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Vi viser til brev, datert 29. oktober 2021.

Bane NOR viser til sin uttalelse til varsel om oppheving av 11 eldre reguleringsplaner og har ingen
ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Nina Michalowska
arealplanlegger
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Eidsvoll kommune - Oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt før 
1966 - Uttalelse til offentlig ettersyn 
 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 29. oktober 2021 av offentlig ettersyn av forslag 
til oppheving av 11 eldre reguleringsplaner i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. 

Forslaget innebærer oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt mellom 1953 og 1966 
med bakgrunn i at planene er utdaterte og ikke i tråd med lover og retningslinjer som gjelder 
moderne arealplanlegging og byggesaksbehandling. Ved oppheving av planene vil det være 
kommunens arealdel som angir regler for bruk og forvaltning av disse områdene. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
viser til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet, datert 29. juni 2021 og har 
følgende merknader: 

Kulturminner 
Kommunen har svart ut våre bemerkninger til varsel om oppstart av planarbeid i dokumentet 
MERKNADSSKJEMA - ADMINSTRASJONENS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER, 
datert 13. september 2021. Kommunen skriver: 

[Fylkeskommunes merknader] tas til orientering. De gamle reguleringsplanene har ikke 
innarbeidet restriksjoner i kart eller bestemmelser i relasjon til de 4 områdene som 
her nevnes. Alle områdene er omtalt i gjeldende kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer i Eidsvoll av 2010. Den nyeste vedtatte kommuneplanen peker på denne 
temaplanen i bestemmelse § 26:  

- Gjeldende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll er 
retningsgivende for alle nye tiltak som berører områder og forekomster i nevnte plan  

- Nye bygge- og anleggstiltak innenfor områder med registrerte kulturminner og 
kulturmiljøer må ses i sammenheng med sine omgivelser slik at tiltaket 
underordner/tilpasser seg verneverdige forekomster og miljøer med henblikk på 
plassering, volum og utforming 

- Kommunen kan avslå tiltak som i vesentlig grad forringer kulturminneverdiene eller 
som vil bli skjemmende for et kulturmiljø.  
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Det kan være hensiktsmessig å vise de 4 lokalitetene/områdene også som 
hensynssoner i neste kommuneplan. Slik anmodning tas til orientering. 

Viken fylkeskommune har siden uttalelsen til varsel om oppheving av de 11 
reguleringsplanene uttalt seg til varsel om oppstart av arbeid med områderegulering for 
Råholt sentrum. Vi forutsetter at kulturminneinteressene knyttet til Råholt kirke ivaretas i 
forbindelse med dette planarbeidet. Når det gjelder Nygård, forutsetter vi at kommunen 
finner en måte å synliggjøre KULA-status på når kommuneplanens arealdel rulleres (se 
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus, rapport, Riksantikvaren 2021 s 19 
ff). Vi vil komme tilbake til behovet for hensynssoner rundt Dal stasjon og Eidsvoll vgs i 
forbindelse med neste rullering av kommuneplanens arealdel. I mellomtiden ber vi om å få 
oversendt alle saker som berører nevnte lokaliteter til uttalelse. 

Vi har ingen ytterligere bemerkninger til oppheving av nevnte planer. 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf       Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer     rådgiver kommunale planer 
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Eidsvoll - Uttalelse til høringsforslag om oppheving av 11 eldre 
reguleringsplaner vedtatt i perioden 1953 - 1966 

Vi viser til brev datert 29. oktober 2021 med høringsforslag om oppheving av 11 eldre 
reguleringsplaner i Eidsvoll kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av oversendelsen at Eidsvoll kommune ønsker å oppheve 11 eldre reguleringsplaner 
vedtatt i perioden 1953 til 1966. Kommunen vurderer planene som svært utdaterte og lite 
tidsriktige sammenlignet med de lover og retningslinjer som er forbeholdt moderne areal-
planlegging og byggesaksbehandling. For kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil det 
derfor være av stor praktisk betydning om reguleringsplanene formelt oppheves. 
 
Vi ga innspill til det opprinnelige varselet, i vårt brev datert 30. juni 2021.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplansser. 
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 høringsforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til forslaget. 
 
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 bli tilsendt vedtaket i saken. 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunal-styring/2021/01/statsforvalterens-forventningsbrev-for-2021/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=T+JIxKchFVNjPC5gKWGHBpQ7eBRzvnETcc7MPmC8JPI=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunal-styring/2021/01/statsforvalterens-forventningsbrev-for-2021/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=T+JIxKchFVNjPC5gKWGHBpQ7eBRzvnETcc7MPmC8JPI=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=PNWnWzC6NfgJe7qsAlCfzMmTVZ69wFEhs1kxJfog8Tw=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/&data=04%7C01%7Cfmoschj@statsforvalteren.no%7C28be80464d654172e97d08d8c76b0932%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637478609808514044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=PNWnWzC6NfgJe7qsAlCfzMmTVZ69wFEhs1kxJfog8Tw=&reserved=0


 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Agnes Nygaard Andenæs 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 



Fra:                                              indre bileviciute <indre.bileviciute@gmail.com> 
Sendt:                                        8. november 2021 09:32 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Forslag til oppheving av reguleringsplanen 
Vedlegg:                                   Oppheving av reguleringsplanene.pdf 
  
Hei, 
Vi fikk "Forslag til oppheving av reguleringsplanen". 
Vil vite, hva trenger dere fra oss? Trenger dere samtykke fra oss?  
Vi samtykker at Eidsvoll kommune opphever reguleringsplanen på Flaenbakken 9, 2070 Råholt. 
  
Vedlegg: brev fra Eidsvoll kommune 
  
Hilsen 
Indre Bureviciene 



 
Mhrzawale Abdulwale 
Trondheimsvegen 101 
2072 Dal 
Norge 
Dr_wali1@yahoo.no 
 
 
 
964950113 
EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhusgata 1 
2080 EIDSVOLL 
 

Dato:4.11.2021
 
 
 
 
 
hei, om regulering på Bøn, Eidsvoll kommune.
 
hei,
de gjør bre ti meg ,med denne plan som de har.
jeg enig...
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