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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 232/62 m fl - Feiring vgs - 
Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 27. mai 2021 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på ca. 42 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til 
offentlig og privat tjenesteyting. Planen dekker også noe areal avsatt til LNF-formål, 
nåværende boligformål og sentrumsformål. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en 
reguleringsplan som samsvarer med dagens bruk av bebyggelse og uteområder som 
videregående skole og internat. I tillegg skal det legges til rette for fortau langs Årnesvegen.  

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 
Viken fylkeskommune viser til vår uttalelse til varsel om planoppstart datert 26. november 
2020 og har følgende merknader til planforslaget: 

Arkeologiske kulturminner 
Planområdet er redusert, slik at det i stort bare omfatter veiarealer og tidligere byggesone. 
Potensialet for funn av bevarte, automatisk fredete kulturminner vurderes dermed som lavt. 
Fylkeskommunen frafaller derfor vårt tidligere krav om arkeologiske registreringer. 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 anses som oppfylt. 

Dersom planområdet utvides til å omfatte adkomstveien og gang- og sykkelvei ned til det 
statlig sikrede friluftsområdet, jf. merknad nedenfor om friluftsliv, vil heller ikke dette utløse 
krav om arkeologiske registreringer. 

Friluftsliv 
Planområdet er redusert i forhold til varslet oppstart og omfatter nå ikke den delen av 
adkomstveien som inngår i det statlige sikrede friluftsområdet. Utfra at området er et mye 
brukt friluftsområde er dette uheldig. Trygg adkomst til og fra friluftsområdet er relevant for 
alle brukere av friluftsområdet både elever, barnehage, tilreisende og beboere i området. 

Vi viser til vår uttalelse til varsel om planoppstart. For å få en trafikksikker løsning i et område 
med mange brukere anbefaler vi at veien og gang- og sykkelveien planlegges med en god 
avslutning inn mot det statlige sikrede friluftsområdet. For å få en helhetlig utvikling av 
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området anbefaler vi at planen inkluderer hele adkomstveien, samt gang og sykkelveien til det 
statlige sikrede friluftsområdet. 

Øvrige regionale interesser 
Vi vurderer at våre merknader 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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Eidsvoll - Uttalelse til høring av detaljregulering for Feiring VGS –      
Gbnr: 232/62 mfl 

 
Vi viser til brev datert 27. mai 2021 med høring av detaljregulering for Feiring videregående skole, 
Plan ID 303533200, i Eidsvoll kommune.  
 
Bakgrunn 
Formålet med reguleringsplanen er å lage en plan som samsvaret dagens bruk av eksisterende 
bygningsmasse og omkringliggende område. Området huset tidligere Feiringklinikken – et 
spesialsykehus for hjertesyke, men har inneholdt siden høsten 2020 en videregående skole og et 
internat. I tillegg til å stadfeste dagens bruk av området, legger planen til rette for etablering av 
fortau langs nordsiden av Årnesvegen. 
 
Planområdet er på ca. 42 daa og er i dag uregulert. I kommuneplanen er området i hovedsak 
avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Mindre deler av planområdet er avsatt til LNF.  
 
Kommunen er positiv til planen siden virksomheten på området får operert under regulerte 
forhold, og kommunen får en reguleringsplan som muliggjør etablering av fortau langs 
Årnesvegen.  

Vi ga innspill til planarbeidet i vårt brev av 16. november 2020.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Vi har følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale 
interesser: 
 



 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planforslaget inkluderer Årnesvegen med tilgrensende areal av hensyn til å regulere et fremtidig 
fortau på strekningen mellom fv. 33 og Feiring vgs. Denne fortausstrekningen er høyt prioritert i 
kommunens seneste vedtatte trafikksikkerhetsplan. Det er positivt at det legges til rette for økt 
bruk av sykkel og gange i området. 
 
Utemiljø 
Planen legger opp til at uteoppholdsarealet kan oppgraderes og bearbeides slik at 
det blir bedre tilpasset til den nye bruken av området, som nå utgjør virksomhet for 
videregående skole med internat. Området skal benyttes både som bolig og skole for elevene 
ved skolen, det er derfor viktig at det sikres gode utearealer for både skolen og internatet til alle 
typer bruk.  
 
Naturmangfold, landskap og friluftsliv 
Av rødlistearter er det bl.a. gjort registreringer av ask (nært truet, NT) sørøst i planområdet. 
Planforslaget legger ikke opp til særlige endringer for uteområdene, det bør likevel stilles krav i 
planbestemmelsene som ivaretar de rødlistede artene. Større trær kan reguleres inn i planen. 
Fremmedartene kjempespringfrø (svært høy risiko, SE) og klistersvineblom (svært høy risiko, SE) 
er registrert i planområdet. Begge disse er karplanter med svært høy risiko for spredning og 
regnes derfor som en stor trussel mot naturmangfoldet. Planområdet grenser videre mot 
Svenstadlia naturreservat og en viktig naturtype med rik sump- og kildeskog. Det bør derfor 
settes krav i planen om å fjerne de fremmede artene fra området. 
 
Formålet med Svenstadlia naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt 
type natur i form av lavereliggende, rike og varierte utforminger av edellauvskog, rik sumpskog, 
gråor-heggeskog og grovvokst granskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest 
mulig urørt tilstand. Planforslaget grenser til naturreservatet i sør og deler av det foreslåtte 
byggeområdet omfatter naturtypen med rik sump- og kildeskog som følger bekkedraget som har 
utløp til Mjøsa. Vi anbefaler derfor at arealer tilgrensende dette viktige grøntdraget blir regulert 
inn i planen og ivaretatt som et grøntområde. Alternativt bør det innarbeides en hensynssone 
med tilhørende bestemmelser som sikrer naturverdiene.  
 
Vi viser til at vassdrag skal forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 
vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det 
fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Vi minner også om kantsonen langs vassdrag er 
lovbeskyttet etter vannressursloven § 11. Dette har blant annet bakgrunn i at randsoner langs 
vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og 
biologisk mangfold. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftsammenheng. 
 
 
Landbruk 
Det er positivt at det stilles krav om en masseforvaltningsplan i §5.1 i bestemmelsene, med tanke 
på gjenbruk og annen omdisponering av masser. Flytting av løsmasser er en av de hyppigste 
årsakene til spredning av fremmede organismer. Vi minner om Forskrift om fremmede 
organismer § 24: Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede 
organismer, skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede 
organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og 
treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking, 
nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg. Vi forutsetter at det i størst mulig 



grad benyttes stedegne masser og at eventuelle overskuddsmasser håndteres forsvarlig. Vi 
minner om at det er som nevnt over det er registrert fremmedarter på området, dette må 
hensyntas i planen slik at ikke flytting av masser bidrar til ytterligere spredning av fremmedarter. 
 
Vi viser til gjeldende nasjonale og regionale mål og føringer for bevaring av dyrka jord som 
grunnlag for framtidig matproduksjon. Dersom det gjøres inngrep i arealer med matjord og disse 
skal opprettholde produksjonsegenskapene og avlingspotensialet etter anleggsperioden, 
forutsetter vi at det innarbeides bestemmelser om at NIBIOs anbefalinger for planering og 
jordflytting blir fulgt (NIBIO bok vol. 3 nr. 4 2017) dersom det skal flyttes på matjord. 
 
Universell utforming 
Skolen har i dag adkomst og arealer som i stor grad er universelt utformet. Det er likevel viktig, 
spesielt med tanke på at skolen er en videregående skole for ungdom med behov for tilrettelagt 
opplæring, at det stilles krav om i bestemmelsene at utforming av nye arealer er universelt 
utformet. Dette er forhold som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp 
gjennom egne reguleringsbestemmelser. Universell utforming er ikke tilstrekkelig sikret i 
bestemmelsene i høringsforslaget. Vi viser til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, 
trådte i kraft 1. januar 2018 og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne. 
 
Konklusjon 
Vi er positive til at det i planforslaget legges til rette for opparbeidelse av fortau langs 
Årnesvegen. Dette vil bidra til økt bruk av gange og sykkel. Når det gjelder området i sør, som 
grenser til naturreservatet og som omfatter et viktig bekkedrag, anbefaler vi at dette blir regulert 
som grøntområde med tilhørende bestemmelser som sikrer vegetasjonsbeltet og den kartlagte 
naturtypen langs bekken. Alternativ at området blir regulert med egen hensynssone i plankartet 
med tilhørende bestemmelser.  
 
For øvrig viser vi til våre øvrige merknader knyttet til naturmangfold, fremmede arter, jordvern og 
universell utforming og ber om at dette vurderes og hensyntas. 
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
 

  
 
Håkon Ahrén Heløe 
førstekonsulent 
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Fra:                                              Trond Fagerli <trond.fagerli@gmail.com> 
Sendt:                                        9. august 2021 17:34 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Plan ID 303533200 
  
Angående planforslag for bygging av gang og sykkelvei langs Årnesvegen, med avslutning ved min 
innkjøring på 232/81.  
Slik jeg har fått informasjon om, så trengs det minimum 3 meter bredde til dette formålet. 
Etter mine målinger vil dette gå inn på min eiendom, da det ikke er 3 meter fra 
vei til min grense. Det er slik jeg fikk forståelse av ved min telefon henvendelse  
til Ard arealplan, så er det ikke foretatt befaring på stedet. Det er kun beregnet  
ut fra digitalt kart og ikke tatt hensyn til terrenget. Det vil også langs min grense måtte settes opp en mur 
pga høydeforskjell mellom tomt og vei. 
Det er et sterkt ønske fra meg, at dere kommer å ser på dette sammen med meg, 
før dere starter prosjektet. Dette for at vi sammen kan komme til enighet. 
Håper på rask tilbakemelding. 
  
Mvh 
Trond Fagerli. 
  
  
Sendt fra E-post for Windows 10 
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