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Malene Vinther

Fra: Helge Julsrud Jensen <Helge.Jensen@asko.no>
Sendt: Wednesday, June 9, 2021 2:06 PM
Til: Malene Vinther
Emne: Langset skole og barnehage

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Innspill til reguleringsplan 
Vi er lokale eiere av Gnr 186/bnr 53 og har tidligere vært i kontakt med kommunen med ønske om omregulering, vi 
synes det er spesielt at vi nå ikke blir tatt med i denne omreguleringsprosessen, som faktiske er på nabotomta. Se 
vedlagt kart 
Vår tomt er i dag regulert til bespisning og herberge, men vi ønsker å utvikle tomten til flotte boliger og må dermed 
omregulere. 
Jeg er usikker på hvor mye informasjon dere trenger i fra oss i dette innspillet, men hører gjerne fra deg hvis noe er 
mangelfullt 
 
 

 
 
Med vennlig hilsen for 
Mjøstråkker as 
Helge J. Jensen 
Minnesund 
+47 917 47 555 |   
This e‐mail message may contain confidential or privileged information. If you are not the intended recipient, please 
delete the message and any attachments and notify the sender by return e‐mail. You should not retain, distribute, 
disclose, or use any of the information in this message.  



2. Norges vassdrags- og energidirektorat 
(02.06.2021)

5asplanviak.no



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, 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 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 
Postboks 5091, Majorstuen  Capitolgården Postboks 2124  Postboks 4223 
0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 
      

 

ASPLAN VIAK AS AVD SANDVIKA 
Postboks 24 
1301 SANDVIKA 
 

   

Vår dato: 02.06.2021         
Vår ref.: 202110082-2     
Arkiv: 323   Saksbehandler: 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering - 
Langset skole og barnehage - gnr. 186 bnr. 15 og 16, del av bnr. 48, 51 og 
56 - Eidsvoll kommune, Viken 
Vi viser til varsel om oppstart datert 01.06.2021. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Plan- og bygningsloven og 
byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren.  

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 
vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 
vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 
ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 
omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 
kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 
avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 
infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Planområdet er berørt av areal som defineres som aktsomhetsområde for kvikkleireskred i 
henhold til NVEs veileder 1/2019. Sikkerhet mot kvikkleireskred må derfor dokumenteres 
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ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 1/2019 før planen 
sendes til offentlig ettersyn. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. Det er 
nasjonale interesser knyttet til sentral- og regional nettet, og tiltak som kommer i konflikt med disse, må 
avklares etter energiloven. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 
innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 
planen.  

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 
er vurdert og godt nok dokumentert.  

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 Klimaprofilene på https://klimaservicesenter.no/  

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-
1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.  

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplanlegging. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no. 
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NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

  

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 
seksjonssjef 

Kjetil Indrevær 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
www.elvia.no
firmapost@hafslundnett .no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Deres dato
2021-05-31

Vår dato
2021-06- 04

Deres referanse
613815-06

Vår referanse
108212

Asplan Viak v/ Malene Vinther

Vår saksbehandler
Mads Westby

Kopi til

Ut t alelse t il varsel om oppst art av det aljregulering f or
Langset skole og barnehage i Eidsvoll kommune

Elvia AS («Elvia») viser t il ut talelse t il varsel om oppstart av detaljregulering for Langset skole og
barnehage i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 30. juni 2021og ut talelsen er dermed innen f risten.

Elvia har et ter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter st rømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett ).

I det følgende vil Elvia redegjøre for hvilke elektriske anlegg som er etablert innenfor planområdet.

Elektriske anlegg i planområdet

Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta
høyde for og hensyn t il de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er
også vikt ig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst t il nettselskapet sine
anlegg.

Anlegg et abler t et t er områdekonsesjon (dist r ibusjonsnet t , opp t il og med 22 kV)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.

Eksisterende lavspent luftledning (opp til og med 1000 V)
Anlegg med spenning til og med 1000 V inngår i dist ribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.

Elvia har lavspent luft ledning med tilhørende master innenfor planområdet som vi ber om at det blir
tatt hensyn til. Blank ledning (uisolert) har et byggeforbudsbelte på 1,5 meter fra st rømførende
ledning. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssone. I t ilfeller hvor en linje er
belagt (isolert ), er det t illat t med bygg under linjen dersom vert ikal avstand er over 2,5 meter.
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Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som fører t il redusert
høyde opp t il luft ledningen.

Eksisterende lavspent kabelanlegg (opp til og med 1000 V)
Elvia har lavspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tat t hensyn t il. Normalt
kan det iverkset tes t iltak (inkludert plant ing av trær) så nært innt il kabelgrøf ten som 1meter målt
horisontalt fra kabelgrøftens yt terkant. Det er imidlertid viktig at fremt idig t ilkomst t il kabelgrøf tene
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler.

Vedlagte kart viser kun omtrent lig plassering av kabelanlegget i terrenget . For å få lokalisert kabelens
nøyaktige plassering, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning ret tes til
Geomat ikk, t lf : 915 09 146.

Eksisterende høyspent kabelanlegg (opp til og med 22 kV)
Elvia har høyspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tat t hensyn til. Normalt
kan det iverkset tes t iltak (inkludert plant ing av t rær) så nært innt il kabelgrøf ten som 1 meter målt
horisontalt fra kabelgrøftens yt terkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig t ilkomst t il kabelgrøf tene
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler.

Vedlagt kart viser kun omtrent lig plassering av anlegget i terrenget . For å få lokalisert kabelens
nøyaktige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning
ret tes til Geomatikk, t lf: 915 09 146.

Eksisterende nettstasjon
Elvia har eksisterende nettstasjoner av typen frit t liggende innenfor områdeplanen som vi ber at det blir tat t
hensyn t il. Det t illates ikke bebyggelse med brennbare overf later nærmere enn 5 meter fra eksisterende
nettstasjon. Avstanden gjelder også t il terrasser og lignende brennbare utst ikk som er direkte knyttet t il
bygget. Av hensyn t il støy, anbefaler nettselskapet at bygg plasseres minimum 10 meter f ra nettstasjonen.

Behov for ny nettstasjon
Det f remkommer ikke t ilstrekkelige opplysninger i varselet t il at Elvia kan foreta en vurdering av om det er
behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne planområdet. Nettselskapet forutset ter at forslagsstiller
tar kontakt i god tid slik at Elvia kan foreta en effektvurdering av planområdet og dermed avklare om det er
behov for en ny nettstasjon.

Viktige forhold vedrørende nettstasjoner
For å sikre st røm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å set te av arealer t il å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen.

Arealet som avsettes i planen til frit t liggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst t il nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter f ra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utst ikk som er direkte knyt tet t il bygget. Av hensyn til blant annet t raf ikksikkerheten ønskes
frit t liggende nettstasjoner plassert minimum tre meter f ra veikant og utenfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn t il blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter f ra ny bebyggelse.

Dersom reguleringsplanen ikke har sat t av areal t il nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
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• Nettstasjoner t illates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m
byggegrense rundt nettstasjoner.

• Nettstasjoner t illates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i t illegg
til t illatt utnyt telsesgrad.

Arealer som i f remt iden skal brukes t il f ritt liggende nettstasjoner avsettes i planen t il arealformål
«bebyggelse og anlegg», underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510,
jf . vedlegg I t il kart - og planforskrif ten.

Elvia ser at det of te ikke blir tatt hensyn t il avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres.
Dette skaper ut fordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor vikt ig å synliggjøre
byggegrenser mot net tstasjoner i reguleringsbestemmelsene.

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. I t ilfeller hvor effektbehovet er over 1250 A (ampere), er
det krav om at nettstasjonen må etableres som rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm
og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje i bygget, og det stilles
særskilte krav til direkte adkomst, ut forming av rommet, vent ilasjon m.v.

Andre forhold

Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som ut løser t iltak i strømforsyningsnettet , både flyt t ing, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med t iltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader t il erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksret tigheter.

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konf likt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutset ter at
eksisterende ekeisterende elektrisk nett må f lyt tes eller legges om, må det settes av arealer t il nye
traseer og/ eller net tstasjon(er). Nye traseer må gis ret t igheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende t raséene/ nettstasjonene.

Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:

-  Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid
-  Bør slet tes et ter bruk - husk at nettet endrer seg kont inuerlig
-  Må ikke oversendes andre utenforstående uten netteiers samtykke eller of fent liggjøres

Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Vedlagt kart er følgelig unntatt offent lighet. Kraf tledninger skal på kart
ha en enhet lig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle
ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn på
kartet . Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i
energiforsyningen (beredskapsforskrif ten) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt . 6.2.9.

Avsluttende kommentar
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal

forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.

Dersom det skulle være noen spørsmål t il ut talelsen ber vi om at disse ret tes skrif t lig.

Alle tekniske spørsmål må rettes t il f irmapost@elvia.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Elvia.
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Med vennlig hilsen

Elvia AS

Mads Westby

Studentressurs

Avdeling Rettigheter

mads.westby@elvia.no

Vedlegg:

- Kartutsnit t
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EEllvviiaa  AASS  KKuunnddeesseerrvviiccee  FFøøllgg  oossss  ppåå  
Postboks 4100 02024 elvia.no 
2307 Hamar Man-fre 09.00-16.00 facebook.com/elviaoffisiell 
 kundeservice@elvia.no 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg 1: Kart over elektriske anlegg i planområdet   
 
 
 

 04.06.2021 
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Innholdsfortegnelse: 
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PLAN Avdeling for kommunale planer  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent

 

ASPLAN VIAK AS AVD ÅS VVåårr  rreeff..:: 385885/2021 - 2021/39108 
Moerveien 5 DDeerreess  rreeff..::  613815 
1430 ÅS DDaattoo::  17.06.2021 
  

 

EEiiddssvvoollll  kkoommmmuunnee  --  GGbbnnrr  118866//1155  oogg  1166  --  DDeettaalljjrreegguulleerriinngg  ffoorr  LLaannggsseett  
sskkoollee  oogg  bbaarrnneehhaaggee  --  UUttttaalleellssee  ttiill  vvaarrsseell  oomm  ooppppssttaarrtt  aavv  ppllaannaarrbbeeiidd 
 
Vi viser til oversendelse datert 31. mai 2021 av varsel om oppstart av planarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Planområdet er på 46 dekar og avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens 
arealdel. Planområdet omfatter arealer som i reguleringsplan for Langset sentrum, vedtatt 
9. desember 2008 med endringer vedtatt 12. april 2016, er regulert til offentlig undervisning 
(skole) og parkering. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny 
barnehage og innebærer omregulering av eksisterende byggeområde for undervisning til 
byggeområde for tjenesteyting med høyere utnyttelsesgrad (antatt BYA 25 %). 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi 
har følgende merknader: 

AArrkkeeoollooggiisskkee  kkuullttuurrmmiinnnneerr 
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner i planområdet. Forholdet til automatisk 
fredete kulturminner er avklart i forbindelse med områderegulering i 2008. En ny arkeologisk 
utredning vil ikke være nødvendig 

I forbindelse med reguleringsplanen for Fellesprosjektet E6 / Dovrebanen er det også søkt 
etter en tidligere registrert gravhaug (Askeladden-ID 76607), rett sørvest for plangrensen, 
uten at denne ble gjenfunnet. Gravhaugen var tidligere beskrevet som sterkt skadet av 
inngrep og erosjon og anses som tapt. 

UUnniivveerrsseellll  uuttffoorrmmiinngg 
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte 
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Vi forutsetter at hensynet til universell utforming 
legges til grunn i det videre planarbeidet. 

BBaarrnn  oogg  uunnggeess  iinntteerreesssseerr 
Viken fylkeskommune vil påpeke viktigheten av at uteområder ved skoler og barnehager 
planlegges godt med hensyn til fysisk aktivitet og friluftsliv. Det er særlig viktig å legge til rette 
for at alle skal kunne delta. Vi anbefaler at NS – 11005:2011 «Universell utforming av 
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uteområder» legges til grunn ved planlegging og utvikling, og viser til Veileder «Universell 
utforming av uteområder – krav og anbefalinger» utarbeidet av Universell utforming AS. 

VVaannnnffoorrvvaallttnniinngg  oogg  oovveerrvvaannnnsshhåånnddtteerriinngg 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 inkluderer miljømål for 
alle vannforekomstene i vannregionen, og frister for når miljømålene skal nås. Planområdet 
ligger i vannområdet Mjøsa. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planen legger til rette 
for ikke reduserer muligheten for å nå miljømålene som planlagt. I alle utbyggingsområder 
bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. 

NNaattuurrffaarree   
Arealplanlegging som tar hensyn til flom- og skredfare er det viktigste virkemidlet for å 
forebygge tap og skader fra disse naturfarene, i dagens og et fremtidig klima. Private 
planleggere og kommunene må utrede flom- og skredfare som en del av ROS-analysen, og 
innhente sakkyndig bistand når det er nødvendig. NVEs retningslinjer "Flaum-og skredfare i 
arealplanar" beskriver hvordan dette bør gjøres. Kommunene har ansvaret for at farene er 
kartlagt, vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til når planer vedtas. 

MMaasssseeffoorrvvaallttnniinngg 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus inneholder retningslinjer som skal bidra til en 
mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning. Vi forutsetter at retningslinjene for håndtering 
av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 

 

Kopi til: 
EIDSVOLL KOMMUNE 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

 

Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:   Margaret Andrea Mortensen 
Samferdsel:      Torhild Sletten 
Arkeologiske kulturminner:    Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum
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Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

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

Bankgiro: 8101.46.68128
IBAN-nr.: NO5581014668128
BIC: DABANO22

Malene Vinther Dato: 25.06.2021
Saksref: 202105913-2
Deres ref.: 613815-06
Side: 1 / 1

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

Eidsvoll kommune - Bane NORs uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid Langset skole
og barnehage

Vi viser til brev datert 31.05.2021.

Dovrebanen bygges ut slik at antallet tog kan økes og reisetiden fra Oslo og Gardermoen mot
Hamar og Lillehammer vil bli redusert. Den nye dobbeltsportraseen gjennom Eidsvoll forventes
ferdig høsten 2023.

Det varslede planområdet grenser mot reguleringsplanen for ny jernbanetrasé. Ved vurdering av
støyforhold må ny trasé og økt antall togbevegelser legges til grunn. Vi ber om at overvann i størst
mulig grad håndteres innen planområdet.

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Om-
oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ samt i vårt tekniske regelverk:
https://trv.banenor.no/wiki/Forside

Vi forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides planforslag.

Med vennlig hilsen

Åsne Fyhri
fungerende sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Gudrun C Laake
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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 Vår dato:  Vår ref: 

  29.06.2021  2021/17146 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  31.05.2021  613815-06 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Agnes Nygaard Andenæs, 32 26 68 1215 
  
 

Asplan Viak AS 
Postboks 24 
1300 SANDVIKA 
 
   
 

Eidsvoll - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Langset 
skole og barnehage - Gbnr. 186/15 og 16 m.fl. 

Vi viser til deres oversendelse datert 31. mai 2021 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Langset skole og barnehage. 
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av ny 
barnehage innenfor eksisterende skoleområde. Planområdet er på 46 daa, og er i 
kommuneplanens arealdel satt av til offentlig eller privat tjenesteyting. Endringen innebærer å 
omregulere fra formålet undervisning til tjenesteyting, samt øke utnyttelsesgraden til BYA = 25%. 
 
Det planlegges for bygging av barnehage med fire eller seks avdelinger, og driften av Stensby 
barnehage vil overføres dit. Barnehagen ønskes plassert sør for eksisterende skole og 
nærmiljøanlegg, og vil benytte eksisterende adkomst. 
 
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.  
 
Statsforvalterens innspill  
 
Barn og unge, medvirkning og levekår 
Planområdet grenser til et trafikkert område. Vi minner om at arealer og anlegg som skal brukes 
av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, jf. pkt. 5 
a) i rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.  
 
Vi forventer at kommunens talsperson for barn og unge inkluderes i arbeidet. Vi vil også anbefale 
at barnehagebarna høres i det videre arbeidet, og vi vil i den anledning vise til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets veileder Barn og unge i plan og byggesak. Vi forutsetter videre at 
det sikres tilstrekkelig lek- og utearealer for barna. 
 



Støy og luftkvalitet 
Planområdet er utsatt for støy, og ligger i gul og delvis rød støysone. Vi ber om at støyhensyn i ny 
støyømfintlig bebyggelse og uteoppholdsarealer ivaretas i tråd Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanleggingen, T-1442. Vi anbefaler kommunen å innarbeide bestemmelser om støygrenser 
i henhold til tabell 2 i nevnte retningslinje. Aktuelle avbøtende tiltak må inntegnes på plankartet 
og nedfelles i planbestemmelsene. Vi understreker at det gjennom rekkefølgebestemmelser må 
sikres at eventuelle støytiltak er etablert før bebyggelsen tas i bruk. Vi ber om at 
støyutredningene følger planforslaget ved offentlig ettersyn. 
 
Vi vil gjøre oppmerksom på at det 11. juni 2021 kom ny versjon av støyretningslinje T-1442. Den 
nyeste versjonen T-1442/2021 med tilhørende veileder finnes på Klima- og miljødepartementets 
nettsider. 
 
Universell utforming 
Vi ber om at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming, slik at alle 
uansett funksjonsevne har mulighet til å benytte seg av leke- og uteoppholdsarealer. Jf. 
likestillingsloven (2018) og Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015-2019). 
 
Naturmangfold 
Det er registrert ullurt sør i planområdet, som er vurdert som en nær trua art (NT) i Norsk rødliste 
for arter av 2015. I den forbindelse vil vi vise til naturmangfoldloven (2009) der det fastsettes mål 
for ivaretakelse av naturtyper og arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om 
kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for 
arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres for 
hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
Vi viser til at det skal tas hensyn til naturfarer, eksisterende og fremtidige klimaendringer. Med 
fremtidig klima med mer intens nedbør vil det stille seg strengere krav til lokal 
overvannshåndtering og sikring av byggverk. I statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene vises det til at ved planlegging av nye 
områder for utbygging, fortetting og transformasjon, skal vurderes hvordan hensynet til et 
endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger, som også kan bidra 
til økt kvalitet i uteområder. Planen må legge opp til en forsvarlig overvannshåndtering. Vi 
anbefaler Miljødirektoratets veileder om klimatilpasning. 
 
I forbindelse med planarbeidet må det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. I den anledning vil vi vise til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:    
-        Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
-        Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 
 



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 anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
 

  
 
Agnes Nygaard Andenæs 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 
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Malene Vinther

Fra: Miljørettet Helsevern Øvre Romerike <mhv-or@nannestad.kommune.no>
Sendt: Wednesday, June 30, 2021 11:50 AM
Til: Malene Vinther
Kopi: Rut Bergem
Emne: Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering – Langet skole og barnehage

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Det vises til varsel datert 31.5.2021. Varselet gjelder oppstart av planarbeid. Formålet er å legge til rette for 
etablering av ny barnehage innenfor dagens «skoletomt». Barnehagen skal erstatte dagens Stensby barnehage, og 
skal i henhold til vedtak være en 4‐avdelings barnehage. Imidlertid er det lagt inn en forutsetning om mulig utvidelse 
til seks avdelinger 
 
Beliggenhet 
Barnehagen er tenkt plassert lengst sør innenfor «skoletomta». I notat vedlagt varselet antydes at det avsettes totalt 
3.500 m2 til barnehage. Ut fra normer vil en 6‐adelings barnehage vil trenge et bygg på ca. 480 m2 leke‐ og 
oppholdsareal. I tillegg kommer areal for kjøkken, garderober, toalett, etc. Nevnte notat antyder et bygg på totalt 
930 m2, noe som burde være tilstrekkelig. Det gir et netto utendørs leke‐ og oppholdsareal på 2.570 m2. Ut fra norm 
om at utendørs leke‐ og oppholdsareal skal være ca. seks ganger størrelsen på innendørs areal, er dette noe snaut. 
Ideelt sett bør arealet være minst 2.880 m2. Dette kan muligens løses ved at bygget gis en utforming med et mindre 
fotavtrykk, dvs. i flere etasjer. 
 
Tomta berøres av gul støysone langs E6. I det videre arbeidet bør en se på om plassering av bygg innenfor tomta kan 
brukes som støyskjerming. I tillegge bør en utrede de støymessige utfordringene knyttet til tomta. 
Det er også viktig at legges til rette for trygge forhold omkring levering og henting av barn. Det er viktig at det legges 
til rette for en tydelig og ryddig avvikling av denne trafikken. F. eks bør det legges til rette slik at det ikke blir behov 
for rygging, og at barn ikke skal behøve å krysse trafikkareal. 
 
Det bør etableres en god dialog med skolen som en del av prosessen for bygging av ny barnehage. Spesielt med 
fokus på skolens bruk av uteområdet i dag og hvordan dette berøres av ny barnehage. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Hagen 
Seniorrådgiver, Miljørettet helsevern – Øvre Romerike 
Tlf.: +47 477 15 384 
 

 
 


