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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 
massemottak Ormlia nord - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 22. januar 2021 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på 80, 4 dekar og avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål (LNF) i 
kommuneplanens arealdel. Formålet med planen er å legge til rette for mottak av 
overskuddsmasser i form av rene sten- og jordmasser fra næringsområdet Holmenga nord på 
motsatt side av E6. Området vil tilbakeføres til skogbruk etter endt oppfylling. Det planlegges 
for mottak av inntil 350 000 m3 masse. Selve massemottaket vil være på ca. 50 dekar. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
viser til uttalelse til varsel om planoppstart datert 12. august 2020 og har følgende merknader 
til planforslaget: 

Arkeologiske kulturminner 
Det er gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet, og undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 er oppfylt. Fylkeskommunen har vært i dialog med forsvarsstiller under 
planprosessen. Vi tar til etterretning at deponiet legges i et område hvor det er påvist fem 
kullmiler (Askeladden-ID 95833, 95834, 271343, 271344 og 271347). 

Kullmilene er såkalte reismiler, og skal sannsynligvis knyttes til driften på Eidsvold Jernværk i 
perioden 1624-1822. Kullmiler av denne typen er ikke fredet, men de er likevel viktige 
kulturminner knyttet til områdets industrielle utvikling. ID 9583 og 95834 er tidligere regulert 
til spesialområde bevaring, gjennom reguleringsplanen for E6 Dal-Minnesund (2007). 

Uavhengig av vernestatus, oppfordrer fylkeskommunen til å bevare synlige kulturminner som 
en kilde til historien dersom det er mulig å forene med arealformaålet. Det er i dette tilfellet 
imidlertid en kommunal beslutning om man ønsker å opprettholde kullmilenes 
bevaringsstatus. 

Naturfare   
Kommunen har ansvaret for at eventuelle naturfarer er kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig 
hensyn til når planer vedtas. Vi ber om at kommunen, før planen vedtas, vurderer om risikoen 
for naturfare er tilstrekkelig ivaretatt i planen og at nødvendige sikringstiltak vil bli 
gjennomført. 



2 

Øvrige regionale interesser 
Viken fylkeskommune vurderer at våre merknader til uttalelse til varsel om planoppstart i 
hovedsak er ivaretatt og har ingen merknader knyttet til øvrige regionale interesser. 
 
 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 
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Arkeologiske kulturminner:    Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum
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