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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar Endringer 

Kart Bestemmelser 
Geir Ove Øby 
Skjæret 67, 1390 
Vollen 

Merknad omhandler kapasitet på 
eksisterende veg omkring området: 

- Bemerker at planforslaget ikke 
vektlegger tilstrekkelig behov for å 
håndtere økende bruk av de private 
deler av Prost Kragsvei 

- Ber om at planforslaget bearbeides 
på en slik måte at byggingen ikke 
vil medføre økende belastning på 
den kritiske og private 
infrastrukturen i området. 

Ikke tatt til følge 
 
Regulert vegstandard er i tråd med kommunal vegnorm. Langs 
Nord og øst i planområdet er det regulert inn fortau og gangfelt 
frem til krysset i Sundgata/Kastellvegen.  
 
I områderegulering for Vilberg området (vedtatt 10.10.2017) er 
det i §3.2 om rekkefølgebestemmelser satt krav om utbedring av 
krysset mellom Sundgata, Tynsåkvegen, Prost Krags veg. Krysset 
skal være utbedret i henhold til detaljreguleringsplan, eller være 
sikret utbedret gjennom en utbyggingsavtale eller tilsvarende, 
senest før tillatelse til tiltak blir gitt for felt B. Nevnte kryss er 
derfor ikke tatt med i detaljregulering for gbnr 17/257 – 
omsorgsboliger i Sundet. 

  

Viken fylkeskommune Viken fylkeskommunen mener at ny 
bebyggelse på denne tomten bør tilpasses 
strøkskarakteren: 

-  Plasseringen av husene på tomten 
og volumbehandlingen må 
gjennomarbeides, slik at nybygg i 
minst mulig grad bidrar til å forringe 
det vernede kulturmiljøet. 

Tatt til følge 
 
Bestemmelse som gjelder tilpasning til omkringliggende 
strøkskarakter, er tilført tilhørende bestemmelser. Planavdelingen 
anser tilføringen som en videreføring fra gjeldende områdeplan. 

 Tilført:  
§3.1.2 annet ledd 
 «Plassering og volum av 
nybygg skal oppføres på 
en måte som i minst mulig 
grad bidrar til å forringe 
det vernede kulturmiljøet.» 

Statsforvalteren i Oslo 
og Viken 

Uttalelsen trekker blant annet frem: 
- Ønske om spesifisering av 

brukergrupper som omsorgsboligene 
er tiltenkt, utover den nevnte 
aldersbegrensning 50 +.   

Delvis tatt til følge 
- Prosjektet er nevnt i boligsosial strategi Sundet dagsenter 

og omsorgsbolig, oversikt over planlagte boliger til 
vanskeligstilt i løpet av planperioden:  
Sundet dagsenter og omsorgsbolig: Planlagt bygget på 

 I bestemmelse 
§3.1.1 annet ledd 
 «Leiligheten skal tas i 
bruk som 



 

- De etterspør også om kommunen 
har utført en kartlegging i forkant 
vedrørende hvilke behov kommunen 
har per nå, og vil ha i fremtiden.  

- De minner også om økende 
befolkning i alderen 80 + og derav 
også trolig behov for tilrettelegging 
for demente.  

- Det trekkes også frem at man bør 
være obs på at man bør unngå 
institusjonspreg når omsorgsboliger 
retter seg mot en spesifikk gruppe. 

kommunal tomt. Boligkomplekset vil imøtekomme krav 
og ivareta flere målgrupper, både eldre og yngre 
funksjonshemmede med særskilte behov. (Handlingsplan 
2019-2022 S.79)  

- Eidsvoll kommune har utført kartlegging av fremtidig 
behov både i boligsosial strategi, strategi for helse og 
omsorgstjenester (vedtatt 2017) og i forbindelse med 
kommunens handlingsplan for 2019-2022.  

- Eidsvoll kommune har i strategi for helse og 
omsorgstjenester (2017) tatt høyde for utfordringer 
knyttet til økende antall eldre over 80 år. Sundet 
omsorgsboliger er en del av denne strategien.  

omsorgsboliger.» er det 
tilført setningsledd: 
«, men skal fremstå som 
private boliger.» og  
«Institusjonspreg skal 
unngås.» 
 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat 
(NVE) 

Innsigelse, datert 8.6.2021: 
- Etter NVEs syn dokumenterer ikke 

notatet i tilstrekkelig grad et skred 
som eventuelt initieres i skråningen 
i sør ikke vil kunne nå planområdet. 
Sikkerhet mot kvikkleireskrev er 
derfor etter NVEs syn ikke 
dokumentert ivaretatt i henhold til 
TEK17 §7-3 og NVEs veileder 
1/2019. 

Ikke tatt til følge (Oppklart) 
Notatet det henvises til var et tilleggsnotat som var lagt til for å 
oppsummere rapportens funn ovenfor politikere og andre uten 
faglig kompetanse innenfor feltet. I rapporten er sikkerhet mot 
kvikkleireskred er ivaretatt i henhold til TEK17 §7-3 og NVEs 
veileder 1/2019. 
 
Innsigelse er trukket tilbake i brev datert 30.6.2021. 
 

  

Mattilsynet Innspill omhandler: 
- Dimensjonering av 

drikkevannsforsyning og krav til 
leveringssikkerhet.  

- Sikkerheten med hensyn til 
drikkevann må ivaretas ved 
gravearbeider og arbeid på 
ledningsnettet. 

Tatt til orientering 
Vurdering av drikkevannsforsyning er en del av rutinen både i 
planprosessene og ved søknad om byggetillatelse ved Eidsvoll 
kommune.  

  

     
 

 


