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Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad kommuner - Detaljregulering for Sessvollmoen skyte- og 
øvingsfelt - Foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 13. februar 2018 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på drøyt 7 km2 og ligger hovedsakelig i Ullensaker kommune, men omfatter også 
arealer i Nannestad og Eidsvoll. Planforslaget er i hovedsak i samsvar med gjeldende 
kommuneplaner. Formålet med planen er å avklare og fastsette rammevilkårene for videre 
utbygging og drift av Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt. Det opplyses at det primært foreligger 
planer om å modernisere eksisterende anlegg, ikke å utvide skyte- og øvingsfeltet. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 21. mai 2015 til 
varsel om igangsatt reguleringsarbeid for området og til øvrig korrespondanse knyttet til 
kulturminneverdiene i området, og har følgende merknader til planforslaget:  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Planområdet ble registrert av Akershus fylkeskommune våren 2005 og høsten 2014, vår ref. 
03/10966 og 2014/14795. Det ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner som er i hensyntatt 
i plankartet med båndleggingssone H730 (båndlegging etter lov om kulturminner).  
 
Innenfor reguleringsområdet er det også registrert automatisk fredete kulturminner i form av flere 
kullgroper og kullmiler, id 91319. Dette kulturminnet er fredet i medhold av lov om kulturminner 
av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 4 første ledd.  
 
I planbestemmelsene §5.9 Bestemmelsesområde 1, søkes kulturminne id 91319 frigitt. I henhold til 
kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av reguleringsplan, tas 
stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av 
planen. Akershus fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre dispensasjonsspørsmålet i denne 
saken, i henhold til Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3.2011. 
 
Akershus fylkeskommune viser til brev av 20.01.2017, vår ref. 2017/100, med uttalelse om inngrep 
i automatisk fredet kulturminne, og finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at 
reguleringsplan for Sessvollmoen i Ullensaker og Eidsvoll kommune kan vedtas uten vilkår om 
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ytterligere arkeologisk undersøkelse av kulturminne id 91319 før tiltak i henhold til planen 
realiseres.  
 
Akershus fylkeskommune har ingen ytterligere kommentarer knyttet til automatisk fredete 
kulturminner.  
 
Nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel der vi påpekte kulturminneverdiene knyttet til 
Trandumskogen og tanksskytebanen fra 2. verdenskrig. I planforslaget er området regulert med 
hensynssone d) og båndlagt i påvente av Riksantikvarens fredning av området. Fylkesrådmannen 
anser derfor at planforslaget i hovedsak er i samsvar med vår uttalelse til varsel. Vi anbefaler 
imidlertid at det også inkluderes i planens hensikt at den skal legge til rette for at områdets 
kulturminneverdier knyttet til Trandumskogen og tanksskytebanen ivaretas.  
 
Etter det fylkesrådmannen kjenner til er hensynssonens avgrensning for båndlegging av 
Trandumskogen og tanksskytebanen avklart i dialog mellom Forsvarsbygg og Riksantikvaren. 
Trandumskogen er av nasjonal verdi og i offentlig eie og fylkeskommunen har derfor ansvar for å 
innhente uttalelse fra Riksantikvaren og innarbeide dette i våre kommentarer. Riksantikvarens 
uttalelse vil ettersendes når denne foreligger.  
 
Øvrige regionale interesser 
Fylkesrådmannen viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader 
knyttet til øvrige regionale interesser. For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra 
Statens vegvesen region øst. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen     Hanne Libak 
rådgiver plan       rådgiver nyere tids kulturminner 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst, Eidsvoll kommune, Nannestad 
kommune, Riksantikvaren, Kulturhistorisk museum - Universitetet i Oslo 
 
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner:  pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28 
 



Fra: Hanne Libak[Hanne.Libak@afk.no]
Dato: 19.04.2018 14:40:15
Til: Ullensaker Postmottak
Kopi: Eidsvoll Post; Nannestad Postmottak; 'fmoapostmottak@fylkesmannen.no'; postmottak@ra.no; 'firmapost-
ost@vegvesen.no'
Tittel: Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad kommuner - detaljregulering for Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt - endelig
uttalelse til offentlig ettersyn

Det vises til kommunens oversendelse datert 13. februar 2018 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Vi viser videre til vår foreløpige uttalelse til offentlig ettersyn av
04.04.2018. Fylkeskommunen har fått utsatt frist til 20.04.2018 for endelig uttalelse.
 
Fylkeskommunen er delegert ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan - og bygningsloven,
og skal avgi kulturminneforvaltningens samlede uttalelse. Vi oversender her Riksantikvarens uttalelse til
planforslaget. Riksantikvarens vurdering er:
Det har vært god dialog mellom kommunen, fylkeskommunen, tiltakshaver, Forsvarsbygg og Riksantikvaren om
avgrensing av vern i planprosessens tidlige fase . Bruk av forskriftsfredning som krever statlig eiers samtykke er
avklart med Forsvarsbygg i rutinemessige samarbeids ‐ møter . Riksantikvaren vurderer at fredning etter lov om
kulturminner er rette verneform i dette tilfellet. Forslag om forskrift vil bli utarbeidet av Riksantikvaren i løpet av
2018. Området er avsatt til hensynssone d) og avgrensing og bestemmelser er i overensstemmelse med det
kommende fredningsforslaget. Riksantikvaren har dermed ikke merknader til planforslaget .
 
Riksantikvarens fulle uttalelse er vedlagt denne e-posten.
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Hanne Libak
Rådgiver nyere tids kulturminner
Seksjon for kulturminnevern
Akershus fylkeskommune
Tlf. 22 05 56 28
 

 



Fra: Lang, Kim[Kim.Lang@avinor.no]
Dato: 19.03.2018 09:41:38
Til: Ullensaker Postmottak
Tittel: 16/00836-55 - Ullensaker kommue - Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan - Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt -
Felles oversendelse - Vedtatt plan

Vi viser til mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte‐ og øvingsfelt  dokumentets ﴾planbeskrivelsen﴿,
 
I planbeskrivelsens forord er det presisert at reguleringsplanen ikke vil medføre utvidelse av selve skyte‐ og øvingsfeltet
og at det heller ikke foreligger planer for utvidelse av antall skytebaner eller vesentlig endret bruk av disse. På denne
bakgrunn har Avinor, Oslo Lufthavn i utgangspunktet ingen merknader til det foreliggende planforslaget.
 
Pga anleggets nærhet til Oslo Lufthavn med inn‐ og ut‐flyginger, ber Avinor om å bli varslet og involvert i risikoanalyser
dersom oppgraderingen av skyte‐og øvingsfeltet legger til rette for en annen bruk av skyte‐ og øvingsfeltet enn dagens.
 
 
Med vennlig hilsen
Kim Lang
Rådgiver, Areal- og Eiendomsutvikling 

OSLO LUFTHAVN
kim.lang@avinor.no 
Mob: +47 905 48 612
Edvard Munchs veg, Gardermoen
Postboks 150, 2061 Gardermoen
www.avinor.no

 
 



 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

Ullensaker kommune 
Postboks 470 
2051 JESSHEIM 
 
 
 

Dato: 19.03.2018 
Saksref: 201801662-2 
Deres ref.: 2014/6151-42 
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Gudrun Cathrine Laake 
Telefon:    
Mobil: +47 91655127 
E-post: Gudrun.Cathrine.Laake@banenor.no 

 
 
   

 

Ullensaker kommune - Eidsvoll kommune - Nannestad kommune - Uttalelse ved offentlig 
ettersyn av detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt 

Vi viser til brev datert 13.02.2018. 

Planområdet grenser mot Gardermobanen over en strekning på om lag fem km. Bane NORs 
driftsveger går for det meste på egen grunn langs banen, men er knyttet til vegnettet i planområdet. 
Vi forstår planbestemmelsene slik at driftsveger for jernbanen kan brukes, driftes, utbedres og 
vedlikeholdes som tidligere, også i hensynssone for bevaring av naturmiljø. 

Bane NOR har ingen øvrige merknader til planen. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien  
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Gudrun Cathrine Laake 
senioringeniør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 

Mottakere:  
Ullensaker kommune 
Kopi:  
Eidsvoll kommune 
Nannestad kommune 
  
 



 
 

 
 
   

Ullensaker kommune 
Postboks 470 
2051 JESSHEIM 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  19.03.2018 
Vår ref:  18/00366-2 
Deres ref:   2014/6151-42 

 

Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for 
Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt i Ullensaker, Nannestad og 
Eidsvoll kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 13. februar 2018. 
 
Om planen 
Planen skal avklare rammene for utvikling av bygg og anlegg i tråd med Forsvaret 
behov og ivareta allmenne interesser og miljøkrav. DMF har gitt uttalelse til oppstart, 
datert 30.04.2015.  
 
Uttalelse til planen 
Ut over vår uttalelse til oppstart vil DMF kommentere forslaget til bestemmelsenes 
§2.6 Uttak av grus og andre masser: «Mindre uttak av masser til bygging og 
vedlikehold av veger og anlegg, herunder knusing av fjell og løsmasser, skal begrenses 
til et fåtall punkter og fortrinnsvis lokaliseres i tilknytning til anleggsområdene hvor 
massene skal benyttes.» 
 
Løsmasseavsetningene på Gardermoen er omtalt i planbeskrivelsen. I tillegg til å være 
utgangspunkt for spesielle landskap- og naturverdier er avsetningene også grunnlaget 
for mineralressursene som finnes der. DMF er opptatt av at planer som ikke direkte 
skal legge til rette for uttak av viktige ressurser, men likevel omfatter ressurser, blir 
fulgt av vurderinger av hva som er en hensiktsmessig og god utnyttelse av eventuelle 
ressurser som eksisterer innenfor planområdet. Vi mener dette er en relevant 
problemstilling fordi planen åpner for en viss grad av utnyttelse av ressursene innenfor 
planområdet, jf. §2.6 i bestemmelsene. DMF vil derfor minne om kravet om konsesjon 
etter mineralloven: Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt et ethvert uttak 
av naturstein krever konsesjon jf. minerallovens § 43 før drift kan starte. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@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 

http://www.dirmin.no/
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Vennlig hilsen 
 
 
Marte Kristoffersen Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Ul lensaker kommune Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Oslo og 

Akershus 

Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

 
 



 

 
Eidsvoll kommune 
Landbruk og Geodata 

 
 
Ref.: 
Dato.: 
Saksbehandler: 

 
 
2015/1339/DEO 
14.02.2018 
Dag Erland Opsahl 

 

     
Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
7855.05.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon:  66107093 Org.nr.:   
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113   
E-post: 
post@eidsvoll.kommune.no 

Etatens/avdelingens e-post: 
 

Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

  

Markus Forsberg  

 
 
 
 
 

NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 

Planid. 023730100 - Reguleringsplan for Sessvollmoen 
skyte- og øvingsfelt - Landbruksfaglige merknader 

 
Følgende bemerkes til planen:  
 
1) Reguleringsområdet utgjøres for en stor del av nåværende og tidligere skogsmark med 
overveiende høgbonitets skog. Likevel er skogressursene i området ikke nevnt i 
planbeskrivelsen, og forvaltningen av disse er ikke omhandlet i planbestemmelsene, bortsett 
fra i noen buffersoner der flatehogst ikke er tillatt.  
Forholdet til skogressursene er dog nevnt er i et par merknader fra berørte grunneiere i 
Ullensaker, og i Forsvarsbyggs tilsvar til disse. Forsvarsbygg svarer at «Eiendommen er 
avsatt til MS1 – øvingsområde. Det innebærer at det ikke er tillatt å etablere skytebaner. 
Planforslaget medfører ingen endringer i arealbruken og vil ikke være til hinder for 
skogsdriften.»  
Dette gjelder ventelig også for de deler av Berger, gbnr. 96/1 i Eidsvoll som ikke har 
restriksjoner i forhold til kulturminner og landskapsvernområder, da dette arealet også er 
leid ut til Forsvaret, og har status MS1 - øvingsområde.  
Konklusjonen er at reguleringsbestemmelsene bør ha klare bestemmelser om skogsdriften 
på innleid skogsareal for å hindre eventuelle uklarheter og konflikter i ettertid.  
 
2) Store deler av planområdet er i utgangspunktet dyrkbar skogsmark. Det er mulig at 
leieavtalene sier noe om dette, men likevel bør det i reguleringsprosessen tas stilling til om 
nydyrking kan tillates eller ikke. Dette er lite aktuelt for arealene i Eidsvoll, men kan være 
mer aktuelt i Ullensaker, spesielt på eiendommen gbnr. 188/10. 
Det bør derfor fastsettes bestemmelser om nydyrking i de områdene som er innleid av 
forsvaret.  
 
 

Dag Erland Opsahl 
rådgiver jordbruk 

 
 
 
 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker kommuner - Offentlig ettersyn av 
detaljregulering - Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt - Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Ullensaker kommune av 13.2.2018 og møte med Forsvarsbygg 5.4.2018. 
 
Detaljreguleringsplanen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Ullensaker, Eidsvoll og 
Nannestad kommuner. Planområdet ligger for det meste i Ullensaker, men noe areal ligger i 
Nannestad og Eidsvoll. Planen stadfester dagens bruk, men gir også muligheter for oppgradering 
og utvidelser av skytebaner, øvingsområder og leirbygninger. Støysonene dekker et stort område 
på Østli, Mogreina og Nordmoen. Det meste av planområdet reguleres til forsvarsformål, men 
med store områder avsatt til hensynsoner for kulturvern og naturvern, blant annet 
Trandumskogen og Aurmoen landskapsvernområde. 
 
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 
Fylkesmannen forutsetter at driftstid reguleres i bestemmelsene. Det kan f.eks. innarbeides 
bestemmelser om aktivitetsfrie perioder, som gjerne kan være spesifisert på aktivitet. 
 
Kommunene bør innarbeide støysonene i sine kommuneplaner.  
 
Forurensning 
Fylkesmannen anmoder om at det settes som krav at det skal søkes om tillatelse etter 
forurensningsloven, gjerne med en konkret frist.  
 
Vi anbefaler at det også settes krav til bruk av de eksisterende overvåkingsbrønnene ved 
anlegget.  
 
Aurmoen landskapsvernområde 
Vi forutsetter at den siste setningen i bestemmelse § 5.6 slettes. 

Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad kommuner

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 
Deres dato: 
Vår ref.: 2018/3867-4 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22003708

Dato: 13.04.2018

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


 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Skogen  
seksjonssjef Ellen Lien 
 seksjonssjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
Kopi til: 
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 
Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer 
 
 
 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 
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Vår dato: 22.02.2018         

Vår ref.: 201502114-3     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 13.02.2018 Torleiv Yli Myre 

Deres ref.: 2014/6151-42 
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Detaljregulering for 

Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt - Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll 

kommuner 

Det vises til oversendelse av 13.02.2018. 

NVE vil bemerke at Nessa ligger i umiddelbar nærhet til Sessvollmoen, og ravina/skråningen ned mot 

elva er over 30 meter dyp. Dette er ikke hensyntatt når faren for kvikkleireskred er vurdert ut fra 

terrengkriterier, jf. NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet 

ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper. Det bør derfor gjøres en nærmere vurdering av ev. fare for kvikkleireskred ut mot 

Nessa i reguleringsplanen. 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

   

   
 

  

Kopi til: 

Eidsvoll kommune 

Nannestad kommune 

 



Fra: Myre Torleiv Yli[tym@nve.no]
Dato: 28.02.2018 12:04:11
Til: Ullensaker Postmottak
Kopi: Atle Sander
Tittel: NVEs bekreftelse vedr. vassdrag - Detaljregulering for Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt - Ullensaker, Nannestad og
Eidsvoll kommuner

Deres ref.: 2014/6151‐42              Vår ref.: 201502114‐5
 
NVEs bekreftelse vedr. vassdrag ‐  Detaljregulering for Sessvollmoen skyte‐ og øvingsfelt ‐ Ullensaker, Nannestad
og Eidsvoll kommuner
 
 
Det skal selvfølgelig være Risa og ikke Nessa, nærmere bestemt skråningen ut mot nordenden av Hersjøen
(nedbørfelt nr. 002.DAA2Z).
 
Presisering av NVEs merknad:
Med konservative terrengkriterier på 1:20 og en høydeforskjell på ca. 35 meter, kan et ev. kvikkleireskred
maksimal bre seg ca. 700 meter bakover fra skråningen ut mot Risa/Hersjøen (20 x skråningshøyde), jf. NVEs
veileder 7/2014 kap. 4.5. pkt 5. Sessvollmoen ligger imidlertid ca. 450 meter fra bunnen av nevnte skråning. NVEs
merknad går derfor på at skredfaren ikke er tilstrekkelig avklart i planen, ikke at vassdraget blir berørt.
 
 
Mvh
 
 
Torleiv Yli Myre
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Øst
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575
E-post: nve@nve.no
Web: www.nve.no

 
 
 
 

Fra: Atle Sander [mailto:Atle.Sander@ullensaker.kommune.no] 
Sendt: 27. februar 2018 10:12
Til: NVE 
Emne: Viser til brev til Ullensaker kommune om detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte‐ og øvingsområde
Viser til NVEs referanse 201502114‐3, brev datert 22.02.2018 fra Torleiv Yli Myre, NVE.
I brevet som er NVE sin uttalelse til detaljreguleringsplanen for Sessvollmoen skyte‐ og øvingfelt under offentlig
ettersyn, så omtales elva Nessa.
Elva Nessa i Eidsvoll kommune berøres ikke av denne reguleringsplanen. Nessa ligger betydelig lenger nord.
Kommunene ber om en bekreftelse på om Nessa er riktig elv/bekk dere mener blir berørt?
med hilsen
Atle Sander 
Seniorrådgiver, reguleringsavdelingen 
66108302
Gjør oppmerksom på at eposter regnes som offentlige dokumenter, og viktige / arkivverdige dokumenter blir arkivert og journalført og havner på postlista.



Fra: Erling Gunnufsen[Erling.Gunnufsen@asplanviak.no]
Dato: 04.06.2018 19:27:01
Til: Atle Sander
Kopi: Vestli, Are (are.vestli@forsvarsbygg.no)
Tittel: Sessvollmoen SØF - skredfare

Hei.
Vi har revidert notatet med vurdering av kvikkleireskred slik at også områdene ned mot vassdraget utenfor
planområdet er tatt med. Konklusjonen er at det ikke er risiko for kvikkleireskred og at det ikke er behov for
ytterligere grunnundersøkelser.
 
I løpet av uka sendes etter samråd med Forsvarsbygg øvrige tilbakemeldinger som oppfølging etter høring og
offentlig ettersyn.
 
Revidert rapport følger vedlagt
 
Nedenfor er kopi av tilbakemeldingen vi har fått fra saksbehandler i NVE:
 
Vår ref.: 201502114‐8
 
NVEs svar vedr. vurdering av skredfare ‐ Reguleringsplan for Sessvollmoen SØF ‐ Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll
kommuner, Akershus
 
Det vises til e‐post 04.05.2018.
 
Det er fulgt riktig prosedyre for å avgrense aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred,
jf. NVEs veileder 7/2014. Videre er det gjort en hensiktsmessig vurdering av skredfaren for den delen av
planområdet som faller innenfor nevnte aktsomhetsområde, ved å benytte informasjon fra nærliggende borehull i
den nasjonale grunnvannsdatabasen (Granada). Dette er gjort på en tilfredsstillende måte ut fra NVEs veileder
7/2014.
 
NVE kvalitetsikrer ikke geotekniske vurderinger, men vi savner et kart som viser hvilke boringer som ligger til
grunn for vurderingene.
 
Utover dette har ikke NVE noen ytterligere merknader.
 
 
Mvh
 
 
 
Torleiv Yli Myre
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Øst
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575
E-post: nve@nve.no
Web: www.nve.no

 
 
 
Med vennlig hilsen

 Erling Gunnufsen
Seniorrådgiver
Plan

Asplan Viak AS
Kongens Gate 1
Postboks 337
0101 Oslo



 T: 934 05 379
E: erling.gunnufsen@asplanviak.no

T: 417 99 417
www.asplanviak.no

 
Kom i kontakt med Asplan Viak Les vårt nyhetsmagasin

KVARTALET
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Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO

Sessvollmoen skyte og øvingsfelt i Ullensaker, Eidsvoll og Nannestad - Trandumskogen
– Tanksskytebanen . Offentlig ettersyn av reguleringsplan . Riksantikvarens merknad er

Riksantikvaren viser til brev fra Akershus fylkeskommune, datert 3.4.2018 om ovennevnte sak.

Riksantikvaren gir med dette en uttalelse vedrørende de forvaltningsområdene hvor
direktoratet har ansvar som fagmyndighet. I dette tilfellet gjelder det

Trand umskogen med tank s skytebanen som vil bli fredet ved forskrift i medhold av lov
om kulturminner § 22a

Fylkeskommunen er delegert ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan - og
bygningsloven, og skal avgi kulturminneforvaltningens samlede utt alelse.

Kulturminner i området
Trandumskogen ble brukt av den tyske okkupasjonsmakten til henrettelser av fanger under
andre verdenskrig , fra desember 1941 fram til høsten 1944 . I alt 1 73 nordmenn fra ulike deler av
landet , 15 sovjetborgere og ni briter ble skutt og h avnet i massegraver. I forbindelse med
landsvikoppgjøret ble noen som var tiltalt satt til å grave opp gravene og levningene . Etter
identifisering ble ofrene gitt verdige graver. Det er i dag smale slyngete stier fram til de enkle
ken o tafene (små steinkors) som markere r de opprinnelige massegravene . Ved adkomsten til
området er det minnetavle og minnesmerke som nyttes ved seremonier og kransnedlegginger.
Skogsområdet med gravmarkeringer og minnesmerkene ved adkomsten er et viktig
kultu rminne som forteller om de grusomhetene som foregikk under krigen. Trandumskogen
har vært et minnested siden krigen. Forsvaret har , for å hindre at de med øvelseskjøring med
tanks kommer inn på området med graver , satt opp små metallskilt med teksten «Fred et». I
kommunens kulturminneplan har Trandumskogen vært omtalt som fredet , noe området nok er
etter gravferdsloven, men ikke etter lov om kulturminner. Fredning av område t med hjemmel i
lov om kulturminner vil være rett verneform når man ser på stedets bet ydning for kunnskap
om okkupasjonen av Norge og den etablerte bruken som minnested.

Tanks s kytebanen ble oppført av okkupasjonsmakten for øvelsesskyting med stridsvogner.
Anlegget ble også brukt av de t norske forsvaret etter krigen, men er nå ute av bruk. Det består
av en serie store betongbuer (skiver) med voller på begge sider av skuddlinjen. I enden er det
en gedigen betongkonstruksjon med sand - og jordhaug for å fange opp prosjektilene. Som følge
av bruken er betongen mer eller mindre istykkerskutt . Det er ingen tilsvarende skytebaner i
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Norge . Anlegget bør bevares i samsvar med Forsvarsbyggs prinsipper for forvalting av
«militærhistorisk landskap», d et vil si ikke aktivt vedlikehold.

Riksantikvare ns vurdering
Det har vært god dialog mellom kommunen, fylkeskommunen, tiltakshaver F orsvarsbygg og
Riksantikvaren om avgrensing av vern i planprosessens tidlige fase . Bruk av forskriftsfredning
som krever statlig eiers samtykke er avklart med Forsvarsbygg i rutinemessig e samarbeids -
møte r . Riksantikvaren vurdere r at fredning etter lov om kulturminner er rette verneform i dette
tilfellet. Forslag om forskrift vil bli utarbeidet av Riksantikvaren i løpet av 2018. Området er
avsatt til hensynssone d) og avgrensing og bestemmelse r er i overensstemmelse med det
kommende fredningsforslaget . Riksantikvaren har dermed ikke merknader til planforslaget .

Vennlig hilsen

Kristine Johansen ( e.f.)
seksjonssjef

Ingunn Holm
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift



 

 

 

 

  

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 

        
        
 

Ullensaker kommune 

Postboks 470 

2051 Jessheim 

  

 

   

 

  

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

Region øst Grethe Bøe / 24058173 18/30520-3 2014/6151-43 04.04.2018 

      

Uttalelse ved felles offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for 

Sessvollmoen skyte- og øvingsområde i Nannestad, Eidsvoll og Ullensaker 

kommuner 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 14.02.2018 samt vår uttalelse av 28.04.2015. 

 

Planområdet ligger nordøst for Oslo Lufthavn og utgjør litt over 7 km2. Det ligger i 

kommunene Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll. Reguleringsplanarbeidet omfatter arealer 

Forsvarsbygg eier eller har langsiktige leieavtaler på.  

 

Av planbeskrivelsen framgår det at reguleringsplanforslaget i hovedsak er i samsvar med 

gjeldene kommuneplaner. Adkomst til området fra fv. 176 Sessvollvegen synes å være i hht. 

gjeldene reguleringsplan. 

 

Det framgår at planforslaget ikke legger opp til økt parkeringsdekning for eksisterende 

aktivitet og vil ikke medføre økt bilbruk slik vi forstår det. 

 

Med bakgrunn i overnevnte har vi ingen merknader til det oversendte forslaget til 

detaljreguleringsplan med bestemmelser.    

 

Vegavdeling Akershus - planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Grethe Bøe 

  

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL 

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

Nannestad kommune, Teiealleen 31, 2030 NANNESTAD 

 



Fra: Maria Rundhaugen Tesaker[akershus@fnf-nett.no]
Dato: 02.03.2018 11:23:22
Til: erling.gunnufsen@asplanviak.no; Atle Sander
Tittel: Spørsmål angående offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte- og øvingsfelt

Hei!
 
Jeg har et spørsmål til både saksbehandler i Ullensaker kommune og Asplan Viak v/ Erling Gunnufsen angående
offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte‐ og øvingsfelt.
FNF Akershus, sammen med OOF og FNF Oslo, videreformidler relevante høringssaker til natur‐ og
friluftsorganisasjonene i regionen. Utvidelse av skytefelt kan påvirke friluftslivet i nærområdet. I akkurat denne
saken var det vanskelig å forstå om skytebaner/‐felt muligens utvides da kommunens nettsider og
planbeskrivelser er motstridene:
 

I planbeskrivelsen står det:
«Reguleringsplanen vil ikke medføre at selve skyte‐ og øvingsfeltet blir utvidet. … Da reguleringsplanen i
hovedsak er i samsvar med kommuneplanens arealdel og heller ikke medfører utvidelse av feltet eller
vesentlig endret bruk, …»

 
På Ullensaker kommune sine nettsider står det:

«Planen stadfester dagens bruk, men gir også muligheter for oppgradering og utvidelser av skytebaner,
øvingsområder og leirbygninger.»
 
Gir reguleringsplanen mulighet for utvidelse av skytebane/‐felt?
 
Vennlig hilsen
Maria R. Tesaker
 
‐‐‐
Maria Rundhaugen Tesaker
Fylkeskoordinator 

Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus
C/O Oslo og Omland Friluftsråd
Storgata 28
0184 Oslo
 
Tlf.: 45 16 68 79
E‐post: akershus@fnf‐nett.no
Web: www.fnf‐nett.no/akershus
 
Les vårt nyhetsbrev
Følg oss på Facebook
 
 
 



Postadresse 

Hafslund Nett AS  

Postboks 990, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Hovedkontor  

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 

+47 22 43 58 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2018-02-13 

Vår dato 

2018-04-03 

Deres referanse 

201/6151-42 

  

Vår referanse 

48199 

 

 

Ullensaker kommune  

Postboks 470 

2051 Jessheim  

Vår saksbehandler 

ECFJE 

 

 

 

 Kopi til 

Eidsvoll kommune 

Nannestad kommune 

 

 

UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN/HØRING AV DETALJREGULERING FOR SESSVOLLMOEN 
SKYTE- OG ØVINGSFELT  

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til offentlig ettersyn/ høring for detaljregulering av Sessvollmoen skyte- 
og øvingsfelt i Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker kommune. Høringsfristen er 4. april 2018 og 
uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
1.    Bemerkninger  
 
HN viser til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart av planarbeidet.   
 
Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har imøtekommet våre innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til 
planen.   
 

 

Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 

Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Emily Coch Fjeldstad  
Avd. Rettigheter  



Høringsuttalselse fra Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV) på  
Plan ID 023730100 - Detaljreguleringsplan for Sessvollmoen skyte- og 

øvingsfelt - førstegangsbehandling 

MEV har en leieavtale med Forsvarsbygg på gårdsnummer 96 bruksnummer 1 i Eidsvoll som omfatter 

et areal på 1661 dekar av området omfattet av reguleringsplanen. Avtalen ble opprettet 1. juli 2006 

og ble fornyet 1. juli 2016 og løper nå til 31. juni 2026. 

MEV har følgende kommentarer til reguleringsbestemmelsene: 

H560_1 Bevaring naturmiljø og H560_2 Bevaring naturmiljø 

Innenfor begge disse hensynssonene tillates ikke flatehogst. MEV kan ikke se at kravet om å ikke 

tillate flatehogst vil være hensiktsmessig på disse arealene. Det bør være tilstrekkelig å legge føringer 

om et mest mulig variert skogbilde i denne sonen. En reguleringsbestemmelse med forbud mot 

flatehogst virker vanskelig å praktisere, og dette er heller ikke omtalt i avtalen mellom Forsvaret og 

grunneier. I avtalen heter det kun at «større flatehogster unngås» 

 

 

 

 

Hurdal 3. april 2018 

 

Øystein  Løvli 

Skogsjef 

Mathiesen Eidsvold Værk ANS 
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