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NVEs generelle innspill ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan 

for Vilbergkroken Søndre GBnr 17/294 og del av 13/96 med flere - 

Eidsvoll kommune, Akershus 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 19.09.2018.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 
med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
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NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder 
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 
forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Paul Christen Røhr 

fungerende regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

  

 

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

   

   
 

  

   

   

 



Fra: Odd[odd.eugen@gmail.com]
Dato: 11.10.2018 11:00:41
Til: Eidsvoll Post
Tittel: HØRINGSUTTALELSE til: Plan ID 023729900 - Detaljreguleringsplan for Vilbergkroken søndre, gbnr. 17/294 og del av
13/39 m.fl. 

På nabotomten til reguleringsplanområdet, Smed Hagens veg 11 er det flere publikumsrettede funksjoner som
legesenter, fysioterapi og helsestudio. Tilgjengeligheten for gående og syklende til disse funksjonene, publikum
og ansatte, er dårlig i dag, spesielt for de som kommer fra Kastellet, Vilberg og Sundet. Bl.a mangler det gang‐
/sykkelveg på en strekning langs Nesvegen. 
 
Mange flere som bor i gang‐ sykkelavstand i de nevnte områdene vil kunne bruke beina eller sykle på en
trafikksikker måte i stedet for å kjøre bil hvis det reguleres inn, og opparbeides en gang‐/sykkelveg mellom
Vilbergkroken/eksisterende offentlig gangveg og virksomhetene på Smed Hagens veg 11.
Ser at det er forslått regulert inn et «privat smett» fra felles veg inne i planområdet. Dette vil ikke sikre
tilgjengelighet for alle, og det må derfor reguleres inn en egen gang‐/sykkelveg som kan brukes av allmennheten.
Enten innenfor planområdet eller ved å utvide planen med en stripe mot øst. Det er samme grunneier på begge
sider av gjerde, og kommunen bør vurdere om det kan/bør stille krav om samtidig opparbeidelse av en slik
gangvegforbindelse.    
 
Hilsen
Odd Gundersen
Vilbergvegen 17,
2080 Eidsvoll



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 
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Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

  

 

   

 

  

 

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 17/109475-6 2017/1410/MFO 15.10.2018 

     

 

 

     

Uttalelse til forslag til detaljregulering av Vilbergkroken søndre i Eidsvoll 

Vi viser til brev datert 19.09.2018 fra Eidsvoll kommune. 
 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljregulering av  
Vilbergkroken søndre. Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging av boliger. 
 
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til detaljregulering av Vilbergkroken søndre. 
 
 
 
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 

 



	
	
Eidsvoll	Kommune	
Attn.:	Markus	Forsberg	
2080	Eidsvoll		 	 	 	 	 	 	 							22.10.18	
	
	
	
	
	
	
	
	
PLAN	ID	023729900	–	Detaljreguleringsplan	for	Vilbergkroken	Søndre,	
gbnr.	17/294	og	del	av	13/39	M.FL	1	gangs	behandling.	
	
	
Som	boligeiere	i	Vilbergkroken	vil	vi	påpeke	følgende	til	denne	reguleringsplan.	
	
Vedr.	Pkt.	2.3	–	vei,	adkomst.	
Vi	forstår	at	Vilbergkroken	Søndre	området	skal	ha	utkjøring	gjennom	
Vilbergkroken.	Vi	har	tidligere	påpekt	at	vi	ikke	ønsker	gjennomkjøring	fra	Smed	
Hagens	vei	med	tilknytning	til	Kastellveien.	Vi	forstår	ut	fra	tilsendte	
dokumenter	at	dette	blir	adskilt	og	at	fremtidig	bebyggelse	heller	ikke	skal	
berøre	denne	veien	gjennom	Vilbergkroken.	
	
Ref.	Telefonsamtale	med	Markus	Forsberg	og	av	tegninger	så	ser	det	ut	til	at	dere	
har	tenkt	å	avslutte	gangvei	midt	i	den	farligste	strekningen	på	området,	midt	i	
svingen.	Vi	forstår	at	dette	allerede	er	diskutert	internt	i	kommunen	og	dette	må	
bare	forandres	på.	Gangstien	må	fortsette	rundt	svingen	og	kobles	til	
eksisterende	sykkel/gangsti	som	er	ca.	50	m	unna.	Pr.	dags	dato	har	vi	daglig	
store	utfordringer	med	de	myke	trafikantene	rundt	denne	svingen.		Det	er	flere	
nesten	ulykker	hvert	år	selv	med	få	husstandere	i	Vilbergkroken.	Det	har	vært	en	
merkbar	økning	de	siste	årene	av	myke	trafikanter	så	dette	vil	bare	bli	et	økende	
problem	med	den	store	utbyggingen	i	området.	
	
Vi	forventer	at	gangstien	også	ferdigstilles	samtidig	med	byggeprosjektet	til	
Vilbergkroken	Søndre.	
	
Pkt.	6.1	Boenheter:	
Det	står	ca.	13	boenheter,	men	i	samtale	så	nevnes	15	boenheter.	Vi	spør	–	hva	er	
en	boenhet?	1	boenhet	–	er	det	en	familie?	Kan	en	boenhet	være	flere	leiligheter?	
Det	har	vesentlig	betydning	for	området	og	trafikk.	
	
Pkt.	2.4	Vann/Avløp.	
Vi	har	til	tider	problemer	med	overvannet	som	kommer	fra	skogen	og	håper	ikke	
utbygging	tilfører	større	problemer	med	overvann.	Vi	ber	utbygger	ta	hensyn	til	
dette.	
	



Vi	påpeker	igjen	at	vi	ønsker	et	annet	navn	på	det	nye	boligfeltet,	og	ikke	
Vilbergkroken	søndre.	
	
	
	
Med	hilsen	
Beboere	i	Vilbergkroken	
	
	
Yngvild	Maae	og	Knut	Svindal	
Gro	og	Lars	Helgesen	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Vilbergkroken 
søndre - gbnr 17/294 og del av 13/96 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 19.09.2018. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
Støy 
Formuleringen bestemmelse 3.5 anbefales ikke, da den ikke er konkret og viser til en hel 
retningslinje som kan tolkes. Som et minimum må denne omformuleres til å vise til tabell 3 i T-
1442/2016, alternativt kan tallfestede aktuelle grenseverdier tas inn i planbestemmelsen. 
 
Overvann 
Vi viser til bestemmelse 1.5.10 i kommuneplanen og ber kommunen vurdere om 
overvannshåndteringen er tilstrekkelig etter tre-trinn-strategien og med fremtidige 
klimaendringer.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ingeborg Austreng  
faggruppekoordinator Christina Kinck 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 EIDSVOLL 

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12, 
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold, 
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 2017/1410
Deres dato: 19.09.2018
Vår ref.: 2017/24663-8 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22003708

Dato: 30.10.2018

http://www.fmoa.no/
http://www.planlegging.no/


 
 
Kopi til: 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer 
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Rådhusgata 1 1 u 2  NUV. 2018
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i Sbh: H  C) Kopi:
Att. Markus Forsberg F

iSaksnr:  [7* (“HO

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Margaret A. Mortensen 01.11.2018 2017/8442—6/156711/2018 EMNE L12

Telefon Deres dato Deres referanse

22055622 19.09.2018 2017/1410/MF

Eidsvoll kommune  -  Detaljregulering for Vilbergkroken Søndre, gbnr 17/294 og del av  13/96
m fl  -  Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag

Det vises til kommunens oversendelse datert 19. september 2018 av reguleringsplan til offentlig
ettersyn i henhold til plan— og bygningsloven § 12-10.

Planområdet er på ca. 12 dekar og er i kommuneplanens arealdel avsatt dels til nåværende
boligformål og dels til nåværende næringsformål. Formålet med planen er å legge til rette for
konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med ca. 13 boenheter. Planen er delvis
i tråd med kommuneplanens arealdel.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 1 1. august 2017 til
varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området, og har følgende merknader:

Fylkesvei
Ved behandling av planforslaget 18. september 2018, jf. sak 83/18, fattet utvalg for næring, plan og
miljø blant annet følgende vedtak: «Det mangler fortau eller gang og sykkelsti på deler av
strekningen mellom Smed Hagens veg og rundkjøringa fv.  1 77/181.  Dette er en kort strekning, men
den er svært trafiklgfarlig. Denne utbyggingen gir ytterligere trafikkbelastning, både mht. mjuke og
harde trafikanter. Fylket er  ansvarli g  for denne utbyggingen. Hovedutvalget ber om at det blir
vurdert forskuttering dersom det tar urimelig lang tid for utbygging skjer.»

Fylkesrådmannen viser til at det i planforslaget er vist to regulerte kryss mellom adkomstveier til
planområdet og kommunal vei Vilbergkroken. Fra planområdet vil det være mulig og naturlig å
bruke lokale gang- og sykkelveier/fortau frem til Eidsvoll sentrum, Vilberg barneskole og Vilberg
ungdomsskole. I planforslaget er det ikke vist adkomst fra planområdet til Smed Hagens veg eller
fv. 177 (Nesvegen). Den planlagte utbyggingen er relativt begrenset 1 omfang. Vi kan ikke se at
denne utbyggingen 1 særlig grad påvirker behovet for gang-/sykkelveier mellom Smed Hagens veg
og rundkjøringen fv. 177/ 181. I rapporten Trygging av skoleveger i Akershus, revidert i 2018, er
det heller ikke prioritert bygging av gang- og sykkelvei på strekningen.

Barn og unges interesser

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr  -  juridisk

Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO  958381492  MVA

0107 OSLO '
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr  -  bedrift

post@afl<.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222



Fylkesrådmannen registrerer at den foreslåtte lekeplassen er plassert i ytterkant av planområdet,
vendt mot dagens industriområde og ved siden av foreslått gjesteparkeringsplass. Kommunen bes
vurdere om punkt 5 a) i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen, som slår fast at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret
mot forurensning, støy, irafikkfare og annen helsefare, er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Øvrige regionale interesser
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader
knyttet til øvrige regionale interesser.

Med vennlig hilsen

Margaret Andrea Mortensen Pia Skipper Løken
rådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS VEGVESEN

Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger: margaret.andreamortenseQafkno, 22 05 56 22
Samferdselsfaglige vurderinger: jon-terjebekkenQafkno, 22 05 56 16
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afl<.n0, 22 05 55 70
Nyere tids kulturminner: camilla.nilsen@afk.no, 22 05 55 46
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Fra: Kurt Magne Heitmann[Kurt.Magne.Heitmann@eidsvoll.kommune.no] Dato: 12.12.2018 08:17:16 Til: Markus
Forsberg Kopi: Cathrin R Helgestad Tittel: SV: Trenger uttalelse fra kommunalteknikk i plansak 2017/1410
Hei
Har sett på dette og har ikke noe å påpeke nå. Det forutsettes at de tekniske planer for vei,vann og avløp blir
forelagt kommunalteknikk for godkjenning.
Vannledning som er tenkt brukt ved hjelp av ny kum v 17/10 går over i høytrykksone. Dette må sjekkes.
 
Kurt M Heitmann
Prosjektleder
Mob: 91874537
K_logo_fargered2

www.eidsvoll.kommune.no
 
Fra: Markus Forsberg 
Sendt: 11. desember 2018 15:32
Til: Kurt Magne Heitmann
Kopi: Cathrin R Helgestad
Emne: SV: Trenger uttalelse fra kommunalteknikk i plansak 2017/1410
 
Har du en tilbakemelding til meg snart Kurt?
 
Mvh

Markus Forsberg
Arealplanlegger
Tlf: 66107139
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll

 
 
 
Fra: Cathrin R Helgestad 
Sendt: 13. november 2018 10:44
Til: Kurt Magne Heitmann
Kopi: Markus Forsberg
Emne: VS: Trenger uttalelse fra kommunalteknikk i plansak 2017/1410
 
Hei
 
Kurt har vært litt involvert her, så han gir deg en tilbakemelding..
 
Med vennlig hilsen 
Cathrin R Helgestad 
Prosjektleder, Kommunalteknikk
K_logo_fargered2

Tlf: 66 10 71 57 / 474 86 689
e‐post: cathrin.r.helgestad@eidsvoll.kommune.no
 
Fra: Markus Forsberg 
Sendt: 13. november 2018 10:22
Til: Cathrin R Helgestad
Emne: Trenger uttalelse fra kommunalteknikk i plansak 2017/1410
 
Hei



 
Er dette noe du kan gjøre? Ser at Erling fortsatt er sykemeldt.
 
Mvh

Markus Forsberg
Arealplanlegger
Tlf: 66107139
Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
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