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Administrasjonens kommentar Endringer 

Kart Bestemmelser 
Statens vegvesen (25.05.16)  

Statens vegvesen påpeker at støyrapporten for planområdet mangler beregning av 

trafikkstøy utenfor vinduer til soverom og stuer uten støyskjermingstiltak og med 

støyskjermingstiltak i alle etasjer. SVV forventer at kommunen ikke vedtar planen 

før kommunen har mottatt revidert støyrapport som beskriver støynivået på 

uteplasser/ balkonger og utenfor vinduer til soverom og stuer med støyskjermings-

tiltak. 

 

 

 

 

 

For å sike at nødvendige støyskjermingstiltak blir utført før nye leiligheter blir tatt  

i bruk må det i reguleringsplanen tas med en reguleringsbestemmelse som sier: 

 

- «Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som 

sikrer at støynivå utenfor vinduer til soverom og stuer og på 

uteområder/balkonger er Lden 55 dB eller lavere før kommunen kan gi 

brukstillatelse for leiligheter som ligger i gul støysone». 

 

 

Statens vegvesen har merknader til at ordlyden i reguleringsbestemmelse 20.3.6 

ikke er i tråd med retningslinje T-1442/2012, og forventer at ordlyden i 

bestemmelsen endres eller at bestemmelsen tas ut av reguleringsplanen. 

 

Man har også merknader til at det i planforslaget er brukt pil som symbol for 

avkjørsel fra Aksel Bråtens veg til planområdet. Avkjørsel/kryss med fv. 503 

(Aksel Bråtens veg og Finstadvegen) må reguleres med utforming og frisikt som 

beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 og V121.  

 

Tas delvis til følge. Planen fastsetter rammer og betingelser som 

ivaretar Svv’s merknad til støy, samtidig som at planen ivaretar en viss 

fleksibilitet. Boligenes endelige beliggenhet og form vil være et 

produkt av en rekke begrensninger; - det være seg utnyttelsesgrad, 

kotehøyde, areal til felles uteopphold/lek, grense for rød støysone samt 

generelle krav i byggteknisk forskrift vedr. lys, luft og avstand mellom 

bygg. Legger en disse begrensningene til grunn i tillegg til 

rekkefølgebestemmelse § 14.5 og § 14.6, dokumentasjonskrav i § 9, 

støykrav i § 13.2, - har administrasjonen få betenkeligheter med å vedta 

planen slik som den foreligger.  

 

Tas til følge, vegvesenets forslag til bestemmelse innarbeides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til følge, bestemmelsen tas ut av plan.  

 

 

 

Tas delvis til følge gjennom pressering i bestemmelsene. Avkjørsel er 

for øvrig regulert med pil for å ivareta en viss fleksibilitet med 

muligheter for sidevegs forskyving ved senere detaljprosjektering.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bestemmelse § 15.6: 
«Det skal være dokumentert at 

det er utført støyskjermings-

tiltak som sikrer at støynivå 
utenfor vinduer til soverom og 

stuer og på uteområder/ 

balkonger er Lden 55 dB eller 
lavere før kommunen kan gi 

brukstillatelse for leiligheter 

som ligger i gul støysone». 
 

 

 

 

Ny § 12.3.1: «Avkjørsel fra 

Aksel Bråtens som anvist med 

pil skal opparbeides med 

utforming og frisikt som 
beskrevet i Statens vegvesens 



 

 håndbok N100 (vegnormal) og 
håndbok V121 (veileder). 

Jernbaneverket (30.05.2016) 

Jernbaneverket kan ikke se at støy fra jernbanen er vurdert i støyrapporten. 

Jernbaneverket forutsetter at støyrapporten oppdateres og legger til grunn 

eksisterende og økt trafikkvekst på jernbanen. ROS-analysen nevner at plan-

området er noe utsatt for støy fra jernbane, men sier ingenting om konsekvensene 

av denne støyen og hvordan økt trafikk på Hovedbanen vil påvirke tiltaket. 

 

Tas til etterretning. Berg Knudsen AS har gjennomført en støyrapport 

datert 22.09.2016, hvor forholdene knyttet opp mot støy fra bane er 

forsøkt besvart ut. Konklusjonen av rapporten er at planområdet 

tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 forutsatt at det gjennomføres 

støydempende tiltak i form av støydempende vinduer som monteres i 

soverom i fasaden mot jernbanen.  

 

  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (01.06.2016) 

ROS-analysen som følger planforslaget er ikke tilfredsstillende. Ved oppstart er 

det fremmet konkrete krav fra NVE med hensyn til flom langs Risa som ikke er 

blitt fulgt opp tilstrekkelig i planforslaget. Det er avdekket flere farer for uønskede 

hendelser i analysen uten at risikovurderingene følges opp med beskrivelser og 

bestemmelser om konkrete avbøtende tiltak. Grunnet svært mangelfull ROS-

analyse fremmer Fylkesmannen innsigelse mot planforslaget. 

 

Fylkesmannen støtter Jernbaneverkets uttalelse av 30.05.2016, og mener at 

konsekvenser knyttet til støy fra jernbanen må vurderes og innlemmes i 

plandokumentene. 

 

Fylkesmannen mener det er positivt at planforslaget legger til rette for effektiv 

utnyttelse av et sentralt og kollektivnært areal, dette er i tråd med det nasjonale 

målet om å stoppe veksten i biltrafikk. 

 

Fylkesmannen forutsetter at byggegrensen på 20 meter fra vassdraget Rissa 

opprettholdes i det videre planarbeidet,  

 

 

 

 

 

… og at bestemmelsene som skal hindre forurensing av elva og forringelse av 

naturverdiene følges opp og overholdes i anleggsfasen. 

 

Tas til etterretning, se kommentar til de respektive fagetater. Forholdet 

er fulgt opp med supplerende rapporter om grunnforhold og 

flomvurderinger. Brev med anmodning om frafall av innsigelser på 

bakgrunn av supplerende utredninger ble sendt fylkesmannen (og 

NVE) den 05.10.2017 

 

 

Tas til etterretning, se kommentar til de respektive fagetatene. 

Forholdet er fulgt opp i supplerende støyrapport.  

 

 

Kommentaren tas til orientering, og støttes.  

 

 

 

Det er ikke riktig at dette i seg selv er en intensjon. Minste avstand fra 

felt BFKT til vassdrag er ca. 13. meter. BFKT ligger i all hovedsak 

nærmere vassdraget enn 20 m. Ut i fra retningslinjene om samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging er det riktig at utbyggingen får 

forrang. Naturområdet langs Risa er for øvrig belagt med hensynsone 

for bevaring av naturmiljøet.  

 

Det er satt rekkefølgebestemmelser i planen som tar sikte på å 

forhindre forurensning av elva og miljøet lang elva under anleggsfasen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggegrensen på 20 m. fra 

BFKT til vassdraget som 

angitt i plankartet under 

offentlig ettersyn, tas ut av 

planen for å rydde vekk 

misforståelser.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny omformulert 

bestemmelse § 15.4: «Før 

igangsettingstillatelse skal det 

foreligge en plan for anleggs-

perioden der det redegjøres for 

håndtering av evt. forurenset 

grunn, tiltak for å hindre 
forurensning til vassdrag, 

hvordan anleggsområdet tenkes 

avgrenset samt redegjørelse for 



 

hvordan områdene langs elven 
sikres i anleggsperioden.» 

Eidsvoll kommune, Kommunal drift (02.06.2016) 

 Det er i planen fremmet forslag om at torg, naturområde og vei fram til 

VA-anlegg (pumpestasjon) skal være offentlige, kommunal drift ønsker 

ikke dette som offentlige arealer.  

 

 Både vei og fortau bør vær ferdig opparbeidet med god 

fremkommelighet samt snumulighet for renovasjonsbil, før det gis 

brukstillatelse. 

 

 

 

 Det må utarbeides planer for omlegging/nye utvendige VA-anlegg, dette 

må sikres gjennom rekkefølgekrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overflatevann/takvann/drensvann skal primært håndteres på egen 

eiendom etter prinsippet om lokal overvannshåndtering. 

 

 Ved behandling av utomhusplan må det sikres at alle berørte offentlige 

virksomheter gis mulighet for innspill i forhold til sine fagområder 

 

 Det må sjekkes ut om planen har en utforming som gjør at 

forutsetningene i renovasjonsforskriften for håndtering av avfall 

oppfylles. 

 

 

Tas til etterretning, eierform endres til f_  

 

 

 

Tas til etterretning, forholdet ivaretas i rekkefølgebestemmelse § 15.2 

 

 

 

 

 

Tas til etterretning, forholdet ivaretas i § 6.2 – Teknisk infrastruktur, 

samt i rekkefølgebestemmelse § 15.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering, forholdet ivaretas allerede i bestemmelse om 

Overvann - § 7 

 

Tas til orientering.  

 

 

Tas til etterretning, forholdet ivaretas i § 5.5 – Parkering, varelevering 

og renovasjon 

 

Endring i eierform fra o_ til 

f_ for formålene Torg, 

Naturområde og Veg 

 

Det reguleres inn vende-

hammer med snumulighet 

for renovasjonsbil og 

tankbil 

 

Endres tilsvarende i kapittel 

1, 12, 13 og 15.  

 

 

Ny bestemmelse § 15.2: 

«Vei f_V og fortau o_FO skal 

være ferdig opparbeidet før det 

gis brukstillatelse for boligene i 

felt BFKT» 
 

Ny bestemmelse §§ 6.2 og 

15.1: «Teknisk infrastruktur 

for veg/vann/avløp som 

kommunen skal overta, skal 

utføres iht. de krav og 
bestemmelser som følger av 

gjeldende kommunaltekniske 

normer for Eidsvoll kommune.» 
+ «Det skal utarbeides tekniske 

planer for omlegging/nye 
utvendige vann-, avløps- og 

veianlegg. Planene skal 

behandles og godkjennes av 
Eidsvoll kommune før det gis 

igangsettetillatelse.» 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bestemmelse § 5.5: «… 

Avfallshåndtering og øvrige 

vareleveranser skal løses i 

tilknytning til felles anlegg i 

parkeringskjeller. Løsning for 

varelevering og avfalls-

håndtering må vises på 
situasjonsplan, og være i 

henhold til Eidsvoll kommunes 



 

til enhver tid gjeldende 
forskrifter.» 

Akershus fylkeskommune (03.06.2016) 

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 24.06.14 til varsel om igangsatt 

reguleringsarbeid for området, og har ingen ytterligere merknader. 

 

For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens 

vegvesen Region øst. 

 

Tas til orientering.  

 

 

Tas til orientering.  

  

NVE (08.06.2016) 

NVE fremmer innsigelse til planen på følgende grunnlag: 

 

 Sikkerhet mot flom er ikke tilstrekkelig ivaretatt, jf. sikkerhetskrav gitt i 

byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 og NVEs veileder 2/2011. 

 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 flom 

og kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet. 

 

 

Tas til etterretning.  

 

Etter offentlig ettersyn har forslagshaver gjennomført 

grunnundersøkelser i planområdet som beskrevet i Geoteknisk 

datarapport datert 22.09.16, utført av GrunnTeknikk AS. I tillegg har 

Sweco Norge AS utført beregning av tilløpsflom med gjentaksintervall 

200 år for nedbørfeltet til elva Risa i flomberegning datert 09.12.2016. 

Disse rapportene dokumenterer at sikkerheten mot flom og kvikkleire-

skred er tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet.  

 

Brev datert 05.10.2017 med anmodning om frafall av innsigelser på 

bakgrunn av supplerende utredninger er blitt tilsendt NVE (og 

fylkesmannen)  

  

NVE (12.10.2017) 

NVE viser til oversendelse fra Eidsvoll kommune. På bakgrunn av de utførte 

tilleggsutredningene trekker NVE sin innsigelse til planen.  

 

Tas til etterretning.  

  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (19.10.2017 

Fylkesmannen viser til oversendelse fra Eidsvoll kommune, og trekker sin 

innsigelse til planen på bakgrunn av at områdestabiliteten er funnet 

tilfredsstillende samt at området er avklart med henblikk på flomfare.  

 

Tas til etterretning.  

  

 

 


