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Eidsvoll kommune - Områderegulering for Eidsvoll sentrum - Uttalelse til nytt offentlig 
ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 7. desember 2018 av reguleringsplan til nytt offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 samt til e-post datert 11. januar 2019 der 
fylkesrådmannen ba om utsatt frist for uttalelse.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for en helhetlig utvikling og vekst i Eidsvoll 
sentrum/Sundet. Planforslaget er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional 
planmyndighet, prosessmyndighet etter vannforskriften og fagmyndighet for kulturminnevern. 
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 14. juni 2018 av fylkesutvalgets vedtak knyttet til 
offentlig ettersyn av opprinnelig planforslag, og har følgende merknader til det reviderte 
planforslaget: 
 
Plandokumentene 
Det har vært noe utfordrende å få oversikt over hvilke endringer som er gjort etter at opprinnelig 
planforslag lå ute til offentlig ettersyn etter som endringene ikke går tydelig frem av plankart og 
-bestemmelser og saksprotokollen fra møtet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 23. oktober 
2018 ikke var lagt ut sammen med de andre dokumentene. 
 
Parkering 
Fylkesrådmannen viser til våre merknader i uttalelse datert 14. juni 2018. 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. 
 
I tråd med fylkeskommunens anbefaling i uttalelsen til offentlig ettersyn, åpner planbestemmelsene 
for frikjøp fra parkeringskravet (§ 4.2 punkt 3). Det er satt av arealer til to store parkeringsanlegg 
(SPH1-2), som vil kunne fungere som fellesanlegg for den historiske sentrumskjernen. Samtidig 
slår bestemmelsene fast at parkering fortrinnsvis skal være på egen grunn (§ 4.2 punkt 2). 
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 
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dimensjonert felles parkeringsanlegg i utkanten av sentrum kan redusere behovet for relativt 
omfattende gateparkering, som planen tilsynelatende fortsatt legger til rette for. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 14. juni 2018 og har ingen ytterligere merknader knyttet 
til automatisk fredete kulturminner. 
 
Nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen er positiv til at det planlagte punkthuset flyttes lenger vekk fra det historiske 
sentrum enn i det opprinnelige planforslaget. Vi viser for øvrig til våre tidligere uttalelser datert 
19. august 2016 og 14. juni 2018 og har ingen ytterligere merknader knyttet til nyere tids 
kulturminner. 
 
Øvrige regionale interesser 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 14. juni 2018 og har ingen ytterligere merknader knyttet 
til øvrige regionale interesser. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen      Camilla Nilsen 
rådgiver plan        rådgiver nyere tids kulturminner  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Parkering:    njal.nore@afk.no, 22 05 56 09 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:   camilla.nilsen@afk.no, 22 05 55 46 
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Dato:  14.12.2018 
Vår ref:  18/02399-4 
Deres ref:   2016/1541 

 

Uttalelse til nytt offentlig ettersyn for områdereguleringsplan for 
Eidsvoll Sentrum i Eidsvoll kommune. 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 7. desember 2018. 
 
DMF har tidligere gitt uttalelse til høringen av områdereguleringsplanen for Eidsvoll 
sentrum datert 7. juni 2018 og hadde da ingen kommentarer til planforslaget.  
 
Vi kan ikke se at det foreligger nye opplysninger til nytt offentlig ettersyn, som berører 
DMFs sektorområde, og har derfor ingen merknader til at området reguleres som 
foreslått. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

Kopi  ti l:  

                                 

 
 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  10.01.2019  2019/477 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.12.2018  2016/1541/JWB 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Christina Kinck, 22003708 
  
 
 
  

Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 EIDSVOLL 
 
 

  

Eidsvoll kommune - Eidsvoll sentrum - revidert forslag av 
områderegulering til offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 7.12.2018. 
 
Fylkesmannen frafaller innsigelser 
i vårt brev av 14.6.2018 fremmet vi innsigelser til områdereguleringsplanen på flere temaer. Vi 
mente at planen var mangelfullt utredet for temaene naturmangfold, forurensning, støy og 
samfunnssikkerhet. Vi fremmet innsigelse til planforslaget for områdene B6, VAA1 og B2, som var i 
konflikt med dyrefredningsområdet som omfatter Vorma med kantsoner og som ikke var utredet 
godt nok når det gjaldt naturmangfold. Avvikssonen for støy var ikke godt nok begrunnet, og vi 
fremmet innsigelse til bestemmelsen om dette. Vi fremmet også innsigelse til bestemmelsene for 
samfunnssikkerhet og parkeringsnormen for kontor.  
 
I oversendelsen ligger det ved en utredning av naturmangfold ved utfylling i Vorma datert november 
2018, geotekniske vurderinger, en oppdatert ROS-analyse, planbeskrivelse og konsekvensutredning, 
og det er gjort endringer i plankart og bestemmelser. Planen er nå godt nok opplyst på de fleste 
områder, og vi frafaller innsigelsen til områdene B6 og B2. Dersom det er mulig bør det anlegges en 
kantsone langs Vorma utenfor gangstien langs B6. Vi frafaller også innsigelsene som gjaldt 
samfunnssikkerhet og parkering. 
 
Når det gjelder støy mener vi at bestemmelse 2.2 punkt 2 bør endres, slik at det er tydelig hvilket 
område som er avvikssonen. Vi frafaller innsigelsen på støy. 
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til utfylling i Vorma 
Vorma inkludert kantsoner er vernet som dyrefredningsområde (VV00000544). Utfylling i Vorma må 
vurderes etter en rekke lover og forskrifter; vannressursloven, forurensningsloven, 
naturmangfoldloven, vannforskriften og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
 
I planbeskrivelsen står det at den delen av Vorma som er innenfor planområdet vurderes som 
mindre viktig for fuglelivet, unntatt området ved Skjoldnestangen (VAA1). Dette området er antagelig 
også viktig som næringsområde for fisk. Det foreligger en rapport om naturmangfold datert 
november 2018. Vi kan ikke se at det er gjort tilstrekkelige egne undersøkelser i denne med å 
registrere fugl, fisk, bunndyr eller (andre) rødlistearter og påvirkning av tiltak på økologi og 
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naturmangfoldet. Vi er kjent med at det er observert forskjellige arter av fisk og fugl i området. Det 
er ikke godt nok utredet hvordan utbyggingen og økning av mennesker i området vil påvirke den 
naturen som skal bevares innerst i evja. Langs lange strekninger av Vorma har det blitt etablert 
utfyllinger og steinkanter for fremføring av jernbane, utbygging og flomsikring. Dette er et av få 
strekninger der det er en tilnærmet naturlig kantsone og mudderbanke i nærheten av Sundet. 
Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget, ettersom kunnskapsgrunnlaget ikke er 
godt nok og hensynet til naturmangfold ikke er ivaretatt for områdene BKB1 og GP1 (tidligere VAA1) 
der det innebærer utfylling i Vorma. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging (SPR-BATP) punkt 4.3 
legger vekt på at det i tettstedsområder bør legges særlig vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og 
transformasjon. Det legges også vekt på at fortetting og transformasjonspotensialet bør utnyttes før 
nye byggeområder tas i bruk. Regional plan for areal og transport har for Eidsvoll kommune utpekt 
Sundet og Råholt som prioriterte vekstområder. Dette innebærer at 80 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten skal tas i Sundet og Råholt (jfr. retningslinje R3). I planbeskrivelsen gjengis de 
viktigste funnene fra fortettings- og transformasjonsanalysen kommunen har utarbeidet for Sundet. 
Der står det at boligpotensialet totalt i planen innebærer bosetting av ca. 3400 personer, men at det 
reelle potensialet kan være noe lavere. I dag bor det ca. 600 personer innenfor planområdet og den 
årlige tilveksten totalt i kommunen har vært ca. 500 personer per år de siste årene. Det er ikke 
drøftet hvor stor del av veksten som skal komme i Sundet, eller konkret hvordan planen følger 
retningslinjene i RP-ATP. Vi mener 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. 
 
Vi fremmer innsigelse til BKB1 og GP1 (tidligere VAA1) der det innebærer utfylling i Vorma. Selv om 
evja ikke er kartlagt som et viktig naturområde er det et område som ikke har en steinfylling mot 
Vorma, slik det er på lange strekninger langs elva. Det er sannsynlig at området er viktig for 
næringssøk for fugler som er på rødlista og fisk, som f.eks. ørret. Vi mener at kommunen ikke har 
dokumentert behovet for å utvide dagens byggeområder ut i Vorma. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth  
avdelingsdirektør 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

PB 5091 Majorstuen 0301 OSLO 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
Statens vegvesen region øst Postboks 1010 Nordre 

Ål 
2605 LILLEHAMMER 

 
 



Fra: Fjeldstad Emily Coch[Emily.Coch.Fjeldstad@hafslund.no]
Dato: 20.12.2018 09:15:16
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Uttalelse - offentlig ettersyn Eidsvoll Sentrum

Hei,
 
Jeg viser til utsendt varsel om nytt offentlig for Eidsvoll Sentrum, Ref: 2016/1541/JWB. Hafslund Nett har ingen ytterligere
bemerkninger til planen. Vennligst ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål eller uklarheter på
firmapost@hafslundnett.no

Med vennlig hilsen
Hafslund Nett
 
Emily Coch Fjeldstad
Avd. Rettigheter
----------------------------------------------------------------------------
Sentralbord: 22 43 50 00
E-post:emily.coch.fjeldstad@hafslund.no
Postadresse: Postboks 990 Skøyen, 0247 Oslo
Besøksadresse: Drammensveien 144, Skøyen, Oslo
----------------------------------------------------------------------------www.hafslundnett.no
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NVE trekker innsigelse - Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum - 

Eidsvoll kommune, Akershus - Planid: 023728200 

Viser til anmodning om å trekke innsigelse mottatt 07.12.2018. 

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 22.05.2017 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. 

 

Med hilsen 

 

Paul Christen Røhr 

fungerende regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områdereguleringsplan for 

Eidsvoll sentrum - Eidsvoll kommune, Akershus 

Viser til høringsdokumenter mottatt 07.12.2018. 

NVE ga sin uttalelse til saken i forbindelse med førstegangshøringen. Vår innsigelse datert 13.06.2018 

til den opprinnelige planen er siden blitt trukket (i brev datert 11.12.2018) etter utbedringer av 

planbestemmelsene. 

NVE har derfor ingen vesentlige merknader til høringen. 

 

Med hilsen 

 

Paul Christen Røhr 

fungerende regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Høringsuttalelse til revidert forslag for områderegulering av Eidsvoll sentrum i Eidsvoll 
kommune 

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og sørger 
for et felles pris- og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et kompetanseorgan for 
kollektivtrafikk og vår virksomhetside er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport for å skape et 
pulserende hovedstadsområde. 
  
Bakgrunn 
Vi viser til deres anmodning om høringsuttalelse i forbindelse med offentlig ettersyn av 
områderegulering av Eidsvoll sentrum. 
  
Tomkjøring 
Det ble ved varsel om oppstart sendt inn et innspill fra Ruter (27.06.16) om behovet for snuplass og 
reguleringsplass for busser. I forbindelse med høringsuttalelsen fra Ruter ved offentlig ettersyn av 
planforslaget (22.05.18) ble snumuligheter for buss igjen spilt inn. 
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. Tomkjøring 
er verken bra for miljøet eller for kostnadene på kollektivtrafikken. 
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. 
  
Med hilsen 
Ruter As 
 
 
Halvor Jutulstad Claire Kvalheim Kieffer 
Leder plan og infrastruktur Prosjektmedarbeider 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Uttalelse til revidert forslag til områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum 

Vi viser til brev datert 07.12.2018 fra Eidsvoll kommune. 
 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn revidert forslag til områdereguleringsplan 
for Eidsvoll sentrum.  
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til revidert forslag til områdereguleringsplan for 
Eidsvoll sentrum. 
 
Statens vegvesen har i brev datert 15.06.2018 gitt uttalelse til forslag til 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
 
 
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 

 



KULTUR, Eidsvoll Kommune 

e-post 08.01.2019 

 

Det ønskes at grøntområdet i sentrum, GAA1, fremstår som en møteplass og sosial arena hvor 

fysisk aktivitet er et hovedfokus, uavhengig av alder. Virksomhet 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 en kunstisflate som benyttes som dette vintertid og til 

for eksempel ballbane sommerstid. Anleggene bør gjøres slik at det integreres med, og vil 

være et supplement til, allerede eksisterende trimpark og 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.  

 
 

Siv Krogh Österholm 
Kultursjef/Virksomhetsleder 

Grunnlovsbygda 
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Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Anna Elise
Etternavn

Solberg
Adresse

Evjevegen 1
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

lovelyplanet@live.no
Mobilnr.

95072357

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum
Saksnr.

2016/1541
Høringssvar

Skjoldnestangen har en unik beliggenhet ved elva og ved selve inngangen til Sundet. Dette er en av de fineste
tomtene kommunen eier. Denne tomta bør ikke overdras til utbyggere, og spesielt ikke til den ene utbyggeren som
nå står bak nesten alle byggeprosjekter i Sundet.
Skjoldnestangens unike beliggenhet er et område kommunen bør beholde for framtiden, gjerne med tanke på et
kulturhus.
Fortetting av sentrumsområdet på begge sider av brua vil gi et massivt inntrykk, og høye boligblokker her vil ikke gi
noe godt og spennende førsteinntrykk. Høye boligblokker her vil også skjerme for en koselig småhusbebyggelse.

Generelt kunne jeg ønske at politikerne i Eidsvoll kommune kunne tørre å tenke litt utradisjonelt. Kjøpesentre
legges ned i disse dager fordi netthandelen stadig tar markedsandeler. Det er for seint å bygge kjøpesenter nå, og det
vil neppe trekke hverken ekstra innbyggere eller turister til bygda, vi har alle sett kjøpesentre nok.
Med unik beliggenhet ved elva og like ved hovedflyplassen, mener jeg det er mer å hente ved å bygge hotell og
skape et attraktivt miljø for turisme. Hvis man hadde satset på å få et sentrum med særpreg og miljø, vil det kunne gi
bygda turisme og handel, det ville også blitt et attraktivt sted for oss å bo.

Høyhus og grå betongbygg er kortsiktig tenkt, og Sundet vil bli en dårlig kopi av de fleste andre tettsteder på
Østlandet. Sundet har potensiale til å bli så mye mer enn det.
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Oslo, 10.01.19 

 
Til Eidsvoll kommune 
Kommunal forvaltning 
PB 90,2081 Eidsvoll 

 
 
 
 

Innspill til høring områderegulering av Eidsvoll sentrum. 
 
 

På vegne av eiere av BS6, gnr./bnr. 16/22 (Sundgata 13) og 16/37 (Sundgata 15) og 16/99(Prost 
Krags vei 7) BS5 :16/60 (Sundgata 11) kommer våre innspill til reguleringsbestemmelser datert 
21.12.18.  
 
Fellesbestemmelser: 
§ 2.8 Universell utforming( §12-7,nr 4): 
Universell utforming er dekket innenfor TEK og Plan og bygningsloven. Innenfor utearealer kan 
man gi særlige bestemmelser i reguleringen når disse går utenom lovverket. Det trengs ingen 
gjentagelse av lovverk.  
Når det gjelder bygninger kan man gi nærmere krav til tilgjengelighet der det er hensiktsmessig 
for spesielle behov iht.§ 12-7, nr.4. Boligene regner jeg med skal være iht. tilgjengelig boenhet i 
Plan og bygningsloven, og ikke iht. universell utforming, som er krav for «byggverk for 
publikum og arbeidsbygninger». Teksten i bestemmelsen må i følge dette endres. 
Reguleringen bør kun omhandle særbestemmelser for kommunen, og være så kortfattelig som 
mulig. Teksten «bebyggelse og uteareal» må evt. endres til «Hver byggesak med uteareal ...» 
og evt. spesifisere de krav som ligger utenom TEK og Plan og bygningsloven som man vil ha med 
i tillegg til gjeldende krav. Tilgjengelig boenhet er heller ikke for alle boliger under 50 m2. iht. 
PBL. Man bør derfor ikke skrive noe som svekker TEK og Plan og bygningsloven der dette ikke 
er hensikten.    
 
§ 4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder. 
 4. Regnemetode som er angitt for å få en trapping på byggene hadde tidligere en BYA betegnelse.  
Gjennomsnittlig etasje BYA = etasje min + etasje maks delt på 2. 
Jeg argumenterte mot BYA begrepet i denne formelen da jeg kommenterte dette til kommunen 
tidligere. BYA inkluderer parkering på terreng, sykkelparkering, balkonger under 3m høyde mm.   
BYA betegnelse er fjernet, men formelen er beholdt. 
Gjennomsnittlig etasje = etasje min + etasje maks delt på 2. 
Formelen som nå er satt, gir ingen begrensning på hvor mye areal som skal være over og under  
gjennomsnittlig etasje. Det er i tillegg en vanskelig formel å definere. Hva er en gjennomsnittlig 
etasje, antall m2, høyde?  
Man må evt. sette inn BTA, der BYA ble fjernet. Viser her til mitt innspill på vegne av 
Sollitoppen AS. 
 
§ 4.8 Tilrettelegging for sykkel. 
1. Setningen «skal det være mulighet for lading av elektriske sykler.» er en tekst man benyttet i 
tidligere reguleringer. 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.  Hver type sykkel har også forskjellige ladere. 
Se : https://www.banenor.no/Jernbanen/Sykle-til-stasjonen-/ 
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§ 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.  
Jeg mener her 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.  
 
Vi 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. Vi håper derfor 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», tror jeg man har vært ute etter et trappet bygg. 
Dette ser man også av illustrasjonene til kommunen. Hvis man trapper bygget vil det ikke være 
det samme som tilbaketrukket øverste etasje om man ser bygget fra baksiden. Jeg 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, mener vi 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. Jeg viser til mitt andre innspill for Sollitoppen AS. Beskrevet i punkt ang. § 5.7. 
 
§ 7.8 BS5 
Punkt 5: Tekst med minimum høyde 4,6 meter er gjentatt. Se punkt 7.1  
 
§ 7.9 BS6-BS7 
Punkt 1: «Det kan etableres maksimalt 1 avkjørsel per eiendom»  
BS6 :Tomtene er ikke store nok for å ha innkjøring til underjordiske garasjer fra indre gårdsrom, 
men bør 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. I vårt foreløpige forslag på BS6 Sundgata 
15, er dette løst ved en 2 etasje høy portal/portrom inn til gårdsrommet, slik at brannbil kan 
komme til indre gårdsrom for slukking og redning i tillegg til innkjøring i garasje fra gate. Ønsker 
man i tillegg trappede bygg i skråning bak på området BS6 bør brannbiladkomst tillates i tillegg til 
avkjørsel fra garasje. Teksten burde fjernes eller ytterligere presisering i forbindelse med 
redning/slukkings-arbeid bør tilføyes.  
 
Punkt 4: Tekst med minimum høyde 4,6 meter er gjentatt. Se punkt 7.1 
 
Med vennlig hilsen 
 
Romfarer arkitekter AS 
Vibeke T. Dahle 
Ansvarlig partner. 
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Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Bodil Ed
Etternavn

Iversen
Adresse

Wergelandsgate 1
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

bodiliv@yahoo.no
Mobilnr.

97107593

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum
Saksnr.

2016/1541
Høringssvar

Ønsker ikke høyhus bebyggelse ved Skjoldnestangen av etiske grunner. Store blokker rett i vannkanten er ikke
vakkert. Det bør ikke være store lommebøker som bestemmer.
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Kommentar til høringen ang sentrumsutviklingen av Sundet. 

Jeg har tatt for meg «Estetisk veileder for Eidsvoll.»   

Her siterer jeg:  

1. « I områder med bygg fra varierte tidsepoker bør volum og proporsjoner være et 
førende element for ny bebyggelse.»  

2. «Bygninger skal plasseres på en slik måte at de underordner seg landskapsrommet, 
og om mulig lar landskapsformene styre arkitektonisk utforming.» 

3. Et annet sted står det at utbygging skal «tilpasses de fysiske og landskapsmessige 
forhold.» 

Det synes for meg som at kravet om høy utnyttelsesgrad går foran hensynet til det estetiske i 
planene for sentrumsutviklingen av Sundet.    

Bjørn Dæhlie har fått bygge en koloss av et hus på påler ute i Vorma ved Rubis nord for 
Sundet, og med planer om et høyt bygg på Rubistomta som uunngåelig vil bli et nytt 
landemerke i Sundets topografi på grunn av sin høyde.   

Dæhlies neste planer er å fylle ut ved Skjoldnestangen sør for Sundet, og ønsker å bygge et 
kompakt bygg her også på påler ut i vannet.  

Det virker ikke estetisk vakkert at store hus på påler skal stenge Sundet inne på to kanter, og 
bryte den naturlige linjeføringen av Vorma. Med blikk på Sundet fra elvesida ser en hvor 
ødeleggende dette er.  Om det ikke gjør Sundet stygt og pregløst, så vil det gjøre Sundet til 
et annet sted.  En slik byggeskikk vil gjøre at Sundet mister noe av sin luftige estetikk som 
åpner seg mot elva.  Sundet har en vakker beliggenhet som må tas vare på selv med ønske 
om fortetting av boligbygging.   

Hvis det bygges på Skjoldnestangen bør det som en selvfølge legges ordentlig til rette for 
båtfolket, tilgang til bensin, toaletter og eventuelt andre fasiliteter.  En bør bygge slik at 
Sundet med sin beliggenhet og tilbud i sentrum vil bli en attraktiv ankringsplass for 
båttrafikk.  La Sundet bli en perle for båtfolket, og et sted med identitet vi alle kan kjenne oss 
igjen i ved at «bygninger skal plasseres på en slik måte at de underordner seg 
landskapsrommet, og om mulig lar landskapsformene styre arkitektonisk utforming.» 

2019-01-10 

Astrid Ladderud



Fra: Anne Bergem[anne.bergem@gmail.com] Dato: 09.01.2019 22:07:32 Til: Eidsvoll Post Tittel: Fwd: uttalelse til ny
reguleringsplan for Sundet

---------- Forwarded message ---------
From: Anne Bergem <anne.bergem@gmail.com>
Date: ons. 9. jan. 2019 kl. 22:01
Subject: uttalelse til ny reguleringsplan for Sundet
To: <postmottk@eidsvoll.kommune.no>

Jeg ønsker å avgi følgende uttalelse i forbindelse med nytt offentlig ettersyn for reguleringsplanen for Sundet:

1. Scenario 4 bør legges til grunn, da dette alternativet best tar hensyn til Sundets eksisterende landsbypreg og
avstemming av bygninger og byggehøyder til Sundets topografi.. Dette er viktige kvaliteter m.h.t å ivareta Sundets
særpreg og opplevelsen av kvartalsstrukturen,samt lys- og siktforhold for de som oppholder seg i Sundet.

2. Det er positivt at det legges opp til bevaring av Femellgården.

3.  Det bør ikke tillates punktbygg/signalbygg i Sundet. Et slikt bygg ved rundkjøringen inn til Sundet vil gi helt andre
signaler enn det helhetlige preget med byggehøyder tilpasset eksisterende topografi og bygninger, som
reguleringsplanens scenario 4 og tildels 1, ellers framhever. Det vil i tillegg ta fokus vekk fra Rådhuset som bør
synliggjøres som fellesskapets signalbygg. Det vil også påvirke lys- og siktforhold negativt for mange brukere av
Sundet.
Det nevnes i denne sammenheng at 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.

Med hilsen Anne Bergem



Fra: Eidsvoll Post[Eidsvoll.Post@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 14.01.2019 13:22:03
Til: Eidsvoll Post
Tittel: VS: Merknad til høring av områdeplan for Sundet. 

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Chriss A. Brohaug [mailto:chriss@brohaug.no]
Sendt: 11. januar 2019 20:29
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Chriss A. Brohaug Chriss A. Brohaug
Emne: Merknad til høring av områdeplan for Sundet.

Som eier av eiendommen gnr 16 bnr 16, Eidsivagata 7 har jeg stor forståelse for at trebebyggelsen bør bevares. Men, det
står 2 bygninger på eiendommen og den andre bygningen som er i mur har jeg mindre forståelse for at man ønsker å
bevare. Min planer for denne bygningen er at den bør rives og at en ny bygning bør planlegges slik at den fremstår i tråd
med trebygningen og ivaretar det særpreget som er i gården og ikke minst bakgården. Tilstanden til mur byggingen er også
i en slik tilstand at den bør rives og bygges opp igjen. Mine planer er at denne ombyggningen skal gjøres tre, som da blir i
tråd med hensynet til bevaring. Jeg har tidligere laget noen skisser på hvordan dette kan se ut. Det er min påstand at dette
vil forskjønne og forsterke det utrykket som eiendommen har og vil bidra i positiv-retting i forhold det som er intensjonen i
den foreslåtte områdeplanen. Jeg er åpen for dialog og ett tett samarbeid rundt dette.

Jeg ønsker også å bemerke at det i tidligere vurderinger av sentrum og bevaring så har Gaardergården ikke blitt vurdert
som ønskelig å bevare. Jeg referer til DIVE analysen i 2017. Jeg skulle gjerne ha sett den vurderingen som nå er gjort. Hva
er annerledes? Det er også noe merkelig at man som grunneier ikke blir tatt med på vurderinger og i dialog når man
bestemmer seg for å gjøre så store beslutninger på annen manns grunn.

Jeg legger ved de skissene som jeg mener viser en mulig utvikling av eiendommen. Dette var en større vurdering som jeg
gjorde i 2013, men som ikke ble gjennomført grunnet økonomiske grunner. Ombygging av trebyggningen ble gjennomført
som del 1. Del 2 ville være å fullføre planene som er vedlagt, disse er jeg nå i posisjon til å gjøre.

Jeg legger også ved ett dokument som viser en diskusjon og vurdering av hvilke gårder som bør bevares. Til info.

Tar gjerne ett møte for en ordentlig dialog på dette. Jeg har kontor i sundet og er tilgjengelig asap.

Mvh

Chriss A. Brohaug

Tlf 93 44 01 44
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Four utebod in Annex level 1 garages?
(min. 5 m2 each)

Additional heat pump exchangers here 
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Existing chimney shaft kept for stove in H0202

Corrected bathroom layout and door width/swing

Corrected bathroom layouts and door widths/swings

New landing, min 1600x1600 mm

New staircase min 1200mm wide (1100 free width)b
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Existing chimney shaft kept for stove in L0101
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Phase 1 Internal remodel Apt 4 Phase 2 External work, access, Apt 1 Phase 3 Completion

To Mid April 2013 (Prior to planning permission) 

Works:
- internal remodelling of shell of future Apt 4
- access stairs to future Apt 4

Rental income: 
- 1st floor shop continues unimpeded

To End May 2013 (Full planning permission granted Mid April)

Works:
- Complete Apt 4
- Build out new entrance block to 2nd floor
- Relocate external access stairs
- complete Apt 1
- Replacement windows to west facade

Rental income: 
- 1st floor shop possible reduction in rent during scaffold of 
west facade?
- Apt 1 and 4 let on completion

2014? (Following completion of Lykkja?)

Works:
- Complete external works
- Fit out Apt 2 and 3

Rental income:
- Apt 1 and 4 lets continue 
- 1st floor shop reduction in rent due to rebuilding of West 
and South extensions
- Apt 2 and 3 let on completion

Apartment 1 shell fit out

Apartment 1 internal 
access stairs

Apartment 1 dormer, 
roof windows, 
bathroom and kitchen

Apartment 4 created

New access to level 2 
apartments

West facade 
window

replacement

Apartment 2 & 3 created

Rebuild of extension 
to create balcony

Rebuild of 
extension to 
create 
Apartment 3

South facade level 
2 new windows
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Plan 01 Partial layout level 2 — 1:100 

Section 01 Section through stair — 1:100 
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Plan 01 Layout level 3 — 1:100 View Bathroom layout from door

View Kitchen layout from living
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1. Extract vent to 
bathroom & kitchen in 
void above ceiling
2. Store cupboard
3. Built in store cbd
4. Cooker with extract 
over
5. Sink under dormer 
window
6. End cupboard 
accessed from living 
space
7. Recess for 
breakfast bar
8. Tall fridge/freezer 
space
9. Sink with mirror 
over- ceiling full 
height over
10. Storage unit 300 
deep
11. Washing maching
12. WC- ceiling full 
height over
13. Shower in corner
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Plan 01 Layout level 2 — 1:100 
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View 01 Street level view- north west 

Elevation 01 West facade— 1:200 Elevation 02 South facade— 1:200 

View 02 Street level view- south west 
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Elevation 01 West facade (courtyard)— 1:200 

View 01 Street level view- south east 

Elevation 02 East facade (courtyard)— 1:200 

View 02 Street level view- south
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Plan 01 Escape routes for main building: level 2 — 1:100 
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Plan 02 Escape routes for main building: level 3 — 1:100 
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Plan 03 Annex apartment and shop: level 1 — 1:100 
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Plan 04 Annex apartments: level 2/3/4 — 1:100 
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Your brief
Getting the most out of your project will only 

be possible if you are able to brief your 

designer and builders, to communicate to 

them clearly what it is you want to achieve.

The information here is a synthesis of the 

discussions we have had about the building 

and its site, the technical and financial 

requirements and the way they should come 

together as a result of this project.

This brief also identifies your needs, wants 

and priorities for the project, its existing and 

future constraints and highlights the strengths 

and limitations of the existing buildings.

Project information

Short description of existing buildings

The existing buildings on the site consist of 

‣ the main building, a three-level timber framed building on 
the south-west part of the site, bordering the street, dated 
in the 19th century. A two-level extension was built against 
its east and south sides. The two first floors (level 1 & 2) 
were formerly a restaurant and the third level (loft) was 
used as an private space by the restaurant and contains 
the building’s ventilation plant. Level 1 is being converted 
into a retail space rented out from November 2012 to a 
clothing retail shop. 

‣ the annex, a masonry two-level building located on the 
north-east boundary of the site. The building hosts 
garages and a workshop, with an apartment space above.

‣ In the centre of the site is an open courtyard defined by 
these two building in the east and west, open to the street 
on the south and to the north by the gable of a listed 
building (old dairy building, now used as a mixed use 
development).

Strengths of the existing building/site

Most important first:

1. Central position in the town centre

2. Extensive street interface, in the middle of a mixed 
development area

3. Open courtyard with good connection to the street and 
good sun access

4. Attractive neighbouring listed building (old dairy building)

Weaknesses of the existing building/site

Most important first: 

1. Lack of visual coherence/hierarchy between the different 
buildings on site (main building, extension and annex)

2. Fenestration on south-west street elevation is not 
coherent with surrounding buildings

3. Poor condition of extension roof terrace and skylights 
(water leaks)

4. Courtyard space in currently unattractive and thus 
underused

5. Limited access to daylight on second level of main 
building to south and east 

6. Current exterior access to the upper floor of the main 
building may create privacy issue with level 2 of the 
neighbouring listed building.

Programme

Client aspirations for the project

Most important first:

1. Create seven apartment units and two independent retail 
spaces on site for rental

2. Improve potential for retail spaces around the courtyard

3. Make a positive contribution to the quality of the 
surrounding urban spaces

4. Carry out refurbishment with minimal disruption to level 
one shop tenant

Commercial spaces

Street level spaces should be used as much as possible for 
commercial use.
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The first level of the main building and its extension is 
currently rented out as a single retail space. This will remain 
unchanged.

The annex’s street level should be converted into a second 
retail space that could be rented to one or possibly two 
tenants.

Residential spaces

A number of apartments should be created in the main 
building and its extension:

‣ Level 2: three single-bedroom apartments

‣ Level 3: one single-bedroom apartment (loft)

In addition, the annex should be extended/rebuilt to create:

‣ Level 2: one two-bedroom apartment

‣ Level 3: one two-bedroom apartment

‣ Level 4: one two-bedroom apartment

Exterior spaces

The openness and sun access of the existing courtyard 
should be preserved and enhanced as much as possible, to 
transform it into an attractive extension of the street space, 
operating as an entrance point to the retail and residential 
units. Planting and hard landscaping shall be used to link it 
with the neighbouring street.

Adequate and attractive exterior spaces should be provided 
to the tenants, in the form of private and/or shared balconies 
with good access to sun in mid-season and summer and 
visual privacy from the street.

Access and services

Access to the residential units and their shared outdoor 
spaces should be protected and secure. All access to 

buildings must provide snow/rain protection above all 
entrance door.

The air exchangers for the heat pumps heat pumps should 
be located on site, but screened from the street and 
residential tenants, with easy access for maintenance and 
may be sheltered, yet open to allow sufficient airflow for 
operation. 

Waste storage requirements: To be confirmed

Adequate access to waste bin storage and delivery areas to 
the retail units should also be provided. These areas should 
be screened from the street and the residential spaces but 
be readily accessible by waste collection services and 
delivery services.

Exterior: desired conditions and effect

The external finishes and massing of the proposal should 
more clearly differentiate the original main building from 
subsequent extensions. Panelling and fenestration of the 
main building may be restored to more traditional style, 
expressing of construction period of the original building and 
responding to the materials and fenestration of the 
surrounding traditional timber buildings.

The extension to the main building may be rebuilt to 
accommodate an additional residential unit. Together with 
the rebuilt/extended annex, the exterior finishes should 
express a more contemporary feel that is clearly 
differentiated from the style of the main building and give a 
coherent feel to the courtyard they define.

Modification of the existing roof of the main building shall be 
kept to a minimum to minimise costs.

To be discussed?

Interior: desired conditions and effect

All finishes in the rental apartments should have a 
contemporary feel, while remaining cost effective and easy to 
maintain/replace.

To be discussed?

Technical constraints

Electricity

The main electricity feed and meters for the apartments shall 
be accessible from the shared entrance area. Each 
apartment will have its own fuse box. Each retail space will 
have its own meter and fuse box accessible from inside their 
space.

Heating

Heating of the retail units will be provided by air-to-air heat 
pumps. The outdoor air exchangers must be accessible for 
maintenance and preferably covered, yet out of sight from 
the courtyard and street.

Apartment heating will be provided by electric heating 
convector in living rooms and underfloor heating in 
bathrooms. The existing chimney flue in the main building will 
be restored and connected to a roof chimney, so that it may 
be used for wood stoves in some of the future apartments.

Ventilation

The existing ventilation shaft from the original kitchen space 
of the main building shall be maintained for future flexibility, 
even though the kitchen is currently not in use.

Drainage

To be confirmed
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Resource and time constraints

Budget

A provisional budget of ??? NOK has been allocated to the 
building work, excluding VAT and professional fees.

To be confirmed...

Timescales/phasing requirements

The phasing of the work in the main building (MB) and annex 
building (AB) will be organised as follows:

1. Conversion of the L3 loft apartment (AB), to be rented out 
from June 2013.

2. Rebuilding of the extension and conversion of the three 
L2 apartments (MB), to be rented out from June 2013.

3. Rebuilding of the annex building into the L1 retail spaces 
and three L2-L4 apartments (AB), as well as the extension 
in the courtyard. 

A detailed planning application will be submitted for the 
rebuilding of the extension and conversion of the apartments 
in the main building. At the same time, an outline planning 
application will be submitted for the rebuilding of the annex 
building and courtyard.

To be confirmed?

Regulatory context

Parking space

The current layout of the building allows for thirteen parking 
spaces in the surrounding streets. This allowance will be 
sufficient for the planned four refurbished apartments and 
retail space in the main building. The planned development 
of the annex building into a new retail space and three two-

bedroom apartment may require the purchase of additional 
parking allowance, provisionally equivalent to three parking 
spaces.

However, the planning law relating to parking in Eidsvoll 
Kommune are currently being revised and this number may 
change.

Building massing

Eidsvoll Kommune planning office confirmed that the 
addition of two floors on the existing annex building, as well 
as the development of the existing courtyard for retail 
purpose is possible, even desirable for them.

Listed neighbouring dairy building

The old dairy building, whose gable wall is facing the 
courtyard, is a listed building. Planners have confirmed that 
this gable may be partially covered by new buildings, as long 
as:

‣ No existing window on this gable is covered

‣ The apex of the gable remains visible

Underground services

An underground drainage pipe, served by two manholes, is 
located underneath the existing courtyard. The exact 
position and route of this pipe must be confirmed by the city 
council.

To be confirmed?

Fire regulation?
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         Eidel Eiendom As 
         org.nr. 980 447 030 
         Finnbråtalia 19 
         2080 Eidsvoll 
         Eidsvoll 11.01.2019 
 
Eidsvoll Kommune 
kommunal forvalting 
Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 
 

 

 

Merknad til Områderegulering for Eidsvoll sentrum Reguleringsbestemmelser 
datert 03.12.2018. 
Merknaden gjelder BAA1 som også omfatter vår eiendom gnr/bnr 17/150 på 
Nedre Vilberg veg 8. 
 
 Målsettingen for utnyttelse av eiendommen for Nedre Vilberg veg 8, gnr 17, 
bnr 150 i Eidsvoll kommune er å tilrettelegge for etablering av et boligkonsept 
tilpasset yngre i etableringsfasen, familier med barn og eldre beboere. Boligene 
skal ha varierende størrelse. Bebyggelsen skal være blokkbebyggelse med 
varierende høyde og størrelse. I tillegg skal det kunne gis mulighet for etablering 
av kontor og tjenesteyting slik som nevnt i reguleringsbestemmelsene.. 

 Viser til BAA1 punkt 9.1 og 9.2, maks høyde over gjennomsnittlig planert 
terreng for bebyggelse med 3 til 6 etg. 
En etg med etg.høyde på 5,00m med formål kontor/tjenesteyting og 5 etg med 
etg.høyde på 3,00m med formål bolig gir en maks høyde på 20,00m, ikke 
18,00m. Vi regner med at det blir rettet opp. 
 
 Det vises til vedlagte plan (20.06.2018). 
Planen viser blokkbebyggelse med 7 og 8 etg mot nordøst. 8 etg vil medføre en 
en maks høyde over gjennomsnittlig planert terreng på 26,00m.  
 Et mål for oss er å etablere takterrasser på hele blokkbebyggelsen. En terrassert 
blokkbebyggelse opp til 8 etg 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. Vi har et sterkt 
ønske om at reguleringsbestemmelsenes rammer vil gi mulighet for dette. 



 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. 
Gårdsrommet merket mørke grønt på vedlagte plan, vil være effektivt skjermet 
mot støy fra Nesvegen og Odalsvegen. 
 
For å dekke behovet for bilhold og sykkelbruk planlegges et garasjeanlegg i 
kjelleretasjen under byggekomplekset og gårdsrommet. Innkjøring til garasjen 
planlegges i forlengelsen av Nedre Vilberg veg. Areal for gjesteparkering kan 
også legges til området  utenfor byggekomplekset merket blått.  
 
 Eiendommens beliggenhet mot friområret GF1 tenkes utnyttet for å tilrettelegge 
for trivsel og nærhet til grønn natur.  
 
 Nedre Vilberg veg 8 ligger nær Eidsvoll sentrum, barne-, ungdoms- og 
videregående skole og Eidsvoll jernbanestasjon. Det er etablert gode og 
skjermede fortau og veger for gående og syklende. Området er velegnet for 
boligbebyggelse slik vi tenker oss og som det også er nevnt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Odd Arne Galaasen 
daglig leder  
 
tlf.: 90150625  
mail: oa.g @online.no
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Eidsvoll kommune 

         11. januar 2019 

 

 

 

HØRINGSINNSPILL VED NYTT OFFENTLIG ETTERSYN 

      
Områderegulering for Eidsvoll sentrum, planid 023728200 
 

 

Det vises til mottatt høringsbrev vedrørende ovennevnte. Herved følger kommentarer fra 

Wergelandskvartalet AS.  

 

Vi står fremdeles ved tidligere høringsinnspill og kommenterer her kun endringer i 

høringsmaterialet. Nummerering i teksten nedenfor viser til tilsvarende nummerering i 

områdeplanens reguleringsbestemmelser. 

 

4.6.1 Arealkrav - Her er det 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".  

 

Vår kommentar: 

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. Vi forutsetter derfor at temakartet muliggjør en slik 

løsning. 

 

7.1 Bebyggelse og høyder, BS1 - maksimale kotehøyder endret. Temakart for 

bygningsmiljø og høyder er et juridisk bindende dokument. Her fremkommer at det skal 

være 3-5 etasjer mot Wergelandsgate og 3-8 etasjer mot Rådhusgata. Det er ikke markert 

at det kan være noe signalbygg her. 

 

Vår kommentar: 

Vi mener bestemt at et høyhus må medtas i Wergelandskvartalet. Et slankt høyhus, slik vi 

foreslår i Vormavegen, vil gi en god markering av hva som faktisk er Eidsvoll sentrum, og 

ikke bare av hovedvegen og innkjøringen til sentrum der kommunen nå foreslår et 

signalbygg.  Høyhuset vil oppleves som en hjørnestein i det nye kvartalet og vil gi 

variasjon i høyde og uttrykk samt fortetting i det mest sentrale området. 
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Fjernvirkningsstudier viser også at høyhuset vil ligge svært godt i landskapet da det 

forholder seg til de nærliggende høydedragene. Ved å tilrettelegge for boliger i høyhuset 

vil det sikres en høy bokvalitet både med hensyn til støyforhold, lys og uteoppholdsarealer. 

 

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 at kvartalets 

bebyggelse mot Wergelandsgate kan ha en høyde på 3-5 etasjer, og mot Rådhusgata 3-8 

etasjer. I vedtaket står det bl.a.: Område BS1 deles slik at «Wergelandskvartalet» (BS1W) 

blir et eget område. I dette området tillates det 3-8 etasjer, med nedtrapping mot elva.  

Gjennomsnittlig etasjehøyde beregnes ved at max.høyde + min.høyde deles på 2. 

Hovedutvalgets vedtak muliggjør gjennomsnittlig 5,5 etasjer i hele kvartalet, mens 

områdeplanen muliggjør gjennomsnittlig 4 etasjer mot Wergelandsgate og 5,5 etasjer mot 

Rådhusgata. Vi forutsetter at dette omgjøres i områdeplanen slik at planen stemmer 

overens med vedtaket. 

 

7.4.3 BS1 - nytt punkt om at bygg som henvender seg mot hensynssone kulturmiljø skal ha 

fasader som underordner seg og spiller på lag med den verneverdige bebyggelsen, og i 

hovedsak bør det benyttes trepanel i kledningen. 

 

Vår kommentar: 

Vi er enige i at det skal tilstrebes en god tilpassing til omkringliggende bebyggelse og 

spesielt ved hensynssone kulturmiljø. Det er mange måter dette kan gjøres på. Vi mener 

derfor 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. 

 

Vår kommentar: 

For å sikre at lokaler i første etasje ikke blir stående tomme, mener vi at det må 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. 

 

Vi minner om at det i møte med kommunen om Wergelandskvartalet den 20.08.18, ble 

uttalt fra en av kommunens representanter at det bør tillates noen underformål til 

tjenesteyting i 1. etasje. 
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7.4.9 BS1 - nytt punkt sier bl.a. at Vormavegen skal reguleres til gatetun.  

 

Vår kommentar: 

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. Vi mener i utgangspunktet at det ikke må legges opp til trafikkhinder 

i en såpass viktig kjøreveg som Vormavegen. 

 

 

 

På vegne av Wergelandskvartalet AS 

 

Vennlig hilsen 

 

Kristin Sande 

Hille Melbye Arkitekter AS 
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Eidsvoll kommune jf.-anten; E.],(Q/ÅSFLLJAJE

Kommunal forvaltning

Postboks  90 Eidsvoll, 10.01.2019

2080 Eidsvoll

Områdereguleringsplan for  Eidsvoll  Sentrum - nytt  offentlig ettersyn

Høringsuttalelse

Det  vises  til det utsendte forslaget som har høringsfrist 11.januar  2019.  De tre
sameiene i  henholdsvis Kastellvegen 9, Sameiet Vormvik Terrasse, i Kastellvegen
11 A, Vormvik Boligsameie og i Kastellvegen 11  B  og C, Sameiet Vormvik
Panorama, som alle liggeri planens område Bl, vil med dette gi en felles
uttalelse om det reviderte planforslaget. Den vil begrense seg til å
kommentere de deler av forslaget som mest direkte påvirker de 49 boenhetene
som inngår i de nevnte sameiene.

De tre sameiene avga felles høringsuttalelse, datert  16.06.2018, til planforslaget
som var til høring ijuni  2018.

Iplanens område BZ som ligger mellom område Bl og Skjoldnestangen, er det
åpnet for en fremtidig fortetning av boliger for mellom 115 og 345 personer, jfr
planbebeskrivelse til områdereguleringsplanen side 44, datert 22. november
2018.  Det var også lagt opp til tilsvarende fortetning før høringen i juni  2018.

I  reguleringsbestemmelser, datert  02.05.2018, som er utarbeidet etter møtet
24.04.2018  i hovedutvalget for næring, plan og miljø  var det lagt opp til følgende
bebyggelse og høyder i område BZ:

Type bebyggelse Maksimal Annet
byggehøyde

"Konsentrert boligbebyggelse/ "13  m over  gjennom- "  Ny bebyggelse skal
lavblokk" snittlig planert ha variasjon i bygge-

terreng " høyder og boligtyper"



I  reguleringsbestemmelser datert 03.12.2018 til områdereguleringsplanen er det
nå foreslått følgende om bebyggelse og høyder for 52:

Type bebyggelse Maksimal Annet
byggehøyde

Konsentrert boligbebyggelse] 18 m over gjennom- Ny bebyggelse skal
Lavblokk snittlig planert terreng ha variasjon  i

byggehøyder og
24 m over gjennom- boligtyper.
snittlig planert terreng Inndeling vises i

Temakart for
bygningsmiljø—
og høyder

Dette viser at det nå er åpnet for svært mye høyere bygg i område BZ fra 13 m
til 24 m. I rådmannens saksframlegg til møtet 23.10.2018  i  hovedutvalget for
næring, plan og miljø er det åpnet for å bygge 3  -  8 etasjer i område BZ som
ligger rett nedenfor våre blokker  i  Bl. Dette fremmes uten at større byggehøyder
var nevnt i det hele tatti møtet i hovedutvalget 24.04.2018. Vi er heller ikke
kjent med at det er kommet høringsuttalelser som går inn for å kunne ha enda
høyere bygg enn 13rn i 82.

Vi vil i denne sammenheng peke på at under behandlingen i hovedutvalget
23.10.2018 ble høyden på Wergelandskvartalet øket fra 3  -  5 etasjer til 3 -8
etasjer. Dette vil føre til større fortetning i Sundet med flere boenheter. Vi vil
finne det naturlig at dette kan føre til at byggehøydene i 82 kan reduseres da
dette området ligger svært nær Sundet.

Våre sameiers uttalelse i juni 2018 pekte på den store forringelse av bomiljøet til
våre 49 boenheter, opp mot 100 innbyggere, samt hva planens konsekvens ved
full utbygging av BZ-området ellers ville innebære. Vi uttalte bl.a.i
høringsuttalelsen:

"I planens område B2, som ligger mellom våre tre sameier/blokker
og Vorma, er det åpnet for en fremtidig fortetning for boliger med
plass til mellom 115 og 345 personer i bygg på inntil 4 etasjer og
med en byggehøyde på inntil 13 meter fra gjennomsnittlig planert
terreng.

Dette er et forslag som, hvis det blir lagt til grunn, sterkt vil forringe
både bokvallteten og boligverdiene til våre mange leiligheter. Disse
ble for få år siden bygd og solgt til folk som ønsket seg boliger med
godt utsyn mot Vorma og Sundet. Det vil derfor være
oppsiktsvekkende og kritikkverdig om kommunen velger å se bort
fra dette for å slippe til utbyggere som ut fra en ren fortjeneste-
tankegang ønsker å selge boliger med god utsikt på bekostning av



en tilsvarende kvalitet hos et stort antall eksisterende beboere på
nabotomta, område 51."

I  planbeskrivelse til områdereguleringsplanen, datert  22.11.2018, uttales det på
side 44 under  52:

"Utsikt over Vorma og gode solforhold bidrar til at man på  52  må
forvente et boligområde med høy kvalitet.  ”

Vi er enig i  at dette blir et område med utsikt til Vorma og gode solforhold og
således et område med høy kvalitet. Alt dette går klart på bekostning av våre tre
blokker/sameier i område 51. Med opptil  8  etasjer høye blokker vil ikke bare
utsikten til Sundet og Vorma bli borte, men hele horisonten mot sør og sørvest.
Solforfoldene vil også bli dårligere. Dette vil ha en dramatisk effekt på
bokvaliteten for beboerne i våre sameier. Også verdien på våre eiendommer vil
bli klart påvirket i negativ retning. Vi finner det provoserende hvis kommunen
profilerer et boligområde med høy kvalitet og gode sol- og utsiktsforhold  (52) på
bekostning av området bak (Bl) som mister akkurat det samme. Dette gjelder
spesielt fordi blokkene i alle tre sameiene i 51 måtte senkes noe ned i terrenget
for at beboerne bak i Vormvikornrådet kunne opprettholde en rimelig bra utsikt
mot Sundet, Vorma og området rundt. Dette var et krav fra kommunen for at
blokkene kunne oppføres. Den siste blokken ble oppført  2012/2013  med  samme
krav fra kommunen. Samtlige bygg har i praksis en etasje under bakkenivå på
østsiden og med full etasje mot vest.

Vi finner det naturlig og riktig at det også ved denne områdereguleringsplanen
må tas hensyn til beboerne i område 51 som ligger bak område  52  slik
kommunen har stilt krav om ved bygging av samtlige blokker i våre sameier.

Den stiplede svarte grensen som er tegnet inn i temakartet for bygningsmiljø-
og høyder, deler område  52  i to. Her er det lagt opp til byggehøyder på  3  — 8
etasjer rett nedenfor våre blokker og ut mot Nesvegen, mens området mot
sørvest har  3 - 6  etasjer. Dette virker merkelig da området mot sørvest ligger
lavere i terrenget enn resten av 52 og den bakenforliggende bebyggelse for
området mot sørvest ligger høyere enn våre blokker. Det er vanskelig for oss
som beboere i Bl å følge et slikt resonnement. Det ville vært mer nærliggende å
ha høyere bygg i området mot sørvest på område 52 da dette vil være til mindre
sjenanse for beboerne bak.

Avslutningsvis vil vi gjenta at vi ikke er imot at området rundt Sundet utvikles.
Det vi reagerer på er at det tilsynelatende ikke er rom for å vurdere
kompromisser og at det i liten grad tas hensyn til så mange som allerede er
etablert i området. Det er viktig at også beboernes interesser i området ivaretas,
ikke bare utbyggernes interesser. At beboernes interesser skal ivaretas ved
utbygging av andre områder, er f.eks. kommet klart til uttrykk i
"Konsekvensutredning" til planen både for område  BK53  (Finsbråten) og område
BAA1  (Eidel) under landskapsbilde. For  5K53  uttales det bl.a.  :  "Det er likevel
viktig at ny bebyggelse kommuniserer godt med omgivelsene." For  BAA:  uttales
det: "Sammenheng med bygningsmiljøet rundt vil være en forutsetning i
detaljregulering."



Oppsummert er vår reaksjon på denne delen av planen for fremtidig utbygging
av området BZ denne: Den må ta langt mer hensyn til bokvaliteten til beboerne  i
de allerede etablerte blokkene på området Bl enn den gjør. Fortetningen på 52
må bli mindre enn det det åpnes for i planen. De nye boligenhetene må i snitt bli
mye lavere enn foreslått og de kan dessuten gjerne ha forskjellig høyde og være
av ulik type slik at også våre sameier kan opprettholde en god kontakt mot
Sundet og Vorma. Det bør som nevnt foran, være lavere bygg i området rett
nedenfor våre blokker, f.eks. rekkehus, enn i det lavere området mot sørøst i 52.
Det er også viktig at landskapsbildet i området ikke blir ødelagt av høye blokker.
Først når disse forholdene blir hensyntatt, har vi en plan som tar rimelig vare på
både gamle og nye beboere i dette området.

Vi ber om at det blir tatt hensyn til våre synspunkter i det videre arbeidet med
områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum.

is: '.L. M .- , LN mm? fif/nffij
Per H. Ruud' Liv Marit By . Liv Marit By

styreleder styreleder styreleder

Vormvik Boligsameie Sameiet Vormvik Panorama Sameiet Vormvik Terrasse



Fra: Kjell Marstein[kjellmarstein@hotmail.com]
Dato: 07.01.2019 12:02:39
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Revidert forslag til Områderegulering for Sundet - høringssvar

Nytt offentlig ettersyn av områderegulering for Eidsvoll sentrum. Reg. best. datert 03.12.2018

Hensynssone H570‐13

Vår eiendom befinner seg i H570‐13.  At vi er pålagt denne bestemmelse  passer med planens intensjon,
særlig hvis hele kollen hadde blitt underlagt samme bestemmelse. Når så ikke har skjedd etter første
høringsrunde, svekkes vår velvilje for planen.  For at bevaring av kulturmiljø skal ha noen hensikt, må, som
sagt, hele kollen være underlagt samme bestemmelse, og særlig viktig er det at den delen av Prost Krags vei
som er den mest synlige, dvs. nr 17 ‐25, har denne bestemmelse.  Det påpekte vi også i forrige
høringsuttalelse. 

Etter forrige høringsuttalelse er det blitt tillatt byggehøyde max 5 etg., altså en økning,  på kollen hvor Prost
Krags vei 17‐25 befinner seg.  Boligblokker her ødelegger i enda større grad planleggers begrunnelse for
behovet for en hensynsone for  Prost Krags 1‐15. I tillegg  forringer det vårt bomiljø.

Forslag: H570‐13 utvides til å omfatte Prost Krags vei 17 ‐ 25.

Byggehøyder i Eidsvoll sentrum

Kotehøyde på plenen hos oss er 150.
Maksimum tillatt kotehøyde for Wergelandskvartalet er satt til 152.
Etterhvert som byggehøydene i Eidsvoll sentrum øker, reduseres hensikten med H570‐13 for vår eiendom.
Vi mener at Sundet vil være best tjent med etasjehøyder på maksimum 4 ‐ 5 etasjer.

Skjoldnestangen

Den viktigste beslutningen som skal tas nå,  er at det ikke åpnes opp for å gi tillatelse til boligbygging eller
lokaler for spesialiserte tjenester for de få, på Skjoldnestangen.  Det vil forkaste mange muligheter for
aktiviteter som alle kan gis tilgang til.

Beliggenheten inviterer  til spleiselag  mellom utbygger av B2 og kommunen for å utvikle friområdet
Skjoldnestangen.

Når vi kommer til detaljregulering, tipper jeg det vi komme mange lokale initiativ,  ønske om et digert
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,
fiskeyngeloppdrett (hvis det blir demning slik jeg bare har hørt rykter om), urtehage, vannmølle i bekken,
minifoss i bekken,  vannspeil med benker, vannsport etc. og klatreopplegg på det bratte området lengst øst. 
  Ikke glem at det må være mange parkeringsplasser for funksjonshemmede nær denne parken.

Her må man ikke velge den mest bekvemme løsning,  å overlate "hele pakka" dvs. BS2 og BKB1   til utbygger
av B2, alene.

Forslag:  Skjoldnestangen og områder herfra og ut i Evja og ut i Vorma gis status Park i
reguleringsplanen. 

Toril O. Marstein



Eidsvoll Kommune        Dato: 10.01.2018 
Rådhusgata 1          
2080 Eidsvoll 

 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til områderegulering av Eidsvoll sentrum i 
Eidsvoll Kommune. 

 

 

Med tanke på parkeringsproblematikk ved Sundgata 1, så ønskes det å tilrettelegge for parkering for 
næring på nordsiden av bygget. TK Eiendomsutvikling AS er eier av Sundgata 1,  gnr/bnr 16/67 og 
ideel halvpart av 16/23 ("kalt bankplassen"). Det har for noen uker siden blitt sendt inn et ønske om 
forhåndskonferanse for å se på en løsning for dette. Noe som har vært diskutert som en god løsning 
fra kommunens sitt syn tidligere. 

Dagens fortau benyttes ikke slik kommunalteknikk også beskriver, og den ender rett i muren ved 
sundbrua. En slik løsning vil avlaste parkering på bankplassen og tillegg vil gjøre 
parkeringssituasjonen på nordsiden av bygget vesentlig bedre ved at parkering trekkes helt inn mot 
bygget.  

 

Henviser til et enkelt forslag til løsning! 

 

 

Mvh. 

TK Eiendomsutvikling AS 
Kim Andre S. Haugen



 

 
Oslo, 19.12.18 

 
Til Eidsvoll kommune 
Kommunal forvaltning 
PB 90,2081 Eidsvoll 

 
 
 
 

Innspill til høring områderegulering av Eidsvoll sentrum. 
 
 

På vegne av Sollitoppen  AS kommer våre innspill på reguleringbestemmelser datert 21.12.18.  
 
Fellesbestemmelser: 
§ 2.8 Universell utforming( §12-7,nr 4): 
Universell utforming er dekket innenfor TEK og Plan og bygningsloven. Innenfor utearealer kan 
man gi særlige bestemmelser i reguleringen når disse går utenom lovverket. Det trengs ingen 
gjentagelse av lovverk.  
Når det gjelder bygninger kan man gi nærmere krav til tilgjengelighet der det er hensiktsmessig 
for spesielle behov iht.§ 12-7, nr.4. Boligene regner jeg med skal være iht. tilgjengelig boenhet i 
Plan og bygningsloven, og ikke iht. universell utforming, som er krav for «byggverk for publikum 
og arbeidsbygninger». 
Reguleringen bør kun omhandle særbestemmelser for kommunen, og være så kortfattelig som 
mulig. Teksten «bebyggelse og uteareal» må evt. endres til «Hver byggesak med uteareal .. osv.» 
Og evt. spesifisere de krav som ligger utenom TEK og Plan og bygningsloven som man vil ha med 
i tillegg til gjeldende krav. Tilgjengelig boenhet er heller ikke for alle boliger under 50 m2.i hht. 
PBL. Man bør derfor ikke skrive noe som svekker TEK og Plan og bygningsloven der dette ikke er 
hensikten.    
 
§ 4.2 Utnyttelsesgrad og byggehøyder. 
 4. Regnemetode som er angitt for å få en trapping på byggene hadde tidligere en BYA 
betegnelse.  
Gjennomsnittlig etasje BYA = etasje min + etasje maks delt på 2. 
Jeg argumenterte mot BYA begrepet i denne formelen da jeg kommenterte dette til kommunen 
tidligere. BYA inkluderer parkering på terreng, sykkelparkering, balkonger under 3m høyde mm.   
BYA betegnelse er fjernet, men formelen er beholdt. 
Gjennomsnittlig etasje = etasje min + etasje maks delt på 2. 
Formelen som nå er satt, gir ingen begrensning på hvor mye areal som skal være over og under  
gjennomsnittlig etasje. Det er i tillegg en vanskelig formel å definere. Hva er en gjennomsnittlig 
etasje, antall, høyde?  
Man må evt. sette inn BTA, der BYA ble fjernet. 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.  
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§ 4.3 Leilighetsstørrelser 
1. Leilighetsstørrelsene for reguleringen av Torget 3, 5 m.fl. som tidligere har ligget ute på 
høring, bygger på et prinsipp med stor variasjon av leilighetsstørrelser. Vi har detaljert prosjektet 
i detaljregulering med fellesbestemmelser for dette så langt at en endring av størrelser på 
leiligheter nå vil få store konsekvenser for plassering av bæresystem og opprettholdelse av antall 
boliger prosjektet legger opp til uten at kvaliteten på leilighetene reduseres.  Her er det små 
avvik fra fellesbestemmelsene med kun 3 leiligheter på 25 m2 av tilsammen 300. og noen 
leiligheter på 32 m2. Resterende krav i bestemmelsen er ivaretatt. Vi ber allikevel om at denne 
fellesbestemmelsen ikke inkluderer området som allerede er detaljregulert. 
 
§ 4.5 og § 4.6 
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 her, og Privatareal er ikke 
del av vår regulering. I tillegg til 25 m2 MFUA i detaljreguleringen og uten fritaksordning mot 18 
m2 i fellesbestemmelsene til kommunen med fritaksordning, blir det urimelig å kreve privatareal. 
Vi har balkonger til alle leiligheter, men er opptatt av å ivareta den arkitektoniske fremtoningen 
på prosjektet og de kvaliteter vi mener prosjektene nå har.  Vi ber derfor om at B6, B7, B8 og 
BKB5 merkes som «ivaretatt i detaljreguleringen» under dette punktet, ettersom detaljene i 
denne beskrives i § 5.7, og det kan sås tvil om hvilke punkter som er gjeldende. 
 
§ 4.8 Tilrettelegging for sykkel. 
1. Setningen «skal det være mulighet for lading av elektriske sykler.» er en tekst man benyttet i 
tidligere reguleringer. 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.  Hver type sykkel har også forskjellige ladere. 
Se : https://www.banenor.no/Jernbanen/Sykle-til-stasjonen-/ 
 
§ 5.7 for B6, B7 og B8 
2.   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) 
Plan for Rubis/Torget 3, 5 m.fl. har allerede vært ute på høring før områdeplanen nå ligger ute. 
Kommunen har mulighet til å legge ut en alternativ plan med sine tekster og føringer om ikke de 
er fornøyd med planen, men å endre teksten i vår plan som er ferdig prosjektert og beskrevet, gir 
store konsekvenser man ikke har oversikt over.  
 
Når det gjelder tekniske rom på tak forsøker vi å unngå dette. Grunnet høyt parkeringskrav og 
grunnforhold som kun gir mulighet for en parkeringsetasje, kan noe av tekniske rom måtte ligge 
på tak. Tekniske rom ønsker vi å trekke inn på taket der de er nødvendige. Når det gjelder 
trapperom og heis inntrukket på tak, er dette enklere å gjennomføre ved punkthus hvor 
trapperommet kan ligge i midt med leiligheter rundt. Når det gjelder trapperom og heisrom i 
lamellbygninger er dette vanskeligere. 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. Se illustrasjon som viser leilighetsfordeling i ett av 
lamellbyggene vist med farger. Det er her vist 3-4 leiligheter pr. trappekjerne og mange 
gjennomlyste leiligheter som også er ønskelig. Dette gir en variert størrelse på leiligheter. Flytter 
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man trapperom vil det få store konsekvenser for arealet og leilighetene som vender mot de mest 
solfylte fasadene. 
 

 
 
Jeg vil også påpeke dette i forhold til svalgangsløsninger, om denne regelen blir lagt inn andre 
steder i sentrumsplanen. En slik regel vil føre til at utbyggere ikke ønsker å etablere takterrasser 
eller heis til tekniske rom på tak ettersom man da ikke kan føre trappen og heisen 
sammenhengende helt opp til taket.  Heis og trapp i denne bestemmelsen bør derfor fjernes. 
 
Jeg håper man her kan ha tiltro til at arkitektene vil finne den beste løsningen, noe vi allerede på 
B6 har begynt å løse ved å trappe bygget og dermed få takterrasser uten oppstikkende 
trapperom. Når et prosjekt har vært ute til høring tidligere og er beskrevet for å få til de 
kvaliteter som ligger i prosjektet, ønsker vi å få et varsel om tekster ønskes endret etter innspill 
til sentrumsplanen. Endringer kan få uante konsekvenser som ikke sammenfaller med 
kommunen eller vår plan for området. 
  
Med vennlig hilsen 
Romfarer arkitekter AS 

 
 
Vibeke T. Dahle 
Romfarer arkitekter as 
Ansvarlig partner og reguleringsarkitekt Torget 3,5 m.fl.  
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Jeg er i mot utbyggingen av Skjoldnestangen. Sundet trenger både utbyggere og friarealer, men hensynet til dette
friarealet veier mest etter mitt syn. Det bør settes krav om at utbygger BD først må få gjennomført sine planer på
stasjonssiden, før han får bygge mer ut i Sundet. Så bør det også fremmes krav om at femelgården med
parkeringsplassen, branntomta ved polet og og Rubis-tomten først får prioritet i den neste utbyggingsfasen av
Sundet.
Mvh
Siv Andreassen
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INNSPILL TIL ANDRE GANGS OFFENTLIG ETTERSYN AV 

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EIDSVOLL SENTRUM – SAGA SENTER, 

GNR/BNR 16/14 
 

Vi viser til utlegging av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum til andre gangs offentlig 

ettersyn, og oversender herved innspill til planarbeidet. Vi viser også til vårt brev av 15. juni 

2018. 

Etter en gjennomgang av kommunens merknadsbehandling ser vi at enkelte av våre tidligere 

merknader er tatt til etterretning, og at planmaterialet er justert. Vi 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. Vi ønsker å presisere at det er meget viktig for grunneier at samtlige av 

disse plassene erstattes ved omregulering til foreslått nytt formål. 

 

Med hilsen 

 

 

Nils Kristian Raddum 

Arealplanlegger / Daglig leder 

 

Kopi:  Hans Henrik Høibraaten 

  2080 Eidsvoll 

mailto:post@ankr.no


Fra: Jon Gjøystdal[jonsriktigeepost@gmail.com] Dato: 10.01.2019 14:59:34 Til: Eidsvoll Post Tittel: Uttalelse
områdereguleringsplan for Sundet
Vi ønsker med dette å gi uttalelse i forbindelse med nytt offentlig ettersyn av områdereguleringsplan for Sundet. 

1. Når det gjelder byggehøyder bør scenario 4 velges, fordi dette alternativet best avpasser høyder på ny
bebyggelse til tettstedet topografi.

2. Vi fraråder sterkt et høyt punkthus på Skjoldnestangen, ved innkjøringen til sentrum. Hvis en enkeltbygning skal
gi noe slags signal om tettstedet, er vi usikre på hva slags signal dette vil innebære, annet enn malplasserte
urbane ambisjoner. Vi foreslår heller at Rådhuset (muligens også Panorama‐bygningen med offentlige
institusjoner) framheves med sine arkitektoniske kvaliteter, gjerne i fortsatt skinnende hvit kontrast til øvrig
bebyggelse i mer duse farger.  Dette vil i så fall gi signal om at Sundet er Eidsvolls administrasjonssentrum.

Mvh Rut Bergem og Jon Gjøystdal
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KOMMENTARER TIL KOMMUNENS REVIDERT 

PLANFORSLAG FOR SUNDET 
Av River Hustad 

10. januar 2019 

 

INNLEDNING 

Det er veldig bra at en omfattende arealplan er nesten ferdig og at Sundet kan snart utvikles for 

fremtiden. Det er med glede at jeg sende kommentarer til revidert planen. 

Alle involverte kan være stolt av engasjement for Sundet og den store jobben at administrasjonen 

har gjort med å vurdere alle innspill, kommentarer, og forslag. 

I denne graden at mine kommentarer handler om tema utenfor dagens høring omg endringer til 

planen så kan kommentarer tas som generelle tenkninger for detaljregulering og fremtidens 

utvikling. 

Mvh,  

 

River Hustad  
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KOMMENTAR 1: Kulturminner og Kulturmiljøer 

1A – Bra endringer, men to spørsmål 

Kulturelle endringer til planen er bra med å inkludere ‘Baptistkirken’ i rødsonen og Prost Krags Veg 3 

i gulsonen, men er det en grunn at Bankplassen og ‘Soldaten’ på vestsiden av bruen har ikke 

bevaringsstatus? Bankplassen er et kulturmiljø som har vært en del av Sundets fortidshistorie og 

nåtidens opplevelses- og møte-sted. Soldaten skulle også ha bevaringsstatus.  

 

1B – Et mindre krav før Sefrak-registert bygninger blir revet 

Det er beklagelig at Femellgården har ikke blitt inkludert i bevaringsområdet, som administrasjonen 

har nylig anbefalt. Det er flere bygninger i Sundet som kunne bidra til en autentisk markedsverdifulle 

opplevelsessted og det er en tapt mulighet å bruke ikke disse til begge livskvalitetsløft og å fange 

besøkende utenfra Eidsvoll. 

For Femellgården og alle andre Sefrak-registrert bygninger i området det skulle 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. 

Bankplassen 

Soldaten 
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Et eksempel av et alternativ bruk er at en del av disse bygninger kunne flyttes til området mellom 

jernbanen og elven, ved Skibladnerkaiaen og Pakkhuset. Bygningen kunne ha butikker og andre 

kulturelle og turist-orientert formål. Det vil også være en bindeledd mellom stasjonen og Sundet, 

samt muliggjøre en mer attraktiv turist området ved Skibladner, Pakkhuset, og Gamlestasjonen (og 

med dette også Eidsivating, Kirken, og Prestegården). Området allerede har alle riktig turistformål, 

men mangler bare det riktig omkringliggende strukturen, en fordel som dagens turister vil ha i form 

av autentisert bygninger uavhengig om de har blitt flyttet eller restaurert. 

1C – Et bra og sterkt krav om bevaring 

Det er veldig bra med sterke krav om bevaring in hensynssone H570 hvor det står i 

Reguleringsbestemmelser datert 3. desember 2018: 

2.9 Verneverdier kulturmiljø (§ 12-7 nr. 6) 

I områder avmerket med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø, skal kulturhistorisk verdifull 

bebyggelse bevares. 

Det er veldig tidlig at det «skal» være bevaring i området. 
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Kommentar 2 – Energi og fremtiden 

Reguleringsbestemmelser sier følgende om energi: 

2.13 Energi  

Utbyggere skal tilstrebe økt bruk av tre, samt energiøkonomiske hus som passivhus og plusshus. 

Utbyggere skal tilstrebe solenergianlegg (solceller, solfangere o.a.) for (deler av) tak og fasader 

Ordbruket «skal tilstrebe» har ingen ekte krav. Dette kan beskrives mer som pynteord til planen. Det 

skulle være et mer omfattende og realt krav om energi. Dette minnes om utbygging av Barkoden i 

Oslo hvor utbyggere understreket at i arealplanen stå det at bærekraftighet og passivt hus «bør» 

bygges, men ikke «skal» bygges. Hvis dette skulle stå i arealplanen så skulle det har et ekte krav. 

Energi og bærekraftighet er spesielt viktig for fremtiden av Sundet fordi det kan brukes på et 

strategisk nivå til begge «branding» av Sundet som et sted for fremtiden og for å faktisk være klar til 

fremtiden. 

For samme grunn er det veldig bra at i 4.7 om bil parkering og 4.8 om sykkel parkering har høye krav 

om tilgang til strøm for ladding av elektriske bil og sykler.  
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Kommentar 3 – Byggehøyder 

3A – Wergelandskvartalet 

Det er veldig positiv med endring av byggehøyder i Wergelandskvartalet langs Wergelandsgata til 

maks fem etasjer. Det er flere grunn til dette: (1) Wergelandsgata blir en gågate og vitenskapelig 

kunnskap har vist at mennesker har bedre ro med opptil fem etasjer fordi bygningene blir ikke så 

dominerende, (2) Wergelandsgata er en mindre bred gate og med stor høyden ville den hatt en 

trang og innestengt følelse med dårlig lysforhold, (3) et maksimum av fem etasjer vil gjør at nybygg i 

Wergelandskvartalet vil passe bedre med bygninger på andre siden av gaten. 

Jeg anbefale at hele Wergelandskvartalet skulle være maksimum fem etasje. Det er fordi Rådhusgate 

vil allerede ha problemer med å ha et intimt og inviterende preg fordi denne siden er på en trafikkert 

gate med et stort parkeringsområde foran biblioteket. Med disse utfordringer kan mer enn fem 

etasjer føler veldig dominerende og virker mot en hyggelig handel gate som tiltrekker kjøpere og 

andre brukere. 

Hvis det skal være en 8 etasjer området i Wergelandskvartalet så er det bedre mot Rådhusgate, men 

da ville jeg anbefale at det blir en form av sperring på Sundgata ved Sundtoppen. Da kunne Rådhuset 

blir en «shared space» gate uten stor gjennomgående trafikk og med dette kan gaten kompenseres 

horisontalt for en bygning som er vertikalt dominerende. Med mer plass til mennesker mellom 

Rådhusgaten og biblioteket kan opptil 8 etasjer ses på et annerledes perspektiv enn på fortauet rett 

under bygningen og med dette kan bygning virke mer inviterende og mindre dominerende. 
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3B – Innkjøringen til Sundet fra nybrua 

Planen vil tillate opptil 8 etasjer med punkthus på området på vest siden av Nesveien. Det anbefales 

at dette er feil sted for et signalbygg, samt feil sted for opptil 8 etasjer. For at 

hovedsentrumsområdet blir sammenhengene skulle dette området være det samme som 

mesteparten av sentrumet—3 til 5 etasjer. Et høyt hus på denne siden vil også ta alle visuelle 

oppmerksomheter fra kommunehuset, samt være støttende med inngang til Sundet. 

Kommunehuset vil bli blokkert fra å gi en hyggelig velkommen med sine utstrakt armer til de som 

kjører over bruen. 

Det anbefales at dette området blir 3-5 etasjer og at evt signalbygg flyttes til andre siden av veien. 

Foreslått arealplanen: 

 

På østsiden av veien anbefales at området nærmerest veien blir 3-6 etasjer mens det som er 3-6 nå 

blir 3-8 med punkthus.  

3-6 etasjer rett opp mot veien ville være mindre støttende når man kjøre inn til Sundet. Det ville 

også tillates en mer graduell opptrapping fra sentrumsområdet på vestsiden av veien med sine 3-5 

etasjer, til 3-6 etasjer på østsiden av vegen, og da punkthus til slutt på halvøyet. 

Plasserings av punkthus på halvøyen gjør at dette bygning ville faktisk være hovedbygning på vei inn 

til Sundet og med dramatisk beliggenhet. Den kunne være enestående så den kunne levere på en 

klar metode signalet om Eidsvoll sentrum. Plassering ville også definere bukta området til nord mens 

den ikke blokkere utsyn med å være mindre veggaktig. 
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Følgende endringer er foreslått: 

 

Hvis det skal uansett bli punkthus på vestsiden av veien så skulle Rådhusgata omgjøres til å møte 

Nesvegen på en 90-graders vinkel (se illustrasjonen under). Dette vil gjør at tomten til punkthus 

kunne «snakke» med kommunehuset (lignende til Washington, D.C. hvor begge Det Hvite Huset og 

Kongressens hus (Capital Building) «snakker» direkte med Washington Monumentet).  
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Washington, D.C. hvor det viktigste bygninger «snakker» godt sammen: 

Omforming av veiene på denne metoden har mange fordeler: (1) byggetomten til punkthuset blir en 

bedre form og størrelser som kunne åpne opp flere muligheter til dens arkitekter, (2) en del av det 

som er i dag parkering til kommunehus på et lavt og nesten ubrukelig hjørnet kunne blir til en veldig 

brukbart del av punkthustomten, (3) punkthustomten blir større og på den måten mer verdifulle for 

evt salg til utbyggere, (4) utkjørsel mot øst ville blir riktigplassert til innkjøring til et parkeringshus i 

fjellet uten å ta opp plass som kunne istedenfor huse bygning/boliger, og (5) trafikksikkerhet blir 

bedre med et kryss med 90-graders vinkel. 
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Kommentar 4 - Utforming og Arkitektur 

Intensjoner er bra med paragrafene om utforming: 

Også det med punkt 7.4 BS 1: 

 

Problemene jeg ser er at kvaliteten og «høy» standarder er veldig subjektive. Dette kan ende med at 

hver enkel utbygger tolker kvalitet annerledes og kommunens kvalitetskrav kan sviktes når det 

gjelder maktfulle utbyggere. 

Det jeg anbefale er en bestemt prosess i selv arealplanen for å sikre kvalitet. For eksempel, i tillegg til 

administrasjons dialog med utbyggere, opprettelse av et estetisk råd for å gi mer aktivt forslag til 

utforming av begninger utover kommentarer om tegninger og ideer utarbeidet av utbyggerens valgt 

arkitekt. 

Bred deltagelse med utforming er spesielt viktig for evt. signalbygninger. Det er fordi et signalbygg er 

faktisk et signal pga kvaliteten, ikke bare høyden. Et høyt bygning er bare et høyt bygning, mens et 

signalbygg «sier» noe med kvalitetene sine.  Bred deltakelse i design og utforming fra første skritt gi 

bedre sjanser at begynningene vil sende et godt signal. Bred deltakelse er også viktig for 

signalbygninger fordi den bygges opp i offentlig rom—utbyggere selvfølgelig eier tomten, mens det 

er publikum som har et eierskap til byrom. For disse grunn er det viktig at det blir en bestemt 

kvalitetsprosess som kan involvere publikum. 
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Kommentar 5 – Åpent løp for Vilbergbekken 

Det er veldig bra at planen inkorporer Vilbergbekken som en positiv del av sentrumsutvikling. 

Begge 5.3 og 9.6 (4) krever at den «skal … føres gjennom området i åpent løp.» 

Dette vil muliggjøre en sammenheng mellom elvepromenade og indre Eidsvoll sentrum, gjennom 

Finnsbråten og opp til Vilberg og frem til den nye gang- og sykkelvegen på Odalsvegen. Bekken kan 

være Eidsvolls svar til Akerselva i Oslo. 
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Kommentar 6 – Byggehøyden ved gamle togstasjonen 

I planen står det at byggehøyden kan være 3-8 etasjer i området rundt gamle togstasjonen, inkludert 

delen som stikker ut mot og inntil elven: 

 

 

Det står også i 7.10 (2) at «forretning tillates ikke.» Området langs ut mot elve har vært skilt ut fra 

strandområdet med tenkning at dette kunne være et bra sted til en restaurant eller kafe. Planen ser 

ut til å tillate at området blir nå boliger opptil 8 etasjer. Dette ville ødelegge strandsone. 

Stasjonens tilgang og siktlinjer mot elven er viktig for stedsidentitet og kvaliteter. Hele området 

foran stasjonen skulle reguleres til underordnet høyden og kvaliteter til togstasjonen. 
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Kommentar 7 – Bestemmelser for BS1 (Wergelandskvartalet) 

I planen står det: 

 

Punkt 3 er veldig viktig og gjør det mulig å beholde Sundets identitet og annerledes markedsverdien. 

Jeg reagere på punkt 5, at det tillates kun forretning og bevertning i 1. etasje. Betyr det at det tillates 

bolig på 2. etasjen og oppover? Gjennom hele planprosessen har Wergelandsgate blitt solgt til 

publikum som Sundets svar til en shopping mall med to etasjer av butikker. Jeg også legge vekt på at 

Utvalget i sitt møte den 23. oktober 2018 bestemt å heve etasje høyden på en del av 

Wergelandskvartalet fra 3-5 til 3-8 med å artikulere at det blir for liten økonomisk gevinst med fem 

etasjer når de første to etasjer er butikker. Jeg derfor lurer på om punkt 5 er i strid med Utvalgets 

bestemmelser. Det ser ut at enten punkt 5 er feil eller byggehøyden bestemmelsen fra den 23. 

oktober er tatt på feilinformasjon. 

Jeg også reagere at det kreves ikke en innendørs alternativ til butikkinngangene i 

Wergelandskvartalet. Mens det er viktig at alle butikker på 1. etasje har inngang direkte fra gaten så 

at hele Sundet blir en helhets shopping distrikt, det er også viktig for en helhetsmarkedsførings 

strategi at Sundet også tilby en innendørs shopping mall. Selv om en del gater blir mulig dekket med 

glasstak, det er fortsatt en stor del av publikum som vil ha innendørs shopping mall. Med å rette alle 

nye forretninger i Wergelandskvartalet mot begge innendørs shopping mall og utendørs opplevelses 

shopping kan infrastruktur være klar til fremtiden uansett trendene. 

Det skulle være eksplisitt krav om etablering av fortau og parkering foran alle nye bygninger. For BS6 

og BS7 er kravet: 

 

BS1 skulle ha samme krav. 

  



13 
 

Kommentar 8 – Boliger på 1.etasje av BS5, BS6 og BS7 

Planen legges opp til fritt valg av boliger, tjenesteyting og kontor i 1. etasje. Dette kan bli et problem 

for fremtidens Sundt hvis det er bare boliger i 1. etasje langs hele strekningen. Dette vil gjør at en 

hoved strekning i Sundet og den som tilknyttes BS1 med hele Rubis området kan være tom for gate 

aktivitet. Det kan være enda viktigere om gjennomtrafikk langs Sundgata-Rådhusgate eventuelt 

stenges eller begrenses. 

 

Det anbefales at det blir et minimum prosentandels krav til tjenesteyting og kontor i 1. etasje. 
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Kommentar 9 – BS2 og/eller BKB1 åpen for kultur/museum/hotell 

Det kunne være nyttig å regulere at enten BS2 eller BKB1 er åpen for kultur/museum/hotell. Disse 

kunne være god plassering for en opplevelsesattraksjon i Sundet, f.eks. Arild Ekeland kunst museum, 

samt overnattingsmuligheter. Sundet har alt for å være et turistmål for begge innenlands og 

utenlandsturister, men det må være regulert til å gjør det mulig. 
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Kommentar 10 – VNS1 og bademuligheter i Sundet 

Bevaring og evja og naturlig strandsone er en veldig bra endring fra tidligere planen. Dette området 

vil danne spesielle kvaliteter for Sundet, ikke minst muligheten for en lengre promenade langs elve 

og tilrettelegging for biologisk mangfold. 

Det er usikker om planen legge opp til muligheter for et badeanlegg i evja. Er det en hindring når det 

står i 12.4 at «kantsonen skal bevares på en måte som ivaretar det biologiske mangfoldet.» En 

badeplass i Sundet kunne være en god opplevelses kvalitet. Mens evja er ikke dyp, den kan være en 

god plass for mindre barn å bade og på den måten tiltrekke folk til Sundet. 

Det er noe kjente problemer med en badeplass her. For en ting er elvebunnen gjørmete så 

badeplassen vil behøver innbragt sand eller lignende. Vil det være i strid med kravet om å ivareta 

biologiske mangfoldet? Den andre utfordring er vanntemperaturen i Vorma. Mens barn har badet i 

elven for mange år, det ville være tilrettelagt for flere om temperaturen var ikke så kald. En løsning 

kunne være en demning som separere VNS1 fra resten av elven og hvor vannet kommer fra 

Vilbergbekken, en bekk med samme temperaturen som populære badeplasser i nærheten av Sundet 

med vann fra samme kilder. 

En annen fordel med en demning av VNS1 ville være at det blir vann i evja hele året. I dag blir det 

ikke vann i vinter/vår og med dette ser det dårlig ut fra alle de nye boliger som kommer etter hvert i 

BKB1, BS2 og B2. En mulighet til å kontrollere vann nivået vil heve den estetikk standard for disse 

boligområder og vil også være et skjult sted uten strøm for fugler og andre dyr i nærheten av 

Sundet. 
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Kommentar 11 – Fremtidig tunnel på Nesvegen mellom B1 og BKB3 

Dette kommentar/forslag er utenfor høringen, men det kan være nyttig og finne en løsning til 

støynivået for de som bor i B1 blokk nærmest Nesvegen. Nybygninger i BKB3 skal selvfølgelig har 

strengere krav mot støy fra veien, men Kastellvegen 9 er i dag utsatt for et høyt støynivå. 

Når tomtepriser stiger i fremtiden kunne det eventuelt lønne seg å bygge en lokk over Nesvegen 

med boligblokk på toppen. I tillegg for å skjerme B1 fra støy vil det også koble sammen Kastellet og 

Finnsbråten området. 

Dette forslag kunne tas i betraktning når Finnsbråten området skulle detaljreguleres for å tilpasse 

fremtidens utviklingsmuligheter. 

  

  

Foreslått dekket 

området 
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Kommentar 12 – Ferge- og storbåt kai i Sundet 

Den revidert planen har justert mye langs elven. En ting som fortsatt mangles er en ferge/storbåt kai 

i Sundet. Med Mjøssamlingens voksende båtflåten er der mange flere muligheter for et samarbeid 

med Sundet for å ha en kvalitetsattraksjon tilknyttet til områdets historie og elven. Det som mangles 

er en kai utformet for å få folk av og på båten på en enkel og sikker måte. En kai til dette formål 

skulle være en del av vannkanten i arealplanen. 

En god plassering av en kai kunne være ved GAA3 eller GAA1/GP1.  

To av Mjøssamlingens båter: 

 

 

 



Uttalelse til "Områderegulering for Eidsvoll sentrum, Reguleringsbestemmelser 
datert: 03.12.2018" 

 

HENSYNSSONE GRØNNSTRUKTUR H540-2. 

I utkastet til revidert reguleringsplan for Sundet er denne nye bestemmelsen 
innført for en fjerdedel av vår eiendom.  

Vi bor mellom Prost Krags vei og Panoramabygget. 

 Mer enn halvparten av vårt uteareal, inkludert H540-2, ligger sør for huset vårt 
og i  gul støysone.  Av eiendommer i Prost Krags vei som er foreslått gitt 
begrensningen  H540-2 er det oss i nr.13 og familien Brekke i nr.15 som har 
støysone helt inntil sørveggen av husene våre. 

Med utgangspunkt i de reelle forhold på området og antatte begrunnelser for 
reguleringen, finner vi bestemmelsen H540-2 kunstig  og unødvendig. 

Pkt 3 i bestemmelsen lyder: "Oppføring av bygninger og plassering av varige, 
midlertidige eller transportable konstruksjoner eller anlegg er ikke tillatt".  

Bestemmelsene for H540-2 vil altså hindre oss og fremtidige generasjoner i 
dette. 

1) Støyskjerming.  

I Veileder til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-
1442/2016) (oppdatert 22.08.2018) står å lese siste del av fjerde avsnitt: 

"I den røde sonen er hovedregelen at bebyggelse med støyfølsom bruksformål 
skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan 
oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
støyforhold." 

For vårt hjem er det ikke ny bolig det her er snakk om, men bolig oppført i 1978 
før vi visste hvor ny kjørebru ville bli anlagt i 1992 og at denne brua ville gi gul 
støysone. Før brua kom, var det stille her, ikke vedvarende trafikkstøy fra brua.  
Denne trafikkstøyen er økende og enerverende.   



I (T-1442/2016 ) står det som innledning: "Støy er et miljøproblem som rammer 
svært mange mennesker.  Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og 
påvirker derfor folks helsetilstand.  Formålet med denne retningslinjen er å 
legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger 
støyproblemer."  

Reguleringsplaner skal ivareta beboere i reguleringssonen og ikke bare 
utbyggere, mener vi. 

Vårt krav er beskjedent, vi ønsker kun å slippe å bli hindret i å kunne investere, 
på en fornuftig måte, i avbøtende tiltak, som muligens kan gi tilnærmet  
tilfredsstillende støyforhold for uteområdet sør for boligene våre. 

Stadig kommer det nye støydempende metoder på markedet.  Avbøtende tiltak 
plassert, ikke ved støykilden, men nær vårt uteoppholdsareal  antar vi vil være 
en stor investering for oss, og vi synes det må være rimelig at vi kan kombinere 
det med behov for bygninger så som uthus, atelier, drivhus  og evnt. andre 
behov. 

 

2)  Uthus. 

Vest på vår tomt, godt synlig fra Sundet ble det tidlig i 1920-årene bygget et 
stort uthus. Det er synlig på bildet.

 

 Nå som vi er to pensjonister som bor her og har hagebruk som hobby, vil vi 
kunne ha behov for å gjenoppbygge et lignende uthus,  plassert lengst mulig 
sør på vår tomt, for å bidra til støydemping for vårt beste uteareal. 



3)  Atelier. 

 Yngste datter har atelier i Torvgata 26A i Lillestrøm. 

Hun er kunstner og er veldig glad for at reguleringsbestemmelsene i Lillestrøm 
gir henne så gunstige arbeidsbetingelser. Hun fikk bygge  sitt eget atelier i sin 
egen lille hage. Om hun ønsker å flytte til vår tomt, vil hun garantert ønske det 
samme, men selvfølgelig innenfor rammen av bestemmelser i H570-13 
Bevaring av kulturmiljø. Plassert langt sør på tomta vil et atelier kunne bidra til 
støydemping for vårt beste uteareal. 

4) Drivhus. 

 Eldste datter  har drivhus i Torvgata 36D i Lillestrøm. 

Det er grunn til å tro at hun vil ønske å anlegge et  drivhus her om hun flytter 
hit.  Dette vil være helt i tråd med hvordan den bratte lia er benyttet i dag 
(kjøkkenhage, bær og frukt).  

5) Andre behov. 

Andre familiemedlemmer kan komme til å få behov for å benytte området 
regulert til H540-2 til behov vi pr. nå ikke vet om. At alle behov må forholde seg 
til H570-13 er vi innforstått med.  

OVERREGULERING MED KUN KOSMETISK VERDI. 

Reguleringsbestemmelser for Lillestrøm sentrum tatt i betraktning, er det ikke 
til å forstå at et drivhus eller et atelier ikke kan la seg realisere på vår 2755 
kvadratmeter store tomt som ligger tilbakketrukket fra Eidsvoll sentrum. 

Reguleringsbestemmelsene knyttet til hensynssone H540-2 signaliserer at det 
er det visuelle inntrykket og det opprinnelige preget som skal bevares. Som 
redegjort for i vår høringsuttalelse av 15. juni, vil dette oppnås uten at det 
pålegges restriksjoner i tillegg til Hensynssone Bevaring av kulturmiljø H570-13.  

Rett sør for vår eiendom ligger et område som er litt større enn den 
fjerdeparten av vår tomt som er planlagt regulert til  H540-2. Dette området er 
eid av kommunen.  Her er det trær som rager over Panoramabygget og som er 
godt synlige fra Eidsvoll sentrum. Dette arealet, alene, er stort nok  til å innfri 



behovet for å gi Sundet en grønn innramming.  Det visuelle inntrykket ivaretas 
og det opprinnelige preget bevares.   

 Som påpekt i vår høringsuttalelse, er vår del av H540-2 praktisk talt ikke synlig 
fra noen del av sentrum, sommerstid. 

Planforslaget gir med andre ord ingen fordeler for allmennheten, mens 
framtidige konsekvenser for eier, bl.a. omsetningsverdien, er uklare.  

Som redegjort for i høringsuttalelsen, aksepterer vi bestemmelser for  H570-13  
lagt over hele eiendommen vår.  Det  vil innfri samfunnets behov for å ivareta 
områdets verdier, karakter og kulturmiljø. 

 Vi aksepterer ikke  Hensynssone grønnstruktur H540-2  for ca. 700 
kvadratmeter av vår eiendom. 

H540-2 må fjernes fra vår eiendom i plankartet. Dette krever  ingen forandring i 
temakart Grønnstruktur, fordi vår eiendom ikke er farget grønn på dette kartet.  
Ingen tekstendring i bestemmelsene eller i planbeskrivelsen synes påkrevet for 
å innfri vårt krav.  

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. 

Toril og Kjell Marstein 
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Skjoldnestangen bør utvikles til fellesskapet så langt som mulig. Kultur- og fritidsaktiviteter og gode uteområder.
Det kommer nok høye blokker (dessverre) andre steder i sentrum, så sett maksimum på 5 etasjer her.

Mener at bilder og illustrasjoner som er valgt lagt inn i sakspapirer lurer oss. Jeg har ikke funnet et bilde som viser 8
etasjer som jeg dessverre tror blir normalen hos utbyggerne. Eidsvoll er vel et knutepunkt med intensjon om
utbygging og fortetting med kort reisevei til Oslo, MEN trenger vi å sette opp disse høyblokkene akkurat i «indre»
sentrum mot elva? Det går an å komme seg til togstasjonen fra for eksempel område som nå tilhører fabrikken
Finsbråten. Her kunne høyden vært økt til 8 (er foreslått 6).

Mens jeg nå har ordet, kan dere sette ned fartsgrensa i Sundgata fra Vilberg skole og ned til «indre» sentrum. Her er
det nå faktisk 50 kilometer i timen! - til 30, takk
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DEFINISJON  BYGGEHØYDER 
 
Fra  «Prinsippavklaringsak for områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum» : 
 

 

Dette er en altfor 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:  

 
 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝐵𝑌𝐴 =

(BYA1 ∗ etasjer + BYA2 ∗ etasjer + BYA3 ∗ etasjer + ………..)
(𝐵𝑌𝐴1 + 𝐵𝑌𝐴2 + 𝐵𝑌3 + ……….)

 

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: 

 =6,7 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝐵𝑌𝐴 =
(800 ∗ 8 + 400 ∗ 6 + 200 ∗ 3 + ………..)

(800 + 400 + 200 + ……….)

 

Altså betydelig høyere enn det som jeg tror er 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. 

Mvh. Jan Tore Gundersen 
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Disse dagen bygges det over alt. Og på mange sted tar man ikke hensyn til at arkitekturen er tilpasset til området.
Eidsvoll er en liten sjarmerende tettsted som er i ferd med å blir et sted som det finnes på mange andre sted, uten
karakter. Det er hva kommer å skjer hvis det fortsettes med utbygging med boligblokk og for høye bygningshøyder.
Når jeg ser på temakart bygningsmiljø og bygningshøyder ser jeg to ting so jeg synes er ikke greit.

1. Et høyhus på ventre af Eidvoll bru
2. 3-8 etasjer på BS2

Høye hus i dette området vil ødelegge utsikt på Eidsvoll når man kommer fra togstasjoner eller kjører til Eidsvoll
over Eidsvoll brua. Dette passer ikke til Eidsvoll «skyline» og vil ta bort mye av Eidsvoll`s sjarme. Folk bor her på
grun av at de liker et naturlig og landelig området. Flere å flere høyhuser odelegge det. Jeg synes at østsida av
Eidvoll bru skulle bevares så naturlig som mulig.
Skjoldnestangen er en populært området i sommeren for å fiske med god tilgang til Vorma. Sitte der i sola å kose
seg med utsikt på den ville østsida som føles som midt i naturen.

Å bugge et hus på BKB2 vil ta borte adgang til vannet der, sellom det er lovet at des skal ikke skjer. Det er ikke
koselig å sitte i sola eller fiske med en bygning i bakken.

Området BS2 og BKB2 kunne i stedet videreutvikles som et grønnområdet som andre har foreslått å bevares som
plass for arrangementer.

Eidsvoll skal fortettes og jeg forstår at grunnen er å redusere biltrafikk og å blir et grønnere sted. Men Eidsvoll
ligger i et landelig området og alle som kommer å flytte hit kommer å ha bil. I tillegg finnes det alltid noen for hvem
1 km til togstasjon er allerede for langt å gå,....

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Fortetting er ok, men ikke på kostnad av at Eidsvoll mister karakteren og atmosfæren sin og blir et sted som skiller
seg ikke lengere fra mange andre steder i Norge,... det skal utbygges i en måte som bevarer naturen, byens miljø/
karakter, og er klimavennlig: alle tre kan og må forenes.
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Oslo, 31.10.18 

 
Eidvoll kommune 

 
 
 
 

Innspill til regulering Eidsvoll kommune 
 
 

Innspill til Områderegulering Eidsvoll sentrum. 
 
Ved innsendelse av planinitiativ for Torget 3,5 m. flere - Sundet, ble det sendt med 
bestemmelser for hele feltet med plankart. Vedlagt reguleringsbestemmelser inneholdende 
fellesbestemmelser for feltene (vedlegg 1)  I vår kontakt med kommunen i etterkant av 
innsendt plan, under kommunens egen regulering av sentrum som vår plan skulle bli en 
del av, har vi spurt om endringer i deres plan har hatt innvirkning som endrer noe i vår 
videre planlegging. Tilbakemeldingen er at vi er detaljregulert og derfor ikke får 
endringer i våre planer. 
Vi forstår nå at noen av fellesbestemmelsene er tillagt også vårt felt, mens andre ikke er 
det.  
 
Krav til utearealer : 
Når det gjelder krav til uteareal MFUA, er våre areal på 25 m2 lagt til grunn for disse 
tomtene videre selv om øvrige del av sentrum har fått mindre krav i fellesbestemmelser.  
Vi regner derfor med at teksten i fellesbestemmelsene «50 % av MFUA skal tilrettelegges 
for lekeareal....», ikke gjelder, ettersom vi har lagt opp til annen fordeling som er godkjent 
av kommunen i vår detaljregulering.   
 
Krav til parkering: 
Når det gjelder parkeringskravet for boligene på felt B7 er forståelsen av teksten uklar når 
vi snakker med kommunen. 
§ 6.7 B6, B7, B8. Punkt 5. Parkering:  
 

 
 
 
 
Krav til parkering var tidligere 1 plass pr. leilighet, men blir nå endret til 0,8 iht. 
fellesbestemmelsene for hele sentrum.  
Første avsnitt slik vi har beskrevet dette, viser til plasser utover kravet som kan legges 
innenfor egen eiendom eller i fellesanlegg. Vi har hele tiden hatt gjesteparkeringsplasser, 
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(evt. P-plasser utover kravet) vist på terreng på B7 (Torget 5), B6 (Rubis) har 
gjesteparkering og HC parkering i regulert gatetun. Planer for Torget 5 med parkering på 
terreng (nå felt B7) er vist kommunen flere ganger under planprosessen. 
Andre avsnitt viser til kravet til parkering, som dekkes i underjordiske anlegg.  
Vi vil gjerne få presisert i teksten at avsnitt 2 ikke gjelder parkeringsplasser utover kravet 
når det gjelder B7. Kommunen har ikke ønsket gateparkering. På grunn av 
grunnforholdene på B7 er det heller ikke mulig å få lagt gjesteparkering ned i 
underjordiske anlegg og gjesteparkering er ikke del av krav i følge kommunen.  
 
Krav til leilighetsfordeling i fellesbestemmelsene. 
Ved innsendelse av vårt planforslag til høring vedla vi bestemmelser for området, også 
med fellesbestemmelser. (vedlegg 1. Reguleringsbestemmelser for Torget 3,5 m.fl.-
Sundet datert bestemmelser 22.08.17.)  Fellesbestemmelsene i denne har ingen 
leilighetsfordelingsnorm. Planer for Torget 5 (nå felt B7) ble fremvist med leiligheter 
under prosessen med kommunen som den gang ikke hadde innsigelse på denne. Når det 
gjelder det nyere kravet til leilighetsfordeling i fellesbestemmelsene til kommunen, 
gjelder dette kravet minste leilighetsstørrelse på 35 m2 eksklusiv bod. Vi har 4 hybler på 
29,9 m2 eksklusiv bod i dette prosjektet. Andre krav angående fordeling av størrelser er 
oppfylt i det ferdigprosjekterte bygget. Ettersom prosjektet har vært igjennom en grundig 
prosess og detaljregulert, og også ferdig prosjektert for felt B7, håper vi derfor å ikke få 
pålagt de nye fellesbestemmelsene ut over parkeringsnormen, når man fra før velger å 
beholde strengere krav i vår detaljregulering på andre områder enn sentrumsplanens 
fellesbestemmelser legger opp til.    
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Vibeke T. Dahle 
Partner 
Romfarer arkitekter as 
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Venstres høringsuttalelse til områderegulering for Eidsvoll sentrum

Venstre vist i sin tidligere høringsuttalelse til kunnskapsgrunnlaget i form av NIKUs DIVE-analyse og Pir IIs
analyse og plangrep, Multiconcults parkeringsstrategi og en rekke merknader for befolkningen. Venstre oppfattet at
forslaget i for liten grad støttet seg på kunnskapsgrunnlaget.

Det foreligger nå et nytt høringsutkast. Høringsutkastet er justert på noen områder og Venstre er glad for at
punkthuset sør i Wergelandskvartalet er tatt ut. Samtidig er det fortsatt slik at det tillates byggehøyder på opp til 8
etasjer i områdene B2, BS1 østelige del og sørlige del, BS2, BS4, BS6, BS8, BS9 og BOP1. 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 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
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mot den faglige vurderingen som er gitt i DIVE analysen til NIKU finner Venstre ikke grunnlag for å endte
standpunkt. Femmellgården bør vernes og riving bør ikke tillates.

Den nye planen legger opp til utbygging på Skjoldnestangen. Venstre er ikke mot en utbygging og videre utfylling
av denne. Forutsetning for dette er at evja ikke fylles igjen. Videre at standpromenaden opprettholdes rund hele
området ut mot vannkanten og at det avsettes tilstrekkelig areal  til å opparbeide et serviceanlegg for båter og bo-
biler på området.

Som tidligere er Venstre av den oppfatning at området ut mot elva er særlig verdifullt og at arealet ut mot elva ikke
bør reguleres til bilparkering. På denne bakgrunn ønsker Venstre at B4 reguleres til framtidig bolig med
enebolig/rekkehus.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post
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Høringssvar til områderegulering for Sundet 
Det	vises	til	Eidsvoll	kommunes	offentlige	ettersyn	av	revidert	områdereguleringsplan	for	
Eidsvoll	sentrum.	I	den	anledning	ønsker	Eidsvoll	Høyre	å	komme	med	innspill	til	planen	
som	er	lagt	frem.	

Eidsvoll	Høyre	er	enige	i	hensikten	med	planen	beskrevet	i	pkt.	3.1	3.	avsnitt:	

«Eidsvoll	sentrum	har	en	svært	verdifull	egenart	å	bygge	videre	på.	Beliggenheten,	
topografien	og	stedets	historie	gir	en	rekke	gode	muligheter	som	kan	foredles	for	å	møte	
fremtidig	utvikling.	Den	eldre	bebyggelsen	med	bygningsmiljøet	rundt	Sundtoppen,	det	tette	
urbane	preg	i	Sundet,	grønnstrukturen	og	nærheten	til	elva,	er	bærende	elementer.»	

Men	vi	opplever	ikke	at	planen	lever	opp	til	denne	hensikten.	

	

Overordnet	mener	Eidsvoll	Høyre	at:	

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

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

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

• 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 nærmiljø. 

	

Konkret	til	planen	mener	Eidsvoll	Høyre	at:	

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

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

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

• 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 

• 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. 

• Det bør ikke tillates bygging av høyhus på Rubis/Torget (BKB5). 

• Det bør maksimalt tillates 3-6 etasjer på Rubis/Torget (B6, B7, 
B8, BKB5). 

• Kombinerte områder ved Finsbråten (BKB2, BKB3, BKB4, BKB7) 
bør kun reguleres til boligformål. 

• Det må stilles krav til sol-skyggeanalyser ved alle 
detaljreguleringer som inneholder både de lyseste og mørkeste 
dagene i året. 

• Parkeringsnormen bør økes til 1,0 + 0,2 gjesteparkering per 
leilighet. 

	

	

Eidsvoll,	10.	januar	2019	
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