
OMRÅDEREGULERING FOR EIDSVOLL SENTRUM 
SAMMENDRAG AV UTTALELSER/MERKNADER I FORBINDELSE MED NYTT OFFENTLIG ETTERSYN OG ADMINISTRASJONENS KOMMENTARER   
 

På følgende sider gjengis alle innkomne merknader/innspill fra nytt offentlig ettersyn som sammendrag. Sammendragene er av varierende 
lengde og grad av redigering. Kun innhold som angår endringer av planforslaget er kommentert. Merknadene vil følge saken som del av 
saksdokumentene. 
 

O Uttalelser fra offentlige instanser: Administrasjonens kommentar: 

O1 Ruter, datert 21.12.2018 
Det ble ved varsel om oppstart og ved offentlig ettersyn av planforslaget sendt 
inn et innspill om behovet for snuplass og reguleringsplass for busser.  
Slik det er i dag, får hver buss som skal snu, en omvei på ca.1,6 km. Dette 
gjelder over 50 busser på en vanlig hverdag. Dette blir flere hundre kilometer 
tomkjøring i uken, og flere tusen i året. Ruter mener det er svært uheldig at 
innspillet ikke er ivaretatt. Ruter ønsker et naturlig endepunkt med 
snumulighet for busser som kommer fra vest. Ruter ønsker videre dialog. 

 
Administrasjonen og Ruter hadde møte 23.01.19 for å drøfte problemstillingen. 
Det er ønskelig med en snumulighet og 5min. stopp for 1-2 busser i nærheten av 
felt BAA2. Dette er innarbeidet i bestemmelse for BAA2. Administrasjonen har 
opprettet dialog mellom grunneier og Ruter. 

O2 Hafslund, datert 20.12.2018 
Hafslund Nett har ingen ytterligere bemerkninger til planen. 

 
Tas til orientering 

O3 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), 
datert 14.12.2018 
Ingen merknader til at området reguleres som foreslått. 

 
 
Tas til orientering. 

O5 NVE, datert 11.12.18 
NVE fremmet innsigelse til områdereguleringen fordi det ikke var stilt krav om 
detaljregulering slik at søknad om tiltak kunne godkjennes uten at det var satt 
krav om geoteknisk vurderinger. Ettersendte geotekniske vurderinger fra 
henholdsvis Løvlien Georåd datert 18.10.2013 og 22.5.2017 og Inhouse Tech 
datert 10.11.2013, samt korrigeringer i planbestemmelsene ivaretar kravene i 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 på en tilfredsstillende måte på 
områdereguleringsplannivå. 
NVE trekker derfor sin innsigelse til planen. 

 
 
 
 
Tas til orientering. 

O6 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 10.01.2019 
Fylkesmannen frafaller innsigelsen til områdene B6 og B2. Dersom det er mulig 
bør det anlegges en kantsone langs Vorma utenfor gangstien langs B6. 
Fylkesmannen frafaller også innsigelsene som gjaldt samfunnssikkerhet og 
parkering. Når det gjelder støy mener Fylkesmannen at bestemmelse 2.2 punkt 

 
Tas til orientering. 
Det legges inn krav til kantsonen i bestemmelsen for VFS4. 
 
Tas til etterretning. 



2 bør endres, slik at det er tydelig hvilket område som er avvikssonen, men 
frafaller også innsigelsen på støy. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslagets BKB1 og GP1 (tidligere 
VAA1), der det innebærer utfylling i Vorma. Kunnskapsgrunnlaget anses som 
ikke godt nok og hensynet til naturmangfold anses ikke som ivaretatt for 
områdene. Videre mener Fylkesmannen at kommunen ikke har dokumentert at 
behovet for nye områder er så stort at det er nødvendig å utvide 
utbyggingsområdet og Eidsvoll sentrum ut i Vorma.  

 
 
Tas til etterretning. Dermed unntas BKB1, GP1, BS2 og VNS1 rettsvirkning ved 
planvedtak, da området ses under ett - med krav om felles planlegging.  
 

O7 Akershus Fylkeskommune, datert 15.01.2019 
Mener det er positivt at planbestemmelsene legger opp til en relativt lav 
minimumsnorm for parkering, at parkering søkes løst i felles anlegg 
(fortrinnsvis under terreng), at det tilstrebes sambruk og at det settes av plass 
for bildeleordning i større prosjekter.  
Fylkesrådmannen støtter etablering av felles parkeringsanlegg nær fylkesveien 
og mener at planen bør tydeliggjøre at dette er ønsket løsning. For å kunne løse 
privat frikjøp i sentrum bør kommunen klargjøre at den er beredt til å bygge i 
hvert fall ett av parkeringsanleggene. Et tilstrekkelig dimensjonert felles 
parkeringsanlegg i utkanten av sentrum kan redusere behovet for relativt 
omfattende gateparkering, som planen tilsynelatende fortsatt legger til rette 
for. Fylkesrådmannen er positiv til at det planlagte punkthuset flyttes lenger 
vekk fra det historiske sentrum enn i det opprinnelige planforslaget. 
Fylkesrådmannen viser til tidligere uttalelser og har ingen ytterligere 
merknader. 

 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
Administrasjonen tar sikte på en parkeringsstrategi i etterkant av områdeplanen.  
 
 
 
 
Tas til orientering. 

08 Statens vegvesen, datert 04.01.2019 
Statens vegvesen har ingen merknader til revidert forslag til 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum.  

 
Tas til orientering. 
 

IO Uttalelser fra virksomheter i Eidsvoll kommune Administrasjonens kommentar: 

IO1 Kultur, e-post datert 07.01.2019 
Det ønskes at grøntområdet i sentrum, GAA1, fremstår som en møteplass og 
sosial arena hvor fysisk aktivitet er et hovedfokus, uavhengig av alder. 
Virksomheten Kultur er i dialog med blant annet skatemiljøet i Eidsvoll, og det 
er ønskelig at området vurderes som en aktivitetssone der man kan legge til 
rette for en type betongpark med mulighet for rullende aktivitet, slik som 
sparkesykler, BMX og skating. Videre tenkes en kunstisflate på vintertid og for 
eksempel ballbane sommerstid. Anleggene bør gjøres slik at det integreres 
med, og vil være et supplement til, allerede eksisterende trimpark og 

 
 
 
 
Dette er ikke i strid med formålet, men vil bli spesifisert ytterligere i 
bestemmelsen for GAA1. 



bocciabane og på denne måten gjøre at området fremstår helhetlig. Videre er 
beplantning slik som trær og plen, samt benker, viktig for at området skal 
kunne kombinere aktivitet med rekreasjon. Toalettfasiliteter er en forutsetning 
ved økt aktivitet i området, ikke minst med tanke på båttrafikken.  

P Uttalelser fra private: Administrasjonens kommentar: 

P1 Romfarer Arkitekter AS, på vegne av grunneier av B6, B7, BKB5 og BG2, 
31.10.2018  
Har oppfattet at endringer i planforslaget ikke vil påvirke området deres, da 
dette er et detaljert planområdet som behandles i områdereguleringen. Forstår 
nå at noen av fellesbestemmelsene er tillagt også deres felter, mens andre ikke 
er det. 
Krav til utearealer: 
Antar at fellesbestemmelsene i 4.6 ikke gjelder, ettersom det er lagt opp til 
annen fordeling som menes er godkjent av kommunen for området. 
Krav til parkering: 
Mener parkeringskravet for boligene på felt B7 er litt uklar. Presiserer at 
gjesteparkering ikke er del av parkeringskrav fra kommunen, og at disse 
plassene da ikke må legges i underjordiske anlegg.  
Krav til leilighetsfordeling i fellesbestemmelsene: 
Mener kravet til leilighetsfordeling i fellesbestemmelsene til kommunen, er i 
strid med de planene som er lagt for B7. Det er for B7 tenkt 4 hybler på 29,9 
m2 eksklusiv bod. Det er i fellesbestemmelsene krav til minste 
leilighetsstørrelse på 35 m2 eksklusiv bod. Andre krav angående fordeling av 
størrelser er oppfylt i det ferdigprosjekterte bygget for B7. Ettersom prosjektet 
har vært igjennom en grundig prosess og detaljregulert, og også ferdig 
prosjektert for felt B7, ønskes det ikke å få pålagt de nye fellesbestemmelsene 
ut over parkeringsnormen. 

 
Området er også under en planprosess, selv om det er en detaljering i en 
områdeplan. Samtidig gjelder ikke alle endringer for alle områder. Det er også en 
selvfølge at også dette området formes gjennom prosessen. Området må 
forholde seg til fellesbestemmelsene, der ikke annen detaljering tilsier at disse 
kan fravikes. 
 
Kravet om 25m2 MFUA bortfaller for B6, B7 og B8. Fellesbestemmelsene blir 
gjeldene. Se for øvrig kommentar over, om at det er en planprosess og at en plan 
ikke kan godkjennes på forhånd. 
 
Dette ble justert før nytt offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Se kommentar over vedr. planprosess. Leilighetsfordeling er et politisk ønske om 
styrt boligpolitikk, og er også politisk vedtatt 24.4.2018.  
 

P2 Romfarer Arkitekter AS, på vegne av grunneier av B7, 19.12.2018  
Presiserer følgende til planforslagets reguleringsbestemmelser: 
§ 2.8 Universell utforming( § 12-7,nr 4): 
Universell utforming er dekket innenfor TEK og Plan og bygningsloven, og det 
trengs ingen gjentagelse av lovverk. 
§ 4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder. 
Regnemetode som er angitt for å få en trapping på byggene: gjennomsnittlig 
etasje = etasje min + etasje maks delt på 2, gir ingen begrensning på hvor mye 
areal som skal være over og under gjennomsnittlig etasje. Det er i tillegg en 

 
 
 
Tas til etterretning.  
 
Bestemmelsen er tatt med for å gi en forklaring på temakartets angivelse av 
etasje min og maks. Temakartet skal legge føringer for etterfølgende 
detaljregulering Administrasjonen har valgt å bruke etasjer på dette nivået, da vi 
mener det er enklere å tolke i en større sammenheng. Vi er klar over at 



vanskelig formel å definere. Hva er en gjennomsnittlig etasje, antall, høyde? 
Man må evt. sette inn BTA. Det fordrer en prosentregning over og under 
gjennomsnittlig etasje, pr. BTA, pr. høyde på hver del av bygget om dette 
trapper seg. Ved 3-8 etasjer havner gjennomsnittlig etasje på 5,5 etasje. Iht. 
Plan og bygningsloven betegnes etasjeangivelse som ikke egnet for 
høydeangivelser. Dette blir vanskelig å kontrollere på større felt og vanskelig å 
tegne etter. Alternativet er å sette en gjennomsnittlig gesimshøyde i tillegg til 
en maksimal høyde på bygg som allerede er etablert. 
 
 
§ 4.3 Leilighetsstørrelser 
Endring av størrelser på leiligheter vil få store konsekvenser for plassering av 
bæresystem og opprettholdelse av antall boliger prosjektet legger opp til. 
Prosjektet har prosjektert 3 leiligheter på 25 m2 og noen leiligheter på 32 m2.  
§ 4.5 og § 4.6 Privatareal og MFUA 
Mener alle punkter ivaretas i detaljreguleringen for Torget 3, 5 m.fl. i egne 
bestemmelser. MFUA på Torget 3, 5 m. fl. er mye strengere enn 
fellesbestemmelsene, og privatareal er ikke del av vår regulering. I tillegg til 25 
m2 MFUA i detaljreguleringen og uten fritaksordning mot 18m2 i 
fellesbestemmelsene, blir det urimelig å kreve privatareal.  
§ 4.8 Tilrettelegging for sykkel. 
Det er ikke vanlig å lade på sykkelhoteller eller ved oppstillingsplasser ved bolig 
o.l. Man tar enkelt med seg batteriet opp i leiligheten eller annet sted, og lader 
der. Dette er kun fordyrende og blir ikke benyttet.  
§ 5.7 for B6, B7 og B8, plassering og høyder: 
Det er lagt inn i bestemmelsene: 
«Trapperom, heis og tekniske rom på tak skal være tilbaketrukket fra fasade 
med minst installasjonens/oppbyggets høyde.» (Dvs. 3- 3,5m). Når det gjelder 
tekniske rom på tak prøver man å unngå dette. Grunnet høyt parkeringskrav og 
grunnforhold som kun gir mulighet for en parkeringsetasje, kan noe av tekniske 
rom måtte ligge på tak. Når det gjelder trapperom ved lamellbygg vil man få 
smale leilighetsarealer på hver side av trapp og heisrom. Trapperommet må 
ligge til side for kjørebane i kjellere og kan derfor ikke ligge i midt bygg fra 
garasje/underetasje. Det er både en fordyrende faktor å skulle endre 
trappeløpet og heisplasseringen før taket, og meget uheldig for tilgjengelighet, 
og sikkerhet ved rømning, fra og til eventuell takterrasse.  
 

etasjeangivelser ikke er hensiktsmessig i detaljregulering, her vil det bli stilt krav 
om angivelse av kotehøyde på de enkelte bygg eller bygningsdeler. Formelen skal 
altså tjene til å understreke ønsket om at bebyggelsen som detaljreguleres totalt 
balanserer rundt det gjennomsnitt som dannes av etasje min og maks, verre er 
det ikke. Enkelt sagt: vil man bygge høyt, må man også bygge lavt. Vil man bygge 
rundt gjennomsnittet, og da avstå fra høyere bygninger eller bygningsdeler, kan 
man bygge mer ensartet. Det er tanken bak prinsippet, som da vil bli konkretisert 
i de etterfølgende detaljreguleringer, for eksempel i kombinasjon med krav om 
variasjon. I bestemmelsene angir vi i tillegg maks kotehøyde innenfor feltet for å 
sikre denne allerede på områdenivå. 
 
Leilighetsfordeling er et politisk ønske om styrt boligpolitikk, og er også politisk 
vedtatt. Dette har ligget inne i planforslaget siden første offentlige ettersyn, og er 
ikke en ny endring. 
 
Se kommentar for P1, under samme tema, som imøtekommer problemet rundt 
ulike krav til feltene her og resten av planområdet. At områdene har like krav 
mener vi er nødvendig for helheten og ønsker derfor ikke å unnta dette prosjektet 
fra fellesbestemmelser.  
 
 
 
Tas til etterretning. Takk for oppdateringen. 
 
 
 
 
Det ble tatt inn en formulering etter et innspill etter forrige høringsrunde, om enn 
ikke helt lik den som nevnes i merknaden. Det som står i bestemmelsene, i 5.7 pkt. 
3 - Plassering høyder, er: «Tekniske installasjoner samt heis- og ventilasjonsoppbygg 
kan tillates med maksimal høyde 3,5 meter over regulert maksimal byggehøyde, og 

tilbaketrukket fra fasaden med minst installasjonens/oppbyggets høyde.» Bakgrunnen 
var et ønske om å minimere synbarheten av tekniske bygg på taket. Vi ser at 
bestemmelsen kan ha noen uheldige konsekvenser. Bestemmelsen er derfor 
endret til å gjelde tekniske installasjoner og ventilasjonsoppbygg.  



P3 Anna Elise Solberg, 10.01.2019 
Mener Skjoldnestangen, med sin unike beliggenhet, ikke bør overdras til 
utbyggere, men heller være et område kommunen bør beholde for framtiden, 
gjerne med tanke på et kulturhus. Ikke positiv til høy fortetting på begge sider 
av Eidsvollbrua.  
Ønsker generelt at det tenkes mer utradisjonelt. Mener kjøpesenter 
tankegangen ikke har en langsiktig fremtid i Eidsvoll sentrum, da annen type 
handel stadig tar over markedet. Eidsvoll sentrum burde heller satse på hoteller 
og attraktivt miljø for turisme. Mener et sentrum med særpreg og miljø, vil 
skape byliv, samtidig være et attraktivt sted å bo.  

 
Da det fortsatt foreligger innsigelse fra Fylkesmannen for området på 
Skjoldnestangen, unntas BKB1, GP1, BS2 og VNS1 rettsvirkning ved planvedtak. 
Området vil derfor behandles separat. For øvrig kan kulturhus gå innunder 
foreslått formål, men vi ser ikke noen grunn til å begrense bruken til bare dette. 
 
 
 

P4 Anne Bergem, 09.01.2019 
Mener høydescenario 4 fra saksfremlegget 23.10.2018 bør legges til grunn, da 
dette alternativet best ivaretar Sundets særpreg og opplevelsen av 
kvartalsstrukturen, samt lys- og siktforhold for de som oppholder seg i Sundet. 
Mener det er positivt at det ble lagt opp til bevaring av Femellgården. 
Mener det ikke bør tillates punktbygg/signalbygg i Sundet, som strider med 
høydescenario 4 og til dels 1. Det vil i tillegg ta fokus vekk fra Rådhuset som bør 
synliggjøres som fellesskapets signalbygg, og påvirke lys- og siktforhold negativt 
for mange brukere av Sundet.  
Det er viktig at Rådhusgata fra rundkjøringen inn til Sundet blir dimensjonert og 
anlagt som en tydelig hovedferdselsåre inn til sentrum, både trafikalt og visuelt. 

Da planen ble lagt ut på ny høring ble det lagt et sammenhengende 
høydescenario til grunn. Det ble da justert som del av vedtaket i utvalgsmøtet og 
endringen må sees som en politisk føring for arbeidet videre. En ny endring må da 
initieres politisk. 
Dette ble igjen fremmet ved siste politiske behandling, men igjen vedtatt og ikke 
kategoriseres som bevaringsverdig. 
 
 
 
 

P5 Astrid Ladderud, 10.01.2019 
Siterer «Estetisk veileder for Eidsvoll», og mener at kravet om høy 
utnyttelsesgrad går foran hensynet til det estetiske i planene for 
sentrumsutviklingen av Sundet. Mener de siste prosjektene i Sundet, og 
nærliggende planer om høyhus på Rubis, samt foreliggende skisser på 
Skjoldnestangen, ikke virker estetisk vakkert og vil stenge Sundet inne på to 
kanter og bryte den naturlige linjeføringen av Vorma. Mener at hvis det skal 
bygges på Skjoldnestangen bør det legges ordentlig til rette for båtfolket. En 
bør bygge slik at Sundet med sin beliggenhet og tilbud i sentrum vil bli en 
attraktiv ankringsplass for båttrafikk.  

 
 
Tas til orientering. Dette er noe som er forsøkt balansert med kravene til 
sentrumsnær fortetting. 
 
 
Da det fortsatt foreligger innsigelse fra Fylkesmannen for området på 
Skjoldnestangen, unntas BKB1, GP1, BS2 og VNS1 rettsvirkning ved planvedtak. 
Området vil derfor behandles separat.  
 

P6 Bodil Ed Iversen, 07.01.2019 
Ønsker ikke høyhus bebyggelse ved Skjoldnestangen av etiske grunner.  

 
Se kommentar til P5. 

P7 Romfarer Arkitekter AS, på vegne av grunneiere av BS6 og BS6, 10.01.2019 
Presiserer følgende til planforslagets reguleringsbestemmelser: 
§ 2.8 Universell utforming( § 12-7,nr 4): 

 
 
 



Samme innspill som i P2. 
§ 4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder. 
Samme innspill som i P2. 
§ 4.8 Tilrettelegging for sykkel.  
Samme innspill som i P2. 
§ 7.1 Bebyggelse og høyder.  
BS5 har fått en maksimal høyde på kote K + 146 i siste revidering av forslaget. 
Tidligere reguleringsforslag sa 3-6 etasjer. I tillegg skal øverste etasje være 
tilbaketrukket og første etasje 4,6 meter høy. Forutsetningen er første etasje 
fra K+ 127. På BS6 har man samme bestemmelse angående høyde 1. etasje, og 
tilbaketrukket toppetasje. Mener at bestemmelsene detaljerer arkitekturen slik 
at den ikke nødvendigvis samstemmer med eksisterende bygninger i samme 
gate. En tilpasning til eksisterende nabobygninger og til linjer og høyder på 
disse er mye viktigere for å få et helhetlig preg, enn at høyden skal bestemmes 
til 4,6m. På feltene har man også fremtidige bakenforliggende bygg som blir 
innenfor samme bestemmelse. Selv om disse vil inneholde boliger i 1 etasje vil 
denne etasjen stemme med 3. etasje i bygg ved siden av/ foran mot gaten, og 
bør kunne ha lavere høyde enn 4,6m. Reguleringen åpner for bolig i 1. etasje på 
feltene BS5 og BS6 noe som er rettet før denne høringen. Mener teksten bør 
endres til «bygninger skal tilpasses eksisterende bebyggelse i området, slik at man 
danner et helhetlig grep. Det skal være høye første etasjer mot gaten som samstemmer 

med nabobygninger». Ettersom grunnforhold på BS5 ikke tillater dype kjellere i 
følge geotekniker, ender første etasje gulv på K+127,50 for å få til garasje under 
bygget. Ønsker at maks kote kan heves til K +147 slik at ikke etasjehøydene i de 
andre etasjene presses ned til et minimum. 
Når det gjelder teksten «tilbaketrukket toppetasje», tenkes det at man har 
vært ute etter et trappet bygg. Hvis man trapper bygget vil det ikke være det 
samme som tilbaketrukket øverste etasje om man ser bygget fra baksiden. 
Mener derfor at teksten går i mot det man ønsker å oppnå, og at dette kan 
skape konflikter i senere detaljregulering/byggesak på BS6. Ved regelen om 
gjennomsnittlig høyde, menes det at man allerede har ivaretatt trapping av 
bygget og at ytterligere presiseringer vil skape konflikt mellom bestemmelsene 
og forårsake rare arkitektoniske løsninger. Evt. tekniske rom på tak kan være 
beskrevet inntrukket på takflaten om dette er hensikten. Trapperom og 
heisrom bør holdes utenfor bestemmelsen.  
§ 7.9 BS6-BS7 
«Det kan etableres maksimalt 1 avkjørsel per eiendom». For BS6 er ikke tomtene 

Se kommentar til P2. 
 
Se kommentar til P2. 
 
Se kommentar til P2. 
 
 
 
 
Se svar til P10. Tanken er som nevnt å etablere et grunnpremiss som kan være 
utgangspunkt for videre detaljregulering. Ønsket er å ha noen enkle rammer som 
stimulerer til kreative, gode løsninger av fremtidige utbyggingsprosjekt. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. 
 
 
Når det gjelder BS5 ser vi at det kan være formålstjenlig å heve kotehøyden til 
+147 som det foreslå, så dette er innarbeidet i planforslaget.  
 
 
Tanken bak bestemmelsen har ikke vært å få et trappet bygg, men at øverste 
etasje er tilbaketrukket fra fasaden som vender mot gaten. Et eksempel er bygg 
på BS4. Vi ser at formuleringen i bestemmelsen kan tolkes i retning av at etasje 
skal være tilbaketrukket hele veien rundt bygget og spesifiserer det. Når det 
gjelder etasjeantall på BS6, og gjennomsnittlig høyde er meningen nettopp å 
åpne opp for gode løsninger lokalt som allikevel ligge innen en vedtatt overordnet 
ramme.  
 
 
 
 



store nok for å ha innkjøring til underjordiske garasjer fra indre gårdsrom, og 
bør derfor ha innkjøring direkte fra gateplan i det naturlige terrengfallet som er 
i svingen i Sundgata når det gjelder Sundgata 15. Brannbil må i tillegg kunne 
komme inn på området for redning. Dette fordrer 2 avkjørsler, om 
brannbiladkomst regnes med. Ønsker man i tillegg trappede bygg i skråning bak 
på området BS6 bør brannbiladkomst tillates i tillegg til avkjørsel fra garasje.  

 
 
Administrasjonen ser at bestemmelsen kan tas bort og antall avkjørsler heller kan 
avklares i detaljregulering, så bestemmelsen er fjernet. 
 
 

P8 Chriss A. Brohaug, 11.01.2019 
Eier av eiendom gbnr 16/16, Eidsivagata 7.  Har forståelse for at trebebyggelsen 
bør bevares, men har mindre forståelse for bygningen på eiendommen sin som 
er i mur, og foreslått til bevaring. Har planer for bygningen, vedlagt innspillet i 
sin helhet, hvor bygget rives og ny bygning planlegges slik at den fremstår i tråd 
med trebygningen og ivaretar det særpreget som er i gården og ikke minst 
bakgården. Mener tilstanden på dagens bygning er dårlig. Mener DIVE-analysen 
ikke vurderer Gaardergården som bevaringsverdig. Savner at grunneier ikke blir 
tatt med på vurderinger. Ønsker møte med kommune for dialog.  

  
DIVE-analysen vurderer hele kvartalet i sin helhet, med sin variasjon av 
bygningstyper, epoker, gårdsrom og struktur, som bevaringsverdig. 
Administrasjonen og grunneier hadde møte 21.01.19. Det ble da vurdert at deler 
av eiendommen bør endres til en mildere grad av vern. Det vil da være mulig å 
bygge opp til 4 etasjer forutsatt at eksteriøret blir bevart. Tiltak i gårdsrommet 
som legger til rette for næringsutvikling i tråd med planens og hensynssonens 
intensjon, vil også kunne tillates. 

P9 Hille Melbye Arkitekter AS/Wergelandskvartalet AS, 11.01.2019 
Presiserer følgende til planforslagets reguleringsbestemmelser: 
4.6.1 Arealkrav  
Mener det er medtatt et tillegg om at temakart for "Krav om minste felles 
uteoppholdsareal (MFUA)..." skal gjøres juridisk bindende. På temakartet er 
Wålergata markert som "offentlig oppholdsareal hvor midler fra fritaksordning 
kan benyttes. Wergelandskvartalet AS forutsetter at Wålergata kan overbygges 
og at den skal kunne stenges nattestid for å unngå uønsket og sjenerende 
opphold. I møte med kommunen om Wergelandskvartalet den 20.08.18 ytret 
kommunens representanter seg positivt til at det bygges et lokk over Wålergata 
slik at de to kvartalene bindes sammen under tak i 1. etasje. På tross av 
stengning av passasjen nattestid, vil den likevel kunne være en del av det 
offentlige rom i butikkenes åpningstid. Forutsetter derfor at temakartet 
muliggjør en slik løsning.  
7.1 Bebyggelse og høyder, BS1  
Maksimale kotehøyder er endret. Fremkommer nå at det skal være 3-5 etasjer 
mot Wergelandsgate og 3-8 etasjer mot Rådhusgata, og signalbygg er flyttet fra 
området. Mener bestemt at et høyhus må medtas i Wergelandskvartalet, og 
beskriver flere argumenter for dette.  
Det påpekes at temakart bygningsmiljø og høyder ikke stemmer overens med 
vedtaket i hovedutvalg for næring, plan og miljø den 23.10.18. Temakartet viser 

 
 
 
 
Det er ikke en korrekt tolkning. Det er et sentralt plangrep å legge til rette for en 
kvartalsstruktur i Sundet og en unik egenskap ved Eidsvoll som tettsted å ha et 
sentrum med en slik tett, men åpen og tilgjengelig bykjerne. Det vil kunne bygges 
passasjer mv. over Wålergata, men et lokk vil være i strid med byggegrensene på 
plankartet. Plandokumentene inneholder en klar gjennomgang av denne 
tilgangen, se f.eks. pkt 8.1 Planens intensjon i planbeskrivelsen. De faglige 
anbefalingene som ligger ved planen støtter styrkelsen av kvartalsstrukturen og 
dermed aktiviteten på et allment tilgjengelig gatenivå. 
 
 
I tråd med vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn, ble scenario 1 for 
høyder lagt til grunn for planforslaget. Det ble da vedtatt å flytte plasseringen av 
et punkthus i sentrum fra Wergelandskvartalet til motsatt ende av BS1. I 
saksutredningen er de ulike scenarier gjennomgått. Det er lagt vekt på private og 
offentlige innspill, der det er nokså tydelig samstemmighet i spørsmålet om å 
ivareta den historiske bebyggelsen i Sundet, også ved å begrense høydene. Ut ifra 
en faglig betraktning har det nye planforslag en annen plassering som er tilpasset 



at kvartalets bebyggelse mot Wergelandsgate kan ha en høyde på 3-5 etasjer, 
og mot Rådhusgata 3-8 etasjer. Hovedutvalgets vedtak muliggjør 
gjennomsnittlig 5,5 etasjer i hele kvartalet, mens områdeplanen muliggjør 
gjennomsnittlig 4 etasjer mot Wergelandsgate og 5,5 etasjer mot Rådhusgata. 
Forutsetter at dette omgjøres i områdeplanen slik at planen stemmer overens 
med vedtaket.  
7.4.3 BS1  
Mener det blir for spesifikt å nevne bruk av trepanel i kledningen. Vi mener 
også at nye fasader ikke nødvendigvis må underordne seg eksisterende 
kulturmiljø, men at de selvfølgelig skal spille på lag med det gamle. Det finnes 
mange gode eksempler på vellykkede kombinasjoner av nytt og gammelt, og 
det kan gi ytterligere karakter til et område når ny arkitektur både tilpasser seg 
og spiller opp mot det gamle slik at det karakteristiske ved ulike tidsepoker 
fremkommer.  
7.4.5 BS1 
Tidligere sto det at det tillates forretning og bevertning i 1. etasje, men nå står 
det at det kun tillates forretning og bevertning i 1. etasje. For å sikre at lokaler i 
første etasje ikke blir stående tomme, må det tillates offentlig eller privat 
tjenesteyting (galleri, fysioterapi, frisør, hudpleie etc.) og kontor her. For å 
forsikre mot at det blir rene kontorlokaler i 1. etasje, kan det for eksempel 
settes avgrensninger på enhetsstørrelse eller maksimumsareal pr. kvartal for 
dette formålet.  
7.4.9 BS1  
Nytt punkt sier bl.a. at Vormavegen skal reguleres til gatetun. Å regulere 
Vormavegen til gatetun vil by på store utfordringer trafikalt. Det vil bl.a. 
forvanske forholdene for lokaltrafikk, varelevering og renovasjon til 
eksisterende bygninger som Saga1 og Kiwibygget, i tillegg til inn- og utkjøring til 
parkeringskjeller i Wergelandskvartalet. Mener i utgangspunktet at det ikke må 
legges opp til trafikkhinder i en såpass viktig kjøreveg som Vormavegen. 

dette, og som da passer med regulering av høyder ellers i sentrumsplanen. 
Administrasjonen har tolket vedtaket som et ønske om å tillate høyere 
bebyggelse langs Rådhusgata, noe planen åpner opp for. Når det da 
opprettholdes 3-5 etasjer mot Wergelandsgate, ser vi dette som værende i 
overenstemmelse med ønske om trapping mot elva (som jo da må skje innenfor 
kvartalet). Slik høydebestemmelsene er konstruert vil det være vanskeligere å 
sikre en reell trapping mot elva om det tillates 3-8 etasjer på hele 
Wergelandskvartalet. 
Når det gjelder spørsmålet om at Wergelandskvartalet ikke er et eget felt er det 
utfra en planteknisk begrunnelse ikke endret, da intensjonen i vedtaket like enkelt 
oppnås ved den løsning som nå ligger i planforslaget.    
Hensikten med formuleringen er å ta hensyn til de eksisterende kulturmiljø i både 
utforming og materialbruk. Vi ser at bestemmelsen kan tolkes for snevert og 
endrer formuleringen.  
 
Erfaringen fra andre sentrumsområder er at dette kravet er nødvendig for å sikre 
at lokaler henvender seg til folk som går i gaten. Det er særlig viktig å ha lokaler 
og type aktivitet som har åpningstider som ikke følger vanlig kontorarbeidstid. 
Sundets store konkurransefortrinn kan bli aktivt liv i gatene, også etter kl. 16. Et 
slikt byliv anses i planforslaget for å være et så viktig hensyn at det er nødvendig 
å begrense annen type aktivitet. Det kan likevel vurderes å regulere en del av 
arealet til andre formål i en påfølgende detaljregulering, der det er godt 
begrunnet og sikret, slik det for eksempel nevnes i merknaden. 
 
Gatetun er ikke det samme som trafikkhinder. Formålet gir mulighet for en annen 
utforming der trafikken gjennomføres på de gåendes premisser. Tilkomst og lokal 
trafikk i Sundet skal altså ikke forhindres, men styres så sentrum blir tilgjengelig 
for alle typer trafikanter. 

P10 Jan Tore Gundersen, 22.12.2019 
Mener formel for prinsipp for definisjon av høyder er en for enkel formel.  
Eks. En utbygger kan bygge et bygg på et stort areal på 8 etasjer og et bygg på 
et svært lite areal på 3 etasjer. Utbygger vil da oppfylle kravet bestemt av 
denne formelen. Formelen må derfor inneholde byggenes areal (BYA). 
Fotavtrykket et bygg setter må være avhengig både av byggets grunnflate og 
byggets høyde.  
En bedre formel for gjennomsnittlig BYA vil derfor være:  

  
Formelen var tatt med for å vise at etasje min og maks i temakart for 
bygningsmiljø – og høyder skal tolkes som et gjennomsnitt bebyggelsen skal 
balanseres omkring. Vi ser at bruken av BYA er kilde til misforståelse og bruker 
fotavtrykk i stedet. Bestemmelsen skal legge føringer for etterfølgende 
detaljreguleringer og tjener derfor primært som et overordnet prinsipp om en lik 
fordeling av bygningsvolum.  
Den formelen det vises til kan være en god forklaring til hvordan en konkret kan 



 
Eks. En utbygger vil bygge: 
BYA1 =800m2 med høyde 8 etasjer  
BYA2= 400m2 med høyde 6 etasjer  
BYA3= 200 m2 med høyde 3 etasjer  
Dette er ok etter forslaget i saksutredningen, gjennomsnittlig høyde er 5,5 
etasjer. Etter «bedre» formel:  

 
Altså betydelig høyere enn intensjonene i administrasjonen sitt forslag. Er det 
flere utbyggere innen et definert område, bør alle utbyggere i sin 
detaljplanlegging pålegges å følge denne formelen. Hvis ikke vil «første mann til 
mølla» gjelde. 

vurdere om et reguleringsplanforslag er innenfor høydekravet og vil derfor 
inkludere den som en forklaring til bestemmelsen. 

P11 Eidel Eiendom AS, 11.01.2019 
Viser til reguleringsbestemmelse 9.1 og 9.2 og maks høyde over 
gjennomsnittlig planert terreng for bebyggelse med 3 til 6 etg. En etasje med 
etasjehøyde på 5,00m, med formål kontor/tjenesteyting, og 5 etasjer med 
etasjehøyde på 3,00m, med formål bolig, gir en maks høyde på 20m, og ikke 
18m. Vedlagt skisse, vedlagt innspillet i sin helhet, viser blokkbebyggelse med 7 
og 8 etg mot nordøst. 8. etg vil medføre en maks høyde over gjennomsnittlig 
planert terreng på 26m. Et mål er å etablere takterrasser på hele 
blokkbebyggelsen. En terrassert blokkbebyggelse opp til 8 etasjer gir mulighet 
for å etablere takterrasser i passende størrelser. Som påpekt tidligere vil den 
viste bebyggelsen på denne delen av tomta ikke medføre vesentlige ulemper 
for nabobebyggelsen. Det vil bli lagt vekt på at beboerne skal kunne utvikle 
servicetilbud i avsatte arealer inne og ute for helse, velvære og sosiale 
sammenkomster, f. eks i felles stuer, trimrom med garderober, grøntanlegg 
med lekeplasser og sittegrupper.  

 
Innspillet er vurdert i et eget notat om mulige endringer av høyder i planforslaget, 
som det henvises til. Beregning av maks høyde forutsetter et krav om at 1.etasje 
faktisk reguleres til 5 meter, slik at det ikke plutselig kan endres til vanlig 
etasjehøyde. Dette er ikke et krav per i dag og ligger derfor ikke inne i 
beregningen. Konklusjonen vedr. høyder er at det er både prinsipielle og faglige 
innvendinger mot å åpne deler av området opp for en økning av maks etasje. 
Administrasjonen har forståelse for ønsket om utvidelse, men har altså etter en 
grundig totalvurdering funnet at det ikke kan anbefales.  
 

P12 Eilert Sundts Plass Sameie, 11.01.2019 
Bebyggelsen på østsiden av Rådhusgata er ferdig utbygget med 3 – 5 etasjer, og 
vil i praksis ikke bli endret i den nye planens levetid. Er i prinsippet ikke 
motstander av 3 – 8 etasjer på andre siden av gaten, men ny bebyggelse må ta 
hensyn til eksisterende bebyggelse da det anses viktig å få balanserte uttrykk 
på begge sider av gaten. En høy «vegg» vil dessuten påvirke solforholdene på 

 
 
 
Dette er tema en detaljregulering av kvartalet må ta hensyn til og synliggjøre i 
det enkelte prosjekt.  



byggene på østsiden av gaten. 

P13 Elisabeth Alvilde Stalvik, 10.01.2019 
Opprettholder sine merknader av 12.06.2018 som gjelder tilsvarende for ny 
høring. 

 
Se kommentarer gitt til merknadsbehandlingen ved offentlig ettersyn. 

P14 Kathrin Lang, 11.01.2019 
Mener man ikke tar tilstrekkelig hensyn til at arkitekturen er tilpasset området, 
og er redd Eidsvoll Sentrum vil bli som mange andre tettsteder. Negativ til 
høyhus ved Eidsvoll brua og 3-8 etasjer på BS2. Høye hus i dette området vil 
ødelegge utsikt og passer ikke til Eidsvoll «skyline» og sjarme. Synes 
Skjoldnestangen burde bevares så naturlig som mulig. Området BS2 og BKB1 
kunne i stedet videreutvikles som et grøntområdet og bevares som en plass for 
arrangementer. Mener videre at Eidsvoll ligger i et landlig område og at stor 
andel av befolkningen benytter seg av bil. Positiv til fortetting, på en måte som 
bevarer naturen, miljø/karakter, og er klimavennlig. 

 
Da det fortsatt foreligger innsigelse fra Fylkesmannen for området på 
Skjoldnestangen, unntas BKB1, GP1, BS2 og VNS1 rettsvirkning ved planvedtak. 
Området vil derfor behandles separat.  
Administrasjonen mener allikevel at området i dag ikke tjener sentrum særlig 
godt i en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling, som en kunstig fylling for broen. 
Planforslaget ønsker derfor å skape en mer naturlig utforming, som inneholder 
flere formål for positiv utvikling av sentrum. 

P15 Finsbråten Eiendom AS, 10.01.2019 
Tenker utbygging der grøntarealene får en sentral plass med et bilfritt område, 
men veg lagt i utkanten. Høydeforskjellen i terrenget legger naturlig til rette for 
parkeringsanlegg under bakken. Anser at 3-6 etasjer er grei tilnærming for 
området, men ser at nærliggende områder åpner for 3-8, og ser ingen grunn til 
at dette området også kan åpne for denne høyden, da det ikke vil være til 
særlig sjenanse. Mener det vil være vanskelig å åpne Vilbergbekken i hele 
området, da trailere til fjernvarmeanlegget må ha tilkomst, samt tilkomst til 
fremtidig p-anlegg på den østre delen av tomten. Mener kommunen må 
benytte egne tomter til utbygging av barnehager. Mener området kan utnyttes 
vesentlig høyere enn hva som er nevnt i planen. 

Vurderingen av utnytting i planen er basert på erfaringstall fra andre 
mellomstore byer og tettsteder i Norge. Samtidig vil vi minne om at planen har 
krav om en variasjon av boligtyper og derfor ikke bare kan inneholde 
blokkbebyggelse. Åpning av bekken er et krav som senest er fremmet nasjonalt i 
Statlige planretningslinjer for klimatilpassing, men praktiske utfordringer må 
selvsagt løses i detaljreguleringen. Planen skal legge til rette for en helhetlig 
samfunnsutvikling, der sosial infrastruktur også er viktig å ha med. 
Administrasjonen mener plasseringen på feltet er en av flere muligheter som må 
vurderes og ser at det er viktig å fremme dette i tidlig fase, for å sikre en robust 
utvikling av Eidsvoll sentrum over lang tid. 

P16 Georg Sundt, 11.01.2019 
Påpeker uriktigheter i konsekvensvurderingene og rapporten innhentet fra 
Natur og Samfunn, når det gjelder naturmangfold. Mener videre at planlagt 
utbygging av Skjoldnestangen vil være i strid med fredningene av fuglelivet i 
Vorma. Mener videre at planen krenker eiendomsgrensene, ved at 
planforslaget betinger ekspropriasjon. Mener påvirkningen på naturmangfoldet 
må tillegges vekt, i vurderingene av om inngrepet er mer til nytte en skade, iht. 
oreigningsloven § 2. 

 
Se kommentar til P14.  
Administrasjonen ser at det kan oppleves som et urimelig inngrep, men en såpass 
sentral tomt som ligger så viktig visuelt i et tettsted, der en legger opp til økt 
fortetting, anser vi som viktig å styre utviklingen av. Det er mange fordeler ved å 
bo sentralt, men det har også den konsekvens at forvaltningen av eiendommen 
har betydning i et større perspektiv enn det rent personlige.  

P17 Jan Haugen, 11.01. 2019 
Ønsker at områdene BKB1 og BS2 blir noe mindre, slik at grøntområdene langs 
Vorma er brede nok til å være parker/rekreasjonsområder. Ønsker også at det 

 
 
Se kommentar til P14. Dette er også momenter som vil bli avklart ved en 



tas inn pålegg om sterk nedtrapping av byggehøyder trinnvis mot Vorma i både 
BKB1 og BS2. I detaljregulering av område er støy en viktig faktor, med tanke 
på bygninger og funksjoner nærmest vegen. 

eventuell detaljregulering.  

P18 Kristin Sletten, 01.01.2019 
Mener Skjoldnestangen bør utvikles til kultur- og fritidsaktiviteter og gode 
uteområder. Mener maksimum 5 etasjer er tilstrekkelig for området. Mener 
Sundet ville vært bedre tjent med høyere bebyggelse utenfor sentrumskjernen. 

Se kommentar til P14.  
I tråd med politisk vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn, ble scenario 1 
for høyder lagt til grunn for planforslaget. Dette er en strategi som tar hensyn til 
den gamle bebyggelsen i sentrum, men samtidig åpner opp for høy bebyggelse i 
randsonen av denne.  

P19 Toril og Kjell Marstein, 18.12.2018 
Presiserer at halvparten av deres uteareal, inkludert H540-2, ligger sør for 
huset og i gul støysone. Vi finner bestemmelsen H540-2 kunstig og unødvendig. 
Bestemmelsene for H540-2 vil altså hindre oss og fremtidige generasjoner 
oppføring av bygninger og plassering av varige, midlertidige eller transportable 
konstruksjoner eller anlegg.  
Trafikkstøyen fra Eidsvollbrua er økende og enerverende, og mener 
bestemmelsen hindrer i å gjøre støyreduserende tiltak for uteområdet sør for 
boligen. Synes videre det må være rimelig å kunne kombinere det med behov 
for bygninger som uthus, atelier, drivhus og evt. andre behov.  
 
Mener eiendom eid av kommunen er stort nok til å kunne innfri  
behovet for å gi Sundet en grønn innramming. Mener planforslaget ikke gir 
noen fordeler for allmennheten, men framtidige konsekvenser for eier, og kun 
fremstår med kosmetisk verdi. Aksepterer ikke Hensynssone grønnstruktur 
H540-2 for ca. 700 kvadratmeter sin eiendom. H540-reguleringen, som forbyr 
oss bygging på denne delen av vår eiendom, tilfører ikke Eidsvolls beboere 
noen fordeler. Hadde administrasjonen derimot pålagt lignende bestemmelser 
for Skjoldnestangen, slik at det forble ledig tomt til kulturhus, ville det kunne ha 
svært stor betydning for oss som bor i denne delen av Eidsvoll. 

 
Hensynssonen er lagt inn på bakgrunn av merknad i forrige høringsrunde, der 
friområdet ble omtalt som sterkt uønsket. Hensynssonen skal sikre de kvaliteter 
området har, både i seg selv, men også for resten av planområdet. 
Administrasjonen ser at det kan oppleves som et urimelig inngrep, men en såpass 
sentral tomt som ligger så viktig visuelt i et tettsted, der en legger opp til økt 
fortetting, anser vi som viktig å styre utviklingen av. Det er mange fordeler ved å 
bo sentralt, men det har også den konsekvens at forvaltningen av eiendommen 
har betydning i et større perspektiv enn det rent personlige.  
 
Administrasjonen har nå justert hensynssonen slik at den i enda høyere grad 
følger terrengformen. Da kan mest mulig av det jevne arealet utnyttes til de 
formål dere beskriver. Innenfor hensynssone er helningen nå 1:3 eller brattere, 
slik at de fleste installasjoner der uansett vil være vanskelige, men også veldig 
synlige.   
 
Det er vår erfaring at det kreves en tydelighet om sentral grønnstruktur og 
landskapstrekk som skal sikres over lenger tid og gjennom flere eierskifter. En 
plan kan dessverre ikke nøye seg med å ta nåværende eiers utsagn for pålydende, 
men må kunne håndtere nye eiere og nye tanker. Administrasjonen ser at det ofte 
selges eiendommer der utviklingspotensialet prises høyt. Der er derfor viktig med 
tydelighet å vise at det her er klare restriksjoner for en fremtidig utvikling av 
boligmassen. 
 
Temakart for grønnstruktur skal legge føringer for grønnstruktur med almen 
tilgang og bruk. Så er det andre områder der de visuelle kvalitetene anses som 
viktige, selv om allmenheten ikke har adgang. På det viset er «kosmetisk verdi» 
for så vidt en korrekt beskrivelse av dette hensynet. 



 
 

P20 River Hustad, 10.01.2019 
Mener Bankplassen og «Soldaten» på vestsiden av bruen burde ha 
bevaringsstatus.  
For Femellgården og alle andre Sefrak-registrert bygninger i området skulle det 
være en forutsetning før rivingstillatelsen om en rapport om tilstanden, samt 
muligheten og estimert kostnadene for å flytte bygningen. På denne måten 
kunne andre aktører vurdere alternativer for bruk av disse markedsførings 
skatt. 
 
I bestemmelse 2.13 Energi bør det endres ordlyd til skal fremfor skal tilstrebe. 
 
Anbefaler at hele Wergelandskvartalet bør være maksimum fem etasjer, for å 
skape et intimt og inviterende preg. Foreslår videre at om det skal være 8 
etasjer området så er det bedre mot Rådhusgata. Foreslår at Rådhusgata 
reguleres til en sambruksgate, uten stor gjennomgående trafikk, som kan 
kompensere for høy bebyggelse, da gaterommet her har god bredde.  
Mener foreslått plassering av punkthus og opptil 8 etasjer ved Eidsvoll brua er 
feil. Mener at dette burde henge sammen med 3 til 5 etasjer. Et høyt hus på 
denne siden vil også ta alle visuelle oppmerksomheter fra kommunehuset, 
samt være støtende for inngang til Sundet.  
 
Foreslår at Rådhusgata omgjøres til å møte Nesvegen på en 90-graders vinkel 
(se illustrasjonen i innspillet i sin helhet).  
 
Mener bestemmelsene om utforming og arkitektur blir veldig subjektiv. Dette 
kan ende med at hver enkel utbygger tolker kvalitet annerledes og kommunens 
kvalitetskrav kan svikte. Anbefaler en bestemt prosess i selv arealplanen for å 
sikre kvalitet. For eksempel opprettelse av et estetisk råd for å gi mer aktive 
forslag til utforming utover kommentarer om tegninger og ideer utarbeidet av 
utbyggerens arkitekt. Dette er spesielt viktig for et signalbygg. 
 
Det er veldig bra at planen inkorporer Vilbergbekken som en positiv del av 
sentrumsutvikling. At den skal føres med åpent løp vil muliggjøre en 
sammenheng mellom elvepromenaden og indre Eidsvoll sentrum, gjennom 
Finsbråten-tomta og opp til Vilberg, og frem til den nye gang- og sykkelvegen 

 
 
Administrasjonen mener bankplassen har en status i planen som sikrer den i 
tilstrekkelig grad og ønsker derfor ikke å bevare den. Det kan argumenteres for å 
bevare Soldaten, men vi velger likevel å begrense oss til å gi bygninger og 
kulturmiljø vernestatus. Administrasjonen er ellers enige i synet på den eldre 
bebyggelse som en stor ressurs for Sundet og at en flytting og etterbruk av 
byggene også kan være en god løsning. 
 
Planen har rom for større ambisjoner når det gjelder krav til nye bygningers 
miljøprofil, slik det det bemerkes her. 
 
Spørsmålet om høyder har stått sentralt i hele planprosessen. Da planen ble lagt 
ut på ny høring ble det lagt et sammenhengende høydescenario til grunn. Det ble 
da justert som del av vedtaket i utvalgsmøtet og endringen må sees som en 
politisk føring for arbeidet videre. En ny endring må da initieres politisk. 
Analysen som anbefaler punkthus på den aktuelle plasseringen tilsier at de 
negative effekter her er mindre enn i kvartalsstrukturen. En plassering på 
Skjoldnestangen vil bryte med intensjonen om og nærmere seg elva med lavere 
bebyggelse og samtidig kreve omfattende inngrep med fylling, stabilisering mv. 
 
 
Forslaget er ikke hensyntatt.  

 
 
Det er vanskelig å utrykke begrepet kvalitet på en objektiv måte. Alle større 
prosjekter i planen skal detaljreguleres og en vil da i denne prosessen kunne 
vurdere konkrete løsninger. Da er det viktig at bestemmelsene for utforming er 
såpass konkrete at en kan stille krav, men også såpass åpne at en kan få til 
kreative, nytenkende løsninger. 
 
 
 
Tas til orientering. 
 



på Odalsvegen.  
 
At det åpnes opp for 3-8 etasjer i området rundt gamle togstasjonen, inkludert 
delen som stikker ut mot og inntil elven, og at forretning ikke tillates, vil 
ødelegge strandsonen. Mener denne delen er egnet til kafé/restaurant. 
Stasjonens tilgang og siktlinjer mot elven er viktig for stedsidentitet og 
kvaliteter. Mener hele området foran stasjonen burde underordne høyden og 
kvalitetene til det gamle stasjonsbygget. 
 
Reagerer på at det kun tillates forretning og bevertning i 1. etasje i BS1. Betyr 
det at det tillates bolig på 2. etasjen og oppover? 
 
Mener det skulle være eksplisitt krav om etablering av fortau og parkering 
foran alle nye bygninger. Dette kreves for BS6 og BS7, og burde også kreves for 
BS1. 
 
Mener det kan gi lite gateaktivitet i Sundgata, og BS5, 6 og 7 om det legges opp 
til fritt valg av boliger, tjenesteyting og kontor i 1. etasje. Anbefaler at det blir 
en minimum prosentandel med krav til tjenesteyting og kontor i 1. etasje. 
 
Mener BS2 og BKB1 burde åpne for kultur/museum/hotell.  
 
Mener den nye reguleringen av naturområdet er en bra endring fra den 
tidligere planen, da området vil danne spesielle kvaliteter for Sundet, med en 
lengre promenade langs elva og tilrettelegging for biologisk mangfold. Usikker 
på om planen legger opp til muligheter for et badeanlegg i evja.  
 
Foreslår en løsning til støynivået for de som bor i B1, blokk nærmest Nesvegen, 
med å bygge et lokk over Nesvegen med boligblokk på toppen. I tillegg til å 
skjerme B1 fra støy, vil det også koble sammen Kastellet og Finsbråten 
området.  
 
Mener planforslaget mangler en ferge/storbåtkai utformet for å få folk av og på 
båten på en enkel og sikker måte. En god plassering av en kai kunne være ved 
GAA3 eller GAA1/GP1. 

 
 
 
Administrasjonen mener at om det skal være mulig å bygge på BS8, så må det 
settes av nok areal til at prosjektet kan inneholde nødvendige anlegg.  
Pga. tilkomsten ser vi det ikke som hensiktsmessig å åpne for forretning. 
BS9 har egne høydebestemmelser som begrenser byggehøyde til 5m. 
 
 
Formuleringen kunne misforstås og er nå endret. Hensikten var å begrense 
aktiviteten i 1. etasje, men ikke 2. etasje og opp. 
 
Administrasjonen antar at dette ikke trenger å sikres. 
 
 
 
Tas til etterretning.  
 
 
Formålene kan realiseres innenfor planforslaget, men vi ser ikke noen grunn til å 
begrense bruken til bare det som nevnes her. 
 
Som utgangspunkt er i ikke dette en prioritet i planforslaget, da det primært 
vektlegges hensyn til biologisk mangfold og områdets funksjon i så måte. 
Samtidig vil det ikke være noe i veien for å bruke området som det er, om en 
eventuell utbygging vil heve kvaliteten på utearealer og tilkomst. 
 
Tas til orientering. Når det gjelder støy fra fylkesvegen til et eksisterende bygg, så 
ligger ansvaret hos Statens vegvesen og eierne av bygget. Vi tror at det kan løses 
på en enklere måte enn et lokk, men støynivå og løsninger må selvsagt vurderes 
av fagkyndige.  
 
Tas til orientering. 

P21 Rut Bergem og Jon Gjøystdal, 10.01.2019 
Mener byggehøyder for scenario 4 best avpasser høyder på ny bebyggelse til 

Spørsmålet om høyder har stått sentralt i hele planprosessen. Da planen ble lagt 
ut på ny høring ble det lagt et sammenhengende høydescenario til grunn. Det ble 



tettstedet topografi. Fraråder sterkt et høyt punkthus ved innkjøringen til 
sentrum. Foreslår heller at Rådhuset (muligens også Panorama‐bygningen med 
offentlige institusjoner) framheves med sine arkitektoniske kvaliteter. Dette vil 
gi signal om at Sundet er Eidsvolls administrasjonssentrum. 

da justert som del av vedtaket i utvalgsmøtet og endringen må sees som en 
politisk føring for arbeidet videre. En ny endring må da initieres politisk. 
Analysen som anbefaler punkthus på den aktuelle plasseringen tilsier at de 
negative effekter er mindre her enn i kvartalsstrukturen.  

P22 ANKR Rådgivning AS/Saga Senter, 11.01.2019 
Ønsker å presisere at grunneier opprettholder samtlige merknader beskrevet i 
brev av 15. juni 2018. Området GAA1 som i herværende plan reguleres til 
grøntstruktur, inneholder i dag flere parkeringsplasser. Ønsker å presisere at 
det er meget viktig for grunneier at samtlige av disse plassene erstattes ved 
omregulering til foreslått nytt formål. 

Planen legger ikke opp til å fjerne parkeringsplasser uten en forgående vurdering. 
Det formålet GAA åpner opp for er å se grønnstruktur og parkering som en 
kombinasjon. Et eksempel er en løsning som vises i planmaterialet, der det 
bygges en park som et grønt lokk eller tak over parkeringen. 
Når det gjelder merknad om høyder i forrige høringsrunde viser vi til vår 
vurdering i et eget notat (vedlagt) om mulige endringer av høyder.  

P23 Sameiet Sundtangen, 10.01.2019 
Gjør oppmerksom på at planforslaget får følger for sameiets tinglyste 
parkeringsrettigheter på kommunens eiendom gbnr 17/289, samt 
avtaleforpliktelser som sikrer Kiwi tilstrekkelig korttidsparkering. Synes flytting 
av signalbygg til tomten er ubegrunnet og vanskelig å forstå. Mener tomta er 
lite hensiktsmessig for plassering av høyhus, pga. de nødvendige 
parkeringsplassene og trafikkbelastningen det vil medføre. Mener det heller 
ikke er heldig med tanke på støysonen. Et hus vil også skygge for sameiet og 
redusere leilighetenes verdi. Det vil også overskygge Rådhuset. Mener et 
høyhus kan bli vanskelig å realisere på den aktuelle tomten, og virker da å være 
lite gjennomtenkt.  

 
Reguleringen gir ingen virkning på avtalen, som kommunen er godt kjent med.  
 
Se kommentar til P21, vedr. høyder. 
 
Forstår sameiets bekymring for skyggeeffekt av ny bebyggelse, men det er 
naturlig å forutse en utvikling av en så sentral tomt i et sentrum ved fortetting. 
Dette blir i så fall gjort med krav til støyreduserende tiltak iht. lovgitte krav (jf. 
reguleringsbestemmelse 2.2). 

P24 Siv Andreassen, 06.01.2019 
Er i mot utbyggingen av Skjoldnestangen, og mener hensynet til friarealet veier 
mest. Mener det bør settes rekkefølgekrav til dette området, med at planer på 
stasjonssiden må fullføres først. Mener videre at det bør stilles rekkefølgekrav 
for utbygging av områdene Femell-gården med parkeringsplassen, branntomta 
og Rubis, før videre utbygging. 

Da det fortsatt foreligger innsigelse fra Fylkesmannen for området på 
Skjoldnestangen, unntas BKB1, GP1, BS2 og VNS1 rettsvirkning ved planvedtak. 
Området vil derfor behandles separat.  
Rekkefølgekrav til utbygging har blitt vurdert, men anses som lite hensiktsmessig 
innenfor et så knapt areal som planen omfatter og begrenser sentrum. Samtidig 
har flere av områdene forskjellige formål, som ikke kan vurderes opp mot 
hverandre. Det foreligger også andre avgjørende forhold som utgjør 
tidshorisontene til de enkelte prosjektene, som ikke vil være heldig om er til 
hinder for utviklingen av Sundet. 

P25 TK Eiendomsutvikling AS, 10.01.2018 
Med tanke på parkeringsproblematikk ved Sundgata 1, så ønskes det å 
tilrettelegge for parkering for næring på nordsiden av bygget. Det har for noen 
uker siden blitt sendt inn et ønske om forhåndskonferanse for å se på en 
løsning for dette.  

 
Planforslaget regulerer området til gatetun, som ikke utelukker forslaget. 
Allikevel må dette avklares nærmere i en eventuell forhåndskonferanse. 

P26 Toril O. Marstein, 07.01.2019  



Mener her kollen ved Prost Krags vei burde ligge under hensynssonen for 
bevaring av kulturmiljø, dvs. også nr 17 ‐25. 
Reagerer på at det nå tillates 3-5 etasjer for Prost Krags vei 17‐25. Mener dette 
i enda større grad vil ødelegge behovet for en hensynsone for Prost Krags 1‐15, 
og i tillegg forringe nåværende bomiljø. 
Mener at byggehøydene i sentrum reduserer hensikten med hensynssonen for 
bevaring av kulturmiljø for sin eiendom. 
 
Mener Skjoldnestangen og områder herfra og ut i Evja og Vorma bør reguleres 
til park, men også flerbruks‐bibliotek med mulighet for mange slags kulturelle 
aktiviteter/kulturhus, skatepark, rekreasjonspark, treningspark, bowlingbane, 
strandvolleyballbane, treningsapparater, lekeapparater, stier, 
kafe, utekafe, fasiliteter for båtfolket, tilrettelegging for utendørs aktiviteter, så 
som fisking osv.  

Planforslaget legger DIVE-analysens anbefalinger til grunn. Videre åpnes det kun 
opp for konsentrert småhusbebyggelse i området, som skal tilpasses eksisterende 
bebyggelse og bygningsmiljø for B3. 
 
 
Se kommentar til P19. 
 
 
Formålene kan realiseres innenfor planforslaget, men vi ser ikke noen grunn til å 
begrense bruken til bare det som nevnes her. 
Da det fortsatt foreligger innsigelse fra Fylkesmannen for området på 
Skjoldnestangen, unntas BKB1, GP1, BS2 og VNS1 rettsvirkning ved planvedtak. 
Området vil derfor bli behandlet separat.  
 

P27 Vormvik Sameie, 10.01.2019 
Reagerer på høydene det nå åpnes opp for i området B2, at dette ikke tar 
hensyn til bokvaliteten til beboerne i de allerede etablerte blokkene på 
området B1. Mener fortetningen på B2 må bli mindre enn det det åpnes for, og 
at boligenhetene i snitt må bli mye lavere enn foreslått og gjerne med 
forskjellig høyde og av ulik type, slik at sameiene i B1 kan opprettholde en god 
kontakt mot Sundet og Vorma. Påpeker at det er viktig at landskapsbildet i 
området ikke blir ødelagt av høye blokker.  

Spørsmålet om høyder har stått sentralt i hele planprosessen. Da planen ble lagt 
ut på ny høring ble det lagt et sammenhengende høydescenario til grunn. Det ble 
da justert som del av vedtaket i utvalgsmøtet og endringen må sees som en 
politisk føring for arbeidet videre. En ny endring må da initieres politisk. Må 
påpeke at det er mange fordeler ved å bo sentralt, men det har også den 
konsekvens at forvaltningen av eiendommen har betydning i et større perspektiv 
enn det rent personlige. 
Nevner at det er flere krav knyttet til fordeling av høyder og variasjon. Samtidig 
vil det i en eventuell detaljregulering følges opp hensyn til bakenforliggende 
bebyggelse. Det kreves også for B2 variasjon i boligtyper.  

L Uttalelser fra lag og foreninger: Administrasjonens kommentar: 

L1 Eidsvoll høyre, 10.01.2019  
Overordnet mener Eidsvoll Høyre at: 

o Det bør utarbeides plan for hvordan behov for barnehager skal dekkes 
innenfor planområdet. 

o Det bør utarbeides plan for hvordan eldre skal bo og ferdes i 
planområdet. 

o Planen burde inneholdt de store og viktige områdene rundt 
Eidsvoll Stasjon. 

o Før utarbeidelse av planforslaget burde det vært lagt opp til 
bredere involvering og forankring blant alle berørte grunneiere, 
næringsdrivende og innbyggere som naturlig har planområdet som sitt 

 
 
Dette er forhold som ikke lar seg regulere. Områdene er regulert med muligheten 
til å forbeholde seg dette ved evt. behov.  
Det stilles krav til mobilitetsvurdering ved detaljregulering, som bl.a. vil vurdere 
dette. 
Dette er administrasjonen enig i, og ser behovet i en egen områderegulering for 
vest-siden. Denne planen har sitt fokusområde i Sundet. 
Påvirkning er utfordrende, og noe administrasjonen jobber med. Allikevel kan det 
alltid forbedres. I dette tilfellet er det lovpålagte gjennomført, og 
administrasjonen har i tillegg hatt møter, og invitert/tatt imot de som har ytret 



nærmiljø. 
 
Konkret til planen mener Eidsvoll Høyre at: 

o Det må legges inn rekkefølgekrav som prioriterer sentrum foran 
Skjoldnestangen og legger opp til utbygning fra sør til nord ved 
Rubis/Torget. 

o Det bør maksimalt tillates høyder på 2-4 etasjer på 
Skjoldnestangen (BKB1, BS2, B2). 

o Fra Tømmerfløteren og opp til Rådhuset bør det ikke bygges 
høyhus eller annet, men prioriteres grøntarealer med 
aktivitetsområder. Dette bør være et prioritert område ved 
frikjøpsavtaler for utearealer ved utbygninger. 

o Det bør tillates økt volum i Wergelandskvartalet, stilles krav til større 
leiligheter og ikke tillates høyhus. 

o I sentrum (BS1) bør det fremheves fire linjer: 
1. Strandpromenade langs elva 
2. Uteliv i Vormavegen 
3. Næring i Wergelandsgate 
4. Transport, sykkel og kollektivt i Rådhusgata 

o Sundtoppen (GP2) må utvikles som park og det må sikres 
koblede grøntarealer ned mot park ved elva (GAA3). Denne parken må 
videre være en naturlig del av strandpromenaden. 

o Det bør ikke tillates bygging av høyhus på Rubis/Torget (BKB5). 
o Det bør maksimalt tillates 3-6 etasjer på Rubis/Torget (B6, B7, B8, 

BKB5). 
o Kombinerte områder ved Finsbråten (BKB2, BKB3, BKB4, BKB7) bør 

kun reguleres til boligformål. 
o Det må stilles krav til sol-skyggeanalyser ved alle detaljreguleringer 

som inneholder både de lyseste og mørkeste dagene i året. 
o Parkeringsnormen bør økes til 1,0 + 0,2 gjesteparkering per 

leilighet. 

ønske. Samtidig har offentlig ettersyn hatt en svært aktiv rolle i planprosessen, 
med flere runder på bakgrunn av innspillene og deres vurdering. 
 
Det foreligger fortsatt innsigelse fra Fylkesmannen for området, administrasjonen 
vil derfor foreslå å vedta planen uten rettsvirkning for området. Derfor vil dette 
bli vurdert i en egen prosess. 
Høydevurdering av Eidsvoll sentrum ble på nytt vedtatt av utvalget i møte 
23.10.2018.  
 
Planen legger opp til store arealer for dette i felt GAA1. Sentrumsformål, nord for 
dette, utelukker ikke grøntarealer, men legger opp til dette i samsvar med 
næring.  
Høydevurdering av Eidsvoll sentrum ble på nytt vedtatt av utvalget i møte 
23.10.2018. Krav til leilighetsstørrelser ble vedtatt av utvalget i møte 24.04.2018. 
Høyhus ble i utvalgsmøte 23.10.2018 vedtatt flyttet. 
Dette legger også planen opp til med sammenhengende elvepromenade som 
trekkes inn i sentrums med sambruksgate i Vormavegen og gågate i 
Wergelandsgate. Rådhusgata er regulert med tilstrekkelig bredde for kollektiv 
trafikk, og legger opp til tiltak for å være en miljøgate. 
Sundtoppen er regulert til park med tilkobling ned til elvepromenaden, og er areal 
som åpner opp for bruk av frikjøpsavtale. 
 
Dette er vedtatt av utvalget 24.4.2018. 
Kotehøyder for dette området er vedtatt av utvalget 24.4.2018.. 
Administrasjonen ønsker å forbeholde seg muligheten til at offentlig 
tjenesteyting, som f.eks. barnehage, kan bygges ved BKB2 og 3, om behovet 
skulle komme. Administrasjonen mener også dette kan styrke området som 
bosted. For BKB4 og 7 ønsker kommunen å bygge kommunale omsorgsboliger. 
Det er i hovedsak vanlig med analyses ved høst/vårjevndøgn og evt. ved 
sommersolverv.  

Husbanken kan gi tilleggslån knyttet til utearealene bl.a. betinget av at det bør 
være sol på 50 % av utearealene kl 15.00 ved jevndøgn og at lekearealer bør være 
plassert på sentrale og solbelyste deler av tomta. Det er ikke naturlig å stille krav 
om dette på den mørkeste tiden av året, da svært få har særlig til sol på denne 
tiden. 

Parkeringsnorm er vedtatt av utvalget 24.4.2018. 



L2 Eidsvoll venstre, 11.01.2019 
Venstre oppfatter at forslaget i for liten grad støtter seg på 
kunnskapsgrunnlaget. 
Venstre er glad for at punkthuset sør i Wergelandskvartalet i revidert forslag er 
tatt ut. Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget og administrasjonens 
opprinnelige utkast, hvor en legger til grunn at bebyggelsen bør underordne 
seg topografien (Sundtoppen og åssidene i bakkant av sentrum) mener Venstre 
at det ikke bør tillates byggehøyde over 6 etasjer, men unntak for mulig 
punkthus. Som tidligere vurderer Venstre at eventuelt punkthus bør tillates på 
Torget BKB5. I tillegg til selve byggehøyden gjøres det oppmerksom på Estetisk 
veileder for Eidsvoll hvor det framkommer "I områder med bygg fra varierte 
tidsepoker bør volum og proporsjoner være et førende element for ny 
bebyggelse." Dette er det viktig å være oppmerksom på ved utbygging og 
særlig i den gamle kvadraturen sør for Sundtoppen som i særlig grad gir Sundet 
dets særpreg. 
Venstre har i tidligere høringer gått inn for vern av Femmellgården. Denne 
utgjør en del av en sammenhengende bebyggelse som gir Sundet dets særpreg. 
Den utgjør også en begynnelse og avslutning av denne bebyggelsen i Sundets 
hovedgate. Det er i prosessen ikke framkommet gode argumenter for riving av 
Femmellgården utover økonomiske og en udokumentert oppfatning at vern vil 
hindre hele utbyggingen av Wergelandskvartalet. Sett opp mot den faglige 
vurderingen som er gitt i DIVE analysen til NIKU finner Venstre ikke grunnlag for 
å endre standpunkt om at Femmellgården bør vernes og riving bør ikke tillates. 
Venstre er ikke mot en utbygging og videre utfylling av Skjoldnestangen. 
Forutsetning for dette er at evja ikke fylles igjen. Videre at strandpromenaden 
opprettholdes rund hele området ut mot vannkanten og at det avsettes 
tilstrekkelig areal til å opparbeide et serviceanlegg for båter og bobiler på 
området. Området ut mot elva er særlig verdifullt og arealet ut mot elva bør 
ikke reguleres til bilparkering. Av samme årsak ønsker Venstre at B4 reguleres 
til framtidig bolig med enebolig/rekkehus. 

 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Administrasjonen har på nytt vurdert høydene i 
sentrumsplanen på bakgrunn av innspill ved forrige høringsrunde, med ulike 
høydescenario. Høyder er på nytt fastsatt politisk.  
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Saken har blitt løftet på nytt politisk, men med samme vedtak 
om ikke å verne bebyggelsen. 
 
 
 
 
Det foreligger fortsatt innsigelse fra Fylkesmannen for området, administrasjonen 
vil derfor foreslå å vedta planen uten rettsvirkning for området. Derfor vil dette 
bli vurdert i en egen prosess. 
 
 
Tas til orientering. Dette er forhold som er behandlet og fastsatt politisk, på tross 
av administrasjonens anbefaling.  

L3 Gårdeierforeningen, møte 30.01.2019 
Gårdeierforeningen stiller seg positive til planforslaget og de grepene som 
planen legger opp til. De viser til tidligere oversendelser til kommunen om 
ønske om forbedret gatestruktur, som planforslaget nå legger opp til, med 
envegskjørte gater rundt kvadraturen. De mener det er viktig å opprettholde de 
korte avstandene som kvadraturen skaper og mener gågater i kryssaksen er et 
godt grep for å skape rom for gateliv i sentrum. Videre stiller de seg positive til 

 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 



bevaring, forutsett at dette ikke begrenses for mye, men tydeliggjøres i 
bestemmelsene hvilke muligheter planforslaget fortsatt åpner opp for. Det 
ønskes at det tydeliggjøres at gårdsrommet bak Meieriet kan styrke sin kvalitet 
ved at mindre skur/garasjeplasser kan rives. 

 
Tas til etterretning. Dette er tydeliggjort i reguleringsbestemmelsene under 
hensynssone. 

   

 
 

Vedlegg:  

 Notat om innspill til høyder 
 



Notat om innspill til høyder 

Innledning 
I notatet vurderes innkomne merknader med konkrete ønsker om endring av maksimal byggehøyde. 

I forbindelse med merknader til 2.gangshøringen av Områdeplan for Eidsvoll sentrum er det noen 

merknader, fra utbyggere av konkrete felt/prosjekt, som går på ønske om å øke byggehøyden på 

deler av feltet. Planforslaget hviler på et sammenhengende scenario som fordeler byggehøydene i 

planområde ut ifra en totalvurdering. Essensen i det valgte scenario uttrykkes slik: 

Historisk sentrum med nye prosjekt rundt: Sundets (BS1)historiske kvartalsstruktur vernes og pleies 

med tanke på å bli et sentrum med jevne byggehøyder (3-5 etasjer med et gjennomsnitt på 4 etasjer) 

og evt lavere mot Vorma. Rundt det historiske sentrum legges da et belte med høyere bygg(3-8 

etasjer) og utenfor denne, mot plangrensen litt lavere (3-6 etasjer).  

Det vil altså si at planforslagets høyder er en sammenhengende visjon for sentrumsutviklingen. 

Spørsmålet blir da om det er gode grunner til å endre på denne visjonen eller om en bør holde fast i 

den. Problemet er at om en fraviker på noen felt vil det bli vanskelig å argumentere for å ikke gjøre 

det i andre områder også. Formålet med notatet er derfor å: 

1. Vurdere innholdet i merknadene.  

2. Vurdere innholdet opp mot planforslaget. 

3. Anbefale et standpunkt i forhold til evt. endring av høydescenariet, som da vil bli fremmet 

ved sluttbehandling av planen. 

Vurdering av merknadene 
Eidel Eiendom AS, 11.01.19: Merknad gjelder BAA1, gbnr 17/150. Det tas utgangspunkt i et konkret 

prosjekt for eiendommen, en terrassert blokkbebyggelse. Bygningskroppen er høyest i øst, mot 

plangrensen og danner en hestesko eller åpent kvartal med åpning mot vest, der tilkomstveien er. 

Det fremheves at boligkonsept skal rettes mot yngre i etableringsfasen. Friområdet langs 

Vilbergbekken (GF1) ønskes tatt i bruk som grønnstruktur. På et mindre område ønskes det som 

nevnt å øke makshøyden – til 7 og 8 etasjer. Argumentet er ønsket om å bygge takterrasser på hele 

bebyggelsen. Det påpekes også at planforslagets grense på 6 etasjer bør tilsvare 20 meter og ikke 18, 

som bestemmelsene sier. Grunnen er at 1.etasje påregnes med 5 meter.  

ANKR Rådgivning på vegne av Saga senter, 15.05.181: Merknad gjelder BS1, gbnr 16/14. Det tas 

utgangspunkt i et konkret prosjekt for eiendommen, en blokkbebyggelse i kvartalsstruktur med en 

kopling mot byparken ved hjelp av aktive fasader og tilgjengelig takareal, som da tjener som 

uteoppholdsareal. Lavest mot Vorma og så stigende innover til 7 etasjer.  Argumenterer for at 

kostnader som nybygg vil føre med seg – til parkering og sanering av eksisterende bygg – gjør at 3 

                                                             
1
 Merknaden er tidligere kommentar i planforslaget som ble lagt ut til 2.gangshøring. Notatet vil derfor bare 

referere til det som omhandler høyder. 



etasjer ikke lar seg gjennomføre. Mener at det i det vesentligste må bygges ut med 6 etasjer eller 

mer. Anbefaler 4-8 etasjer. Legger til grunn at 8 etasjer er maksimal byggehøyde for hele BS1. 

ANKR Rådgivning på vegne av Saga senter, 11.11.19: Merknadene fra tidligere opprettholdes. 

Administrasjonens  vurdering: Begge innspill tar utgangspunkt i konkrete prosjekt som begge 

fremstår som værende av god estetisk kvalitet i seg selv. Tankene rundt koblingen mot omgivelsene 

er i tråd med planens formål og vil trolig kunne bidra til en generell kvalitetsheving av områdene 

rundt prosjektene.  Det er i områdeplanens prosess svært positivt å få inn så konkrete innspill. Det 

primære argumentet for å ha de ekstra etasjene har dels økonomisk sammenheng, der det vurderes 

at de ekstra etasjene vil være nødvendige for realisering og dels arkitektonisk, og at en tar 

utgangpunkt i konkrete bygg. Vi stiller spørsmålstegn ved om det er realistisk så tidlig i prosessen 

(det gjenstår detaljregulering) og ta utgangspunkt i konkrete bygg og mener derfor det kan føre til 

noe misvisende konklusjoner. For BS1 og gbnr 16/14 er krav om parkering under bakken tatt bort. 

For BAA1 må vi konstatere at planforslagets krav om flere boligtyper ikke er oppfylt i skisseforslaget.  

Vurdering opp mot planforslaget 
Basert på de konkrete prosjekt ser vi at det kan være til dels gode argument for å la enkelte bygg 

være høyere en det som reguleres, isolert sett. I forhold til planens helhet mener vi likevel det er 

noen problemer med dette. Sundet som det historiske sentrum: Selv om gbnr 16/14 ikke er del av 

det historiske sentrum, legger planforslaget likevel opp til en kvartalsstruktur som involverer 

eiendommen. Strukturen skal virke førende for byutformingen. Det er derfor ikke bare et spørsmål 

om alder, men også et spørsmål om eiendommens plassering tilsier en tilhørighet til det historiske 

sentrum. Etter hvert som presset på utbygging i sentrum øker, mener vi at høyder i Sundet er viktig å 

begrense for ta vare på stedets identitet, noe mange innspill også legger vekt på. Boligtyper: For 

BAA1 er planens intensjon å legge til rette for en blanding av boligtyper og en typologi som har en 

viss relasjon til bebyggelsen rundt, altså ikke en ren blokk bebyggelse. Vi mener 6 etasjer (det som 

maksimalt tillates i planområdene) allerede er på grensen om man ser på bebyggelsen rundt, også 

selv om landskapsformen ikke i seg selv vil begrense det. Sosial og grønn profil: intensjonen med 

variasjon i boligtyper og begrensing av høyder har også betydning for tilgangen til området rundt. 

Eidsvoll er ikke en tett by og en del av Eidsvolls kvaliteter er og skal være lett tilgang til friområder. 

Derfor mener administrasjonen at forslaget om 7-8 etasjer er for høyt på BAA1. 

Når det gjelder merknaden om at det for BAA1 skal være 20 m og ikke 18m over gjennomsnittlig 

planert terreng, mener vi det kan være korrekt, men forutsetter et krav om at 1.etasje faktisk 

reguleres til 5 meter, slik at det ikke plutselig kan endres til vanlig etasjehøyde. Dette er ikke et krav 

per i dag og ligger derfor ikke inne i beregningen.  

Prinsipielt sees det også på som vanskelig å lage en åpning for å vike fra totalvurderingen av høyder i 

enkelte tilfeller, uten å endre helheten. Det kunne tenkes at man kunne ta inn en bestemmelse om 

senere åpne opp for ekstra etasjer,  gitt at noen spesifikke betingelser er oppfylt. Problemet er at det 

over tid vil uthule styringen med høyder og da undergrave planens intensjon, da områdene rundt 

selvsagt vil bli påvirket og sin tur med rette kunne kreve enda et avvik. Om en vil endre noen felt, må 

helheten derfor vurderes først, slik det er gjort i planforslaget. 



Anbefaling 
På tross av at prosjektene som legges frem i merknadene kan sies å ha gyldige argument for å øke 

byggehøyden, anbefales det ikke å fravike prinsipp for høyder som vises i Temakart for Bygningsmiljø 

- og høyder.  

Oppsummert er det altså både spesifikke og prinsipielle grunner til administrasjonens anbefaling om 

å ikke endre på regulerte høyder vist i temakartet og i reguleringsbestemmelsene. Administrasjonen 

mener det vil svekke planens intensjon og prinsipiell gyldighet om det etableres en mulighet for 

fravik som ikke er i tråd med en totalvurdering av planområdet. 

  


