun 10 % av arealet i Eidsvoll er dyrket, dermed finnes det 

alternativer. Jorda bør bevares og benyttes der den er.

I Eidsvoll er det flere jordvernsutfordringer. Et eksempel er at Eidsvoll kommune planlegger å flytte

en kommunal barnehage til dyrket mark ved Ås skole. Kommunen godtar flytting med henvisning til 

at arealet ligger inne i kommuneplanen og benytter dette som anledning til å ikke kritisk vurdere om

gamle vedtak er i tråd med nye nasjonale føringer om jordvern. Summen av jordvernutfordringer gjør 

det betimelig å stille spørsmålstegn ved om det generelt blir tatt for lett på jordvern i kommunen.

I Akershus er det som kjent meget stort press på sentrale jordbruksarealer. Et enstemmig storting har 

vedtatt en ny jordvernstrategi der nedbygging av matjord skal reduseres betydelig innen 2020. I 

denne sammenheng er det meget uheldig at kommunen beslutter å bygge ned dyrket mark når det 

er alternativer som også ivaretar innbyggernes matsikkerhet.

Med hilsen 

Eidsvoll landbruksforening v/Amund Dønnum og Akershus bondelag v/Sigurd Enger



Eidsvoll 6.februar 2017

Eidsvoll kommune,
kommunal forvaltning,
Pb. 90,
2081 Eidsvoll

Høringsuttalelse til forslag til områderegulering Vilberg – planid. 
023726200, sak 15/1778

Vi er eiere av eiendommen Vilbergvegen 17, gnr 17 bnr 126 og 253. 
Eiendommen ligger innenfor området for ovennevnte områderegulering, og er 
nabo til Vilberg skole.

Vi er innforstått med at skoleeiendommen blir omregulert til byggeområde for 
boligbebyggelse, og synes det er en fornuftig framtidig arealbruk når det 
bygges ny skole på Tønsakerjordet. Vi mener imidlertid at den foreslåtte 
arealutnyttelsen av flere grunner ikke er akseptabel, og vil motsette oss den 
foreslåtte områderegulering for skoleeiendommen, betegnet   felt B  , med formål
boligbebyggelse-blokkbebyggelse   i planbeskrivelsen.

Forsalg til plan med bestemmelser og planbeskrivelsen angir blokkbebyggelse 
med gesimshøyde på 18 meter/5 etasjer uten nærmere angivelse av % BYA og
byggegrenser. Til sammenligning har den gamle skolebygningen en mønehøyde
på ca 14 meter.

Den foreslåtte blokkbebyggelsen er ikke 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 avstanden til Eidsvoll stasjon er 1,2 km eller mer. 900-
1000 meter blir ofte brukt som definisjon på grensen for akseptabel 
gangavstand til kollektivknutepunkt. I tillegg er det relativt stor høydeforskjell 
og mange oppfatter kryssing av Vorma som en barriere. Det betyr at flere vil 
velge å kjøre bil framfor å gå fra dette området, og viser at den foteslåtte 
blokkbebyggelsen hører hjemme i Sundet og i område rundt stasjonen, og ikke
på Vilberg.

I kommunedelplan for kulturminner beskrives Vilberg som et viktig kulturmiljø 
som dokumenterer bolig- og bosettingshistorie rundt Eidsvoll sentrum, og hvor
det bør vises forsiktighet ved fortetting. Derfor virker det litt underlig at det i 
planbeskrivelsen er gjort følgende vurdering: «Utbygging av blokker vurderes 
å ha liten til ingen negativ effekt på landskapets karakter..... bebyggelsen 
rundt er robust nok til å tåle en slik fortetting......».

Vi mener at konsekvenser knyttet til estetikk, landskap og kultur ikke er 
tilstrekkelig utredet, og det er skuffende at kommunens egen estetisk veileder, 
som skal legges til grunn for all planlegging i kommunen, ikke er nevnt med et 
ord. Det blir enda mer betenkelig når planen fremmes av kommunen sjøl, og 
skole-eiendommen er kommunal eiendom.



Vår eiendom grenser som nevnt til skoletomta i nord-vest. Mye av hagen og 
solplassen/terrassen vender mot skole-eiendommen, og vi har i dag gode sol- 
og utsiktforhold. Hvis planen med blokkbebyggelse blir godkjent slik som i 
planforslaget vil utsikten mot sørøst og sør bli helt ødelagt. Det samme vil 
gjelde for de gode solforholdene vi har i dag. Analyse av sol-skygge med 
utgangspunkt i illustrert blokkbebyggelse viser at med 18 m høye hus plassert 
inntil 9 m fra eiendomsgrensen (som planforslaget åpner for), vil vi i 
vinterhalvåret miste sola helt på terrassen. Det vil også gjelde store deler av 
dagen om våren og høsten. Også i sommerhalvåret vil blokkbebyggelsen gi 
slagskygge på den delen av tomta som vender mot sør. 

I vedlegget er det gjort et forsøk på, med  to enkle perspektivtegninger å 
illustrere utsikten vi har i dag, og hvordan det vil se ut med den planlagte 
blokkbebyggelsen. I vedlegget er det også vist et snitt i nord-sør-retning med 
eksisterende og planlagt bebyggelse.

Som nevnt er det flere grunner til at vi motsetter oss forslaget, og mener  den 
planlagte blokkbebyggelsen i område  B må reduseres i omfang, særlig gjelder 
dette høyden. Planforslaget må også konkretiseres  for å gi en  bedre 
forutsigbarhet for oss som grenser til det aktuelle området.

Vi foreslår derfor at det på plankartet legges inn byggegrense som gir 
nødvendig  «luft» og avstand til tilstøtende småhusbebyggelse. 
Reguleringsbestemmelsene pkt 4.3.1, type bebyggelse, siste setning endres 
til: Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 9 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. Alternativt tillatt bebyggelse i 2-3etg, hvor fordeling mellom 2 og 3 
etg eventuelt avklares i detaljplan.

Som alternativ til dette foreslås en feltinndeling  der det lengst øst på skole-
eiendommen, inntil Sundgata/Tynsåvegen og der terrenget i bakkant 
(«Låketoppen») er høyest kan tillates bebyggelse med høyde tilpasset den 
gamle skolebygningen, og at tillatt høyde  gradvis trappes ned til 3 og 2 
etasjer mot vestre del av tomta.

Hvis det er noe som er uklart eller dere har spørsmål må dere bare ta kontakt.

Ellers vil vi anbefale at det foretas en befaring. Da er det greit å være klar over
at skolepaviljongen lengst i vest er ca 7 meter høy. Det betyr at den foreslåtte 
blokkbebyggelsen vil rage inntil 11 meter høyere enn den bygningen! 

   
Med vennlig hilsen
Kari Mobråten
og
Odd Gundersen
Vilbergvegen 17, 2080 Eidsvoll

1.vedlegg



Vedlegg til høringsuttalelsen
Den enkle skissa 
til venstre viser  
utsikten fra 
«solplassen» i 
Vilbergvegen 17. 
Retningen er sør, 
sør/øst og 
«paviljongen» og 
den gamle 
skolebygningen 
ses i venstre 
bildekant. Med 
unntak av enkelt 
tre er det ingen 

hinder for sol og utsikt.

Under er det forsøkt å illustrere den samme utsikten med 5 etg/18 meter 
høye blokker i 
tråd med det som 
er foreslått i 
område-
reguleringen! Det 
bør ikke være 
vanskelig å forstå 
at det ødelegger 
solforholdene og 
all utsikt.

             

Till høyre har jeg forsøkt
gjennom et snitt i nord-sør
retning å vise hvordan den
massive
blokkbebyggelsen vil virke
inn i forhold til
eksisterende bebyggelse.
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