
 

http://projects.cowiportal.com/ps/A119102/Documents/04 Kommunikasjon/Ny varsling - april 2019/Merknader/oppsummering av ny varsling.DOCX 

  

 ADRESSE COWI AS 

Nedre Strandgate 3 

4. etasje, Magasinet 

3015 Drammen 

Norway 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.com 

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.      

   

       

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAGEN GJENNVINNING AS 

OPPSUMMERING AV MERKNADER 
TIL VARSLING I 2019 

 



 

 

     

 2  OPPSUMMERING AV MERKNADER TIL NY VARSLING 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A119102/Documents/04 Kommunikasjon/Ny varsling - april 2019/Merknader/oppsummering av ny varsling.DOCX 

Statens vegvesen, 
03.05.2019 

 

Statens vegvesens uttalelse 
datert 17.09.2015 til varsel 
om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for Mork gård- 

massedeponi i Eidsvoll 
kommune gjelder fortsatt: 

1. Rekkefølgebestemmelse om 

bygging av fortau/gang- og 
sykkelveg langs deler av fv. 
506.  

2. Regulering av midlertidig 
anleggsområde for fortau 
langs fv. 506. 

3. Teknisk plan for fortau. 

4. Rekkefølgebestemmelse om 
byggeplan for fortau langs fv. 
506 

5. Regulering av kryss med 
fylkesveg. 

6. Reguleringsbestemmelser 
om frisikt i kryss. 

7. Rekkefølgebestemmelse om 
byggeplan for kryss. 

Planforslaget legger opp til 

etablering av fortau langs 
deler av fv. 506. I 

planbestemmelsene er det 
innarbeidet 

rekkefølgebestemmelser og 
bestemmelser om frisikt som 

ivaretar innspillet til Statens 
vegvesen.  

Bane NOR, 26.04.2019  

Bane NOR har i dag en 
regulert anleggsadkomst fra 
Dønnumskia og ned til 
jernbanen. Bane NOR 
har også en veirett for drift og 
vedlikehold av jernbanen på 

samme strekning. Trafikk og 
eventuelle tiltak knyttet til 
planlagt massemottak må ikke 
komme i konflikt med Bane 
NORs trafikk frem til 
Gardermobanen.  
 
 

 

Det legges ikke opp til konflikt 

mellom Bane NORs interesser 
og massemottaket. I 

reguleringsbestemmelsene er 
Bane NOR gitt anleggsadkomst 

via planområdet. COWI har 
avklart plassering og 

utforming på stabilitetsfylling 
med Bane NOR, slik at den 

ikke skal være i konflikt med 
drift og vedlikehold av 
jernbanen.  
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Hafslund Nett, 30.04.2019  

Det må tas hensyn til 
høyspenningsluftledninger som 

ligger innenfor planområdet. 
Ledningene har et 

byggeforbudsbelte på totalt 16 
meter, dvs 8 meter målt 

horisontalt til hver side fra 
kraftledningens senterlinje. 

Ingen bebyggelse kan tillates 
innenfor definert 

byggeforbudsbelte. 
Nettselskapet ber om at 

traseen med 
byggeforbudsbeltet (16 meter 

totalt) registreres i planen som 
en hensynssone (faresone) 

med kode 370 – 
høyspenningsanlegg jfr. 

vedlegg II til kart- og 
planforskriften.  

Det må ikke gjøres inngripen i 
terrenget som medfører 

oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp 
til luftledningsanlegg. 

Nettstasjoner er viktige 
komponenter i 

elektrisitetsforsyningen, og en 
eventuell flytting av 

nettstasjonene medfører store 
kostnader og tekniske 

konsekvenser for el nettet. HF 
har nettstasjoner innenfor 

planområdet etablert som 
mastetrafo og frittliggende 

kiosk. Nettselskapet ber derfor 
om at forslagsstiller planlegger 

slik at det ikke er behov for 
flytting av disse. 

Dersom tiltaket utløser et økt 

behov for strøm, kan det bli 
behov for å sette av arealer til 
ny nettstasjon. 

 

Høyspentledningen ligger ikke 

innenfor området som er regulert i 

forslag til detaljreguleringen. Det lå 

imidlertid inne i området som ble 

varslet oppstart for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiltaket er planlagt slik at det ikke 

skal være behov for å flytte 

nettstasjonene i området. 
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Akershus fylkeskommune, 
08.05.2019 

 

Tunet ligger markant i 

landskapet på ryggen mellom 
to raviner. I brevet av 28. 

september 2015 ba vi om at 
det må visualiseres hvordan 

deponiet kan anlegges på en 
slik måte at tunet fortsatt kan 

oppleves med sin markante 
plassering oppe på ryggen. 

Noen slik visualisering følger 
ikke det nye varselet. Det er 

viktig at det ikke fylles opp så 
mye rundt tunet at tunets 

markante plassering reduseres 
i for stor grad. I denne 

sammenheng kan det også 
være hensiktsmessig om 

planavgrensningen mot tunet 
trekkes noe lenger sørover.  
 
Når det gjelder fortau langs 
Dønnumskia, er vi fortsatt av 
den oppfatning at dette bør 

legges nord for fylkesveien 
forbi Mork gård. Dette for å 
bevare adkomsten til gården 
med allé. Alternativt må 
fortauet utarbeides på en måte 
som ivaretar disse hensynene. 
Dette er ikke vist i det nye 

varselet, der man holder på at 
fortauet skal være på sydsiden 
av Dønnumskia.  
 

Fylkeskommunen er usikker på 
hva som menes med at det 

skal anlegges lager innenfor 
planområdet. Dersom det her 

er snakk om bygninger som vil 
påvirke opplevelsen av tunet 

og kulturlandskapet rundt 
Mork gård i negativ retning, vil 

vi motsette oss dette. 
Presisering mangler i det nye 
varselet. 

Det har vært dialog med 

fylkeskommunen om utforming av 

terrenget. Terrenget er formet slik at 

det i størst mulig grad har forsøkt å 

ivareta gårdens markante 

beliggenhet, til tross for oppfyllingen 

av ravinen. 

 

 

 

 

 

 

Fortauet går ikke forbi Mork gård, og 

vil dermed ikke påvirke alleen der. 

Fortauet er planlagt på østsiden av 

fv. 506 i tråd med Statens vegvesens 

føringer. 

 

 

 

 

Det planlegges ikke lager innenfor 

området. 
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Gaute Mohn Jenssen  

Gaute Mohn Jenssen (GMJ) viser til 

rapport fra Sparstad Naturkartlegging 

av 15.07.14 om "Biologisk mangfold i 

lokalitet Mork gård, Eidsvoll 

kommune" og skriver: "I denne 

rapporten er blant annet viktige 

grupper som sopp og lav ikke nevnt. 

I ravinedaler er slike grupper ofte 

godt representert på grunn av blant 

annet god tilgang på døde og 

svekkede trær. Heller ikke arter innen 

organismegrupper som fugler og 

insekter er nevnt i rapporten. Det er 

en kjent sak at ravinedaler kan ha en 

rik insektfauna som også bidrar til en 

rik og mangfoldig fuglefauna. 19. og 

22. april 2019 var jeg selv på turer i 

ravinen og registrerte ca 35 ulike 

sopparter, primært innenfor 

vedboende sopp som kjuker og 

barksopper. Av mindre vanlige arter 

blant disse kan nevnes vortekjuke, 

piggmusling, stor ospeildkjuke og 

skarlagen vårbeger. Alle soppfunnene 

er lagt ut på artsobservasjoner. Disse 

funnene indikerer at man kan 

forvente å finne sjeldne og truede 

arter innenfor nevnte grupper." 

Gaute Mohn Jenssen savner i 

utredningen til Sparstad omtale av 

organismegruppene insekter, fugler, 

lav og sopp. Jenssen har selv besøkt 

ravinen og funnet ulike sopparter. 

Funnene til Jenssen er lagt inn i 

rapporten og viser at området har 

død ved og et mangfold av 

vedboende sopp, alle vurdert som 

livskraftige (LC) i Norge. 

Vi viser til vurderingen av 

naturmangfold i rapporten A119102-

01-NOT-NATUR-Mork gard. 

Leirravinen er en geotop som er 

rødlistet og sårbar som naturtype 

(VU). Ravinen er verdivurdert til verdi 

B, regionalt viktig. Ravinen er 

vegetert og det er registrert flere 

naturtyper med verdi C, lokalt viktig. 

Det er kjent at slike naturtyper og 

geotyper kan være levesteder for 

rødlistede arter, dette er kommentert 

i utredningen. Utredningen av 

naturmangfold har vurdert 

kunnskapsgrunnlaget som godt nok 

til å fatte beslutning i denne saken og 

har ikke funnet behov for ytterligere 

registreringer av organismegrupper i 

planområdet. 

Tiltaket vil fylle igjen store deler av 

ravinen og ravinedalen som 

landskapstype forsvinner. Det er liten 

fare for at ukjente verdier for 

naturmangfoldet går tapt som følge 

at tiltaket.  

COWI AS har etter en samlet 

vurdering av tiltaket sett opp mot 

vurdering av naturmangfoldet, 

kommet frem til at tiltaket er uheldig 

og ikke ønskelig av hensyn til 

naturmangfold. 
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Fylkesmannen i Akershus  

Biologisk mangfold: 
Leirraviner er en naturtype som i 

rødliste for naturtyper av 2018 er 

klassifisert som sårbar, og er en 

internasjonal ansvarsnaturtype for 

Norge. Dersom kartlegginger og 

utredninger viser at planforslaget går 

ut over naturverdier av nasjonal eller 

vesentlig regional betydning vil 

Fylkesmannen kunne fremme 

innsigelse til planforslaget på offentlig 

ettersyn. 

Jordvern, matproduksjon og 

kulturlandskap: 
Vi fraråder sterkt at kommunen går 

videre med regulering for 

massemottak på fulldyrka jord og i 

ravinedal med innmarksbeiter ut fra 

nasjonale føringer for jordvern og 

matproduksjon. Ved tidligere varsel 

frarådet vi også kommunen i å 

regulere for massemottak her. Dersom 

kommunen velger å gå videre med 

regulering for massemottak, vil 

Fylkesmannen kunne gå imot 

reguleringsplanen dersom ikke 

jordvern- og øvrige landbrukshensyn 

er fulgt opp.  

Det er en forutsetning for planarbeidet 

at området skal tilbakeføres til LNFR-

formål og tas i bruk som produserende 

jordbruksareal etter endt oppfylling. 

For å ivareta nasjonale jordvern- og 

matproduksjonshensyn må det settes 

vilkår for istandsetting og tilbakeføring 

til jordbruksareal og LNF-formål i 

bindende bestemmelser. Istandsetting 

må sikre landbruksmessig og 

miljømessig kvalitet på areal for 

matproduksjon. 

Forurensning: 
Det bør settes vilkår om frist for 

tilbakeføring og settes en grense for 

mengde masser som kan deponeres. 

Fylkesmannen anbefaler at det også 

stilles krav til mottakskontroll og 

Det er utarbeidet rapport om 

naturmangfoldet som viser til 

hvordan det biologiske mangfoldet 

berøres gjennom tiltaket. Rapporten 

viser til at ravinen er kategorisert 

som B, regionalt viktig.  

 

 

 

 

Planforslaget legger opp til økt areal 

for jordbruk ved at ravinen fylles opp 

og tilpasses omkringliggende terreng. 

Hensikten med oppfyllingen er å sikre 

gode arealer for videre jordbruk. Det 

er derfor satt krav til at 

massemottaket skal avsluttes med et 

toppsjikt som tilrettelegger for videre 

jordbruk.  

 

 

Det er i bestemmelsene satt krav 

som sikrer en mest mulig optimal 

tilpassing til jordbruk etter endt 

oppfylling.  

 

 

 

 

 

I bestemmelsene er det satt en 

maksimal grense for oppfylling. 

Denne er satt ut for både å sikre at 

oppfyllingen tilrettelegger for 
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driftstider. Flytting av løsmasser er en 

av de hyppigste årsakene til spredning 

av fremmede organismer. 

Fylkesmannen minner om forskrift om 

fremmede organismer § 24. 

Samfunnssikkerhet: 
Planområdet ligger under marin 

grense og i et område med hav- og 

fjordavsetninger med stor mektighet, i 

følge NGUs kart over løsmasser. Det 

forventes at grunnforhold og 

områdestabilitet utredes grundig i det 

videre planarbeidet. 

Konklusjon: 
På bakgrunn av konflikt med jordvern- 

og matproduksjonsinteresser og 

potensielle naturverdier i området vil 

Fylkesmannen sterkt fraråde 

kommunen å gå videre med 

planarbeidet. Et planforslag som er i 

konflikt med nasjonale eller vesentlige 

interesser innenfor landbruk eller 

naturmiljø vil kunne bli møtt med 

innsigelse. 

jordbruk som etterbruk, men også for 

å ivareta hensynet til Mork gård.  

 

I planforslaget er det utført 

beregninger som skal ivareta 

hensynet til grunnforhold og 

områdestabilitet. Det er også 

utarbeidet ROS-analyse som følger 

planen.  

 

 

Det anses å ikke være så stor konflikt 

med jordverninteressene som 

Fylkesmannen påpeker. Dette er 

imidlertid omtalt i planbeskrivelsen.  

 

 

NVE  

Flom, erosjon, skred og overvann: 

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. Hensyn 

til klimaendringer skal også vurderes. 

Hensynet til flom må også sees i 

sammenheng med lokal 

overvannshåndtering. Økt grad av 

utbygging i nedbørfeltet gir økt andel 

tette flater. Dette bidrar til raskere 

avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke 

har kapasitet til å ta imot denne økte 

avrenningen, må det planlegges med 

tilstrekkelige fordrøyningstiltak i 

nedbørfeltet som kompenserer 

økningen. 

Som en del av planarbeidet er det 

utarbeidet en rapport som omtaler 

hvordan overvannet skal håndteres i 

massemottaket. Det er også satt 

bestemmelser om at overvann skal 

ivaretas.  
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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. 

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. 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
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3015 DRAMMEN 
 
Att. Cathrine Fosen Haug 
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Margaret A. Mortensen 08.05.2019 2013/585-21/77235/2019 EMNE L12  
Telefon 
22055622 

Deres dato 
08.04.2019 

Deres referanse 
A 119102 

 
Eidsvoll kommune - Gbnr 147/1 147/65 m fl - Detaljregulering for Mork gård - Uttalelse til 
nytt varsel om oppstart av planarbeid 
 
Det vises til oversendelse datert 8. april 2019 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Planområdet er på ca. 189 dekar og avsatt til LNF-formål i kommuneplanens arealdel. Formålet 
med planarbeidet er å legge til rette for massemottak, samt fortau langs del av Dønnumskia. Det 
opplyses at endelig planområde kan bli redusert. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, fagmyndighet for 
kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Planarbeidet er varslet tidligere. Vi 
viser til våre uttalelser av 28. juni 2013 og 28. september 2015 og har følgende tilleggsmerknader: 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Akershus fylkeskommune viser til uttalelse i brev av 20. januar 2016, og har ingen ytterligere 
merknader til saken. Hensynene til automatisk fredete kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom registreringen gjort i 2014, vår ref. 2013/585.  
 
Nyere tids kulturminne 
Fylkesrådmannen har uttalt seg til saken i brev av 28. juni 2013 og 28. september 2015. 
Planområdet ligger innenfor et kulturlandskap som innehar nasjonal verdi. Den gamle 
hovedbygningen på Mork gård er fredet etter kulturminneloven. I begge uttalelsene varslet 
fylkesrådmannen innsigelse dersom planforslaget som legges fram til offentlig ettersyn ikke i 
tilstrekkelig grad tar hensyn til de omkringliggende kulturminneverdiene. 
 
Noen påpekte forhold, bl.a. adkomst til massedeponiet, ble tilgodesett ved varsel om utvidet 
planområde 31. august 2015, men i sitt svar til varselet (i brev av 28. september 2015) etterlyste 
fylkesrådmannen avklaring rundt en rekke andre spørsmål: 
 
Tunet på ligger markant i landskapet på ryggen mellom to raviner. I brevet av 28. september 2015 
ba vi om at det må visualiseres hvordan deponiet kan anlegges på en slik måte at tunet fortsatt kan 
oppleves med sin markante plassering oppe på ryggen. Noen slik visualisering følger ikke det nye 
varselet. Det er viktig at det ikke fylles opp så mye rundt tunet at tunets markante plassering 
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reduseres i for stor grad. I denne sammenheng kan det også være hensiktsmessig om 
planavgrensningen mot tunet trekkes noe lenger sørover. 
 
Når det gjelder fortau langs Dønnumskia, er vi fortsatt av den oppfatning at dette bør legges nord 
for fylkesveien forbi Mork gård. Dette for å bevare adkomsten til gården med allé. Alternativt må 
fortauet utarbeides på en måte som ivaretar disse hensynene. Dette er ikke vist i det nye varselet, 
der man holder på at fortauet skal være på sydsiden av Dønnumskia. 
 
Fylkeskommunen er usikker på hva som menes med at det skal anlegges lager innenfor 
planområdet. Dersom det her er snakk om bygninger som vil påvirke opplevelsen av tunet og 
kulturlandskapet rundt Mork gård i negativ retning, vil vi motsette oss dette. Presisering mangler i 
det nye varselet. 
 
Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Planen 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre 
planarbeidet. Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589 
 
Vannforvaltning 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. Tiltaket ligger innenfor vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma, som har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Planområdet drenerer til vannforekomst ID 002-1553-R Andelva med tilløpsbekker. 
Vannforekomsten er registrert med moderat økologisk tilstand og har, etter vannforskriften § 9, fått 
utsatt frist til 2022-2027 for å nå vannkvalitetsmålene. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene 
planen legger til rette for ikke reduserer muligheten for å nå målene i den regionale planen. 
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
 
Konklusjon 
Planområdet ligger innenfor et kulturlandskap som innehar nasjonal verdi. Dersom 
planforslaget som legges fram til offentlig ettersyn ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til de 
omkringliggende kulturminneverdiene vil fylkesrådmannen vurdere å legge saken fram for 
fylkesutvalget med forslag om innsigelse. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Per A. Kierulf       Margaret Andrea Mortensen 
ass. fylkesdirektør plan     rådgiver, plan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
EIDSVOLL KOMMUNE, FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  peder.figenbaum@afk.no, 22 05 56 28

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
mailto:pia.skipper.loken@afk.no
mailto:peder.figenbaum@afk.no


 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

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

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 
nedenfor. 
 
   
   
   
 
 

Dato: 26.04.2019 
Saksref: 201725555-9 
Deres ref.:    
Side: 1 / 1 

Vår saksbehandler: Terje Grønvold 
Telefon:    
Mobil: +47 41678172 
E-post: Terje.Gronvold@banenor.no 

 
 
   

 

Oppstart av detaljreguleringsplan for Mork gård - Merknad 

Viser til brev av 08.04.19 med varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Mork gård. 

Bane NOR har i dag en regulert anleggsadkomst fra Dønnumskia og ned til jernbanen. Bane NOR 
har også en veirett for drift og vedlikehold av jernbanen på samme strekning. Trafikk og eventuelle 
tiltak knyttet til planlagt massemottak må ikke komme i konflikt med Bane NORs trafikk frem til 
Gardermobanen. 

 

Med vennlig hilsen 

Terje Grønvold 
   
Prosjekteringsleder Venjar - Langset 
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Eidsvoll kommune - gbnr 147/1 - Mork gård - tilrettelegging for 
massemottak og fortau - varsel om oppstart av detaljregulering - 
Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til brev fra Cowi AS av 08.04.2019. 
 

Varslet planarbeid har til hensikt å regulere et massemottak ved Mork gård og vil omfatte 
massemottak i en ikke-kartlagt ravinedal. Leirraviner er en rødlistet naturtype og er ikke kartlagt 
i Eidsvoll kommune pr dags dato. Tiltaket ligger i et stort sammenhengende jordbruksområde og 
vil omfatte fulldyrka jord av svært god kvalitet og innmarksbeiter i ravinen, total ca. 60 dekar. 
Selv om planområdet forutsettes tilbakeført til jordbruksareal etter inngrepet er det 
Fylkesmannens erfaring at slike tiltak ikke enkelt lar seg gjennomføre på en tilfredsstillende 
måte. På bakgrunn av de konfliktene planarbeidet vil medføre vil Fylkesmannen fraråde 
kommunen å gå videre med planarbeidet. Et planforslag som er i konflikt med nasjonale 
eller vesentlige regionale interesser innenfor naturmiljø, jordvern og matproduksjon vil 
kunne bli møtt med innsigelse ved offentlig ettersyn. Vi mener at landbruks- og jordfaglig 
kompetanse må benyttes i planarbeidet. 

 
Formålet med planen er å legge til rette for massemottak og fortau langs del av veien Dønnumskia. I 
kommuneplanen er området avsatt til LNFR. Det opplyses at reguleringsformålet ikke er i samsvar 
med kommuneplanen. Det er tidligere vedtatt planprogram for planområdet, 09.12.2014, og varslet 
oppstart av planarbeid i 2013. Utvidet planområde for å lage fortau langs Dønnumskia ble varslet i 
2015. Vi viser derfor også til våre uttalelser av 10.06.2013 og 21.09.2015. 
 
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder 
og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  
 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i 
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt 
”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 
 
 
 



  Side: 2/4 

 
 
 
Fylkesmannens innspill 
 
I reguleringsplaner som omhandler mottak og permanent disponering av masser er 
områdestabilitet, jordvern, matproduksjon, kulturlandskap, naturmangfold, klimautslipp og 
forurensningsfare temaer som må vurderes grundig og i sammenheng. 
 
Biologisk mangfold 
Planområdet består i hovedsak av en ravinedal som skal fylles med masser for å senere tilbakeføres 
til landbruksjord. Raviner som naturtype i Eidsvoll kommune er ikke kartlagt, og det er derfor ikke 
mulig å forutse konsekvensen det foreslåtte planarbeidet vil ha for naturmangfold. Verdien av 
ravinedalen som naturtype må kartlegges og konsekvensen av tiltaket utredes, for å sikre et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag jf. naturmangfoldloven §§ 8-10.  
 
Leirraviner er en naturtype som i rødliste for naturtyper av 2018 er klassifisert som sårbar, og er en 
internasjonal ansvarsnaturtype for Norge. Dersom kartlegginger og utredninger viser at 
planforslaget går ut over naturverdier av nasjonal eller vesentlig regional betydning vil 
Fylkesmannen kunne fremme innsigelse til planforslaget på offentlig ettersyn. 
 
Jordvern, matproduksjon og kulturlandskap 
Planforslaget berører ca. 60 daa dyrka mark etter våre beregninger, hvor minst 35 dekar er fulldyrka 
jord med svært god jordkvalitet. Det er en forutsetning for planarbeidet i planprogrammet at 
området skal tilbakeføres til LNFR og tas i bruk som produserende jordbruksareal etter endt 
utfylling.  
 
Nasjonal jordvernstrategi ble vedtatt av Stortinget både i 2015 og i revidert form i 2018. Det er satt 
mål om at omdisponering av dyrka jord maksimalt skal være på 4000 dekar per år innen 2020, og 
det er satt mål om at matproduksjonen skal øke. Nye nasjonale og regionale føringer må legges til 
grunn for arbeidet med reguleringsplan. Regional plan for masseforvaltning er vedtatt og i 
retningslinje 3.5.4 heter det blant annet:  
«… Arealenes egnethet og konsekvenser for miljø- og samfunnsinteresser må utredes og avveies. 
Tilførsel av eksterne masser på dyrka og dyrkbar jord forventes unngått av hensyn til jordvernet. For 
arealer som skal etterbrukes til matproduksjon, må kvaliteten og avlingspotensialet opprettholdes 
og forbedres.»  
 
Området omfatter ca 185 dekar og ligger i et stort sammenhengende jordbrukslandskap øst for 
Eidsvoll sentrum. Planområdet omfatter fulldyrka jord og en større ravine sydvest for Mork gård. 
Fortauet langs Dønnumsskia ser ut til å komme på fulldyrka jord. Vi forutsetter at varig og 
midlertidig inngrep i dyrka jord til fortau blir minst mulig. Arealtall for tap av dyrka og dyrkbar jord 
må framgå, og anslag for berørte jordressurser bør også framgå av planprogram og i varsel. 
 
I området for massemottak er det store areal med fulldyrka jord med svært god jordkvalitet, om lag 
30-40 dekar, og vi fraråder at slike areal inngår i områder for massemottak ut fra nasjonale føringer 
for jordvern og matproduksjon og regionale føringer for masseforvaltning. Selv om planområdet 
forutsettes tilbakeført til jordbruksareal etter inngrepet, er det Fylkesmannens erfaring at slike tiltak 
er krevende å gjennomføre og oppnå god jordkvalitet og avlingsnivå. 
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Ifølge NIBIOs kart er det kartlagt flere innmarksbeiter i ravinen, og disse utgjør ca. 20-25 dekar etter 
vårt anslag. Innmarksbeiter er en type dyrka jord, ifølge jordloven. Innmarksbeite kan også omfatte 
viktige arter og naturtyper som er avhengige av beite og annen skjøtsel. Kartlegging av 
naturmangfoldet bør derfor vurdere beitene særskilt. Landbrukssektorens har et ansvar for å ivareta 
miljøhensyn i landbruksområder, og vi fraråder at en slik verdifull ravinedal med innmarksbeite 
areal fylles opp også av slike hensyn. Vurdering av natur- og kulturlandskapsverdier knyttet til 
ravinen og til området som helhet, må inngå i utredninger og ivaretas.    
 
Vi fraråder sterkt at kommunen går videre med regulering for massemottak på fulldyrka jord 
og i ravinedal med innmarksbeiter ut fra nasjonale føringer for jordvern og matproduksjon. 
Ved tidligere varsel frarådet vi også kommunen i å regulere for massemottak her. Dersom 
kommunen velger å gå videre med regulering for massemottak, vil Fylkesmannen kunne gå 
imot reguleringsplanen dersom ikke jordvern- og øvrige landbrukshensyn er fulgt opp.   
 
Det er en forutsetning for planarbeidet at området skal tilbakeføres til LNFR-formål og tas i bruk som 
produserende jordbruksareal etter endt oppfylling. For å ivareta nasjonale jordvern- og 
matproduksjonshensyn må det settes vilkår for istandsetting og tilbakeføring til jordbruksareal og 
LNF-formål i bindende bestemmelser. Istandsetting må sikre landbruksmessig og miljømessig 
kvalitet på areal for matproduksjon. 
 
Forurensning 
Det fremkommer ikke av varsel om oppstart hvilket omfang deponiet er planlagt å ha eller hvilken 
type masser som vil brukes til utfyllingen. Det må i det videre planarbeidet tydeliggjøres hvilke typer 
masser som tillates i området. Også overskuddsmasser som ikke er forurenset defineres som 
næringsavfall, og forurensningsloven stiller krav til håndtering av slike masser. 
 
Konsekvensene av utfyllingen for miljø og samfunn må vurderes grundig i det videre planarbeidet, 
herunder kartlegging av naturverdier i området med særlig fokus på ravinedalens verdi.  
 
Selv om overskuddsmasser i en utfylling betraktes som gjenvinning, kan likevel tiltaket føre til en 
annen form for skade eller ulempe på miljøet, og kreve en særskilt tillatelse fra Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet. For eksempel kan spredning av partikler og organisk stoff føre til nedslamming og 
tap av oksygen i nærliggende vannresipienter. Ved mottak av sprengsteinsmasser bør man være 
oppmerksom på innhold av nitrogen og eventuell avrenning. Mottak eller permanent disponering vil 
medføre fare for avrenning av partikler, miljøgifter, støy og støv.  
 
Det bør settes vilkår om frist for tilbakeføring og settes en grense for mengde masser som kan 
deponeres. Fylkesmannen anbefaler at det også stilles krav til mottakskontroll og driftstider. Flytting 
av løsmasser er en av de hyppigste årsakene til spredning av fremmede organismer. Fylkesmannen 
minner om forskrift om fremmede organismer § 24.  
 
Lagerbygning 
Det nevnes i tidligere saksdokumenter at det skal legges til rette for lagervirksomhet innenfor 
planområdet. Dette er ikke forenlig med forutsetningen om tilbakeføring til jordbruksareal. Det vil 
også bidra til økt trafikk til og fra området. 
 
Samfunnssikkerhet 
Planområdet ligger under marin grense og i et område med hav- og fjordavsetninger med stor 
mektighet, i følge NGUs kart over løsmasser. Det forventes at grunnforhold og områdestabilitet 
utredes grundig i det videre planarbeidet. 
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Konklusjon 
På bakgrunn av konflikt med jordvern- og matproduksjonsinteresser og potensielle naturverdier i 
området vil Fylkesmannen sterkt fraråde kommunen å gå videre med planarbeidet. Et planforslag 
som er i konflikt med nasjonale eller vesentlige interesser innenfor landbruk eller naturmiljø vil 
kunne bli møtt med innsigelse. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Helge Nordby 
seksjonssjef 
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Vedr. oppstart av detaljreguleringsplan for Mork gård 

 

Viser til brev fra Cowi AS av 8. april 2019 der man ber om eventuelle innspill til ovennevnte 
planarbeid innen 08.05.2019. Mine merknader er som følger: 

I revidert planprogram for detaljreguleringsplan for Mork gård, permanent 
massedeponi/etterbruk jordbruk side 23 påpeker Forum for natur og friluftsliv Akershus i 
brev av 25.06.2013 blant annet: 

 "Raviner er sjeldne biotoper og sannsynligheten er stor for funn av sjeldne arter. Området 
drenerer inn i et naturreservat og bør konsekvensutredes slik at naturmangfoldet blir 
ivaretatt." 

Til dette kommentarer tiltakshaver: "Naturmangfold er registrert og det har lokalt viktig 
verdi." 

Jeg går ut i fra at tiltakshaver da sikter til rapport fra Sparstad Naturkartlegging av 15.07.14 
om "Biologisk mangfold i lokalitet Mork gård, Eidsvoll kommune". I denne rapporten er blant 
annet viktige grupper som sopp og lav ikke nevnt. I ravinedaler er slike grupper ofte godt 
representert på grunn av blant annet god tilgang på døde og svekkede trær. Heller ikke arter 
innen organismegrupper som fugler og insekter er nevnt i rapporten. Det er en kjent sak at 
ravinedaler kan ha en rik insektfauna som også bidrar til en rik og mangfoldig fuglefauna.  

19. og 22. april 2019 var jeg selv på turer i ravinen og registrerte ca 35 ulike sopparter, 
primært innenfor vedboende sopp som kjuker og barksopper. Av mindre vanlige arter blant 
disse kan nevnes vortekjuke, piggmusling, stor ospeildkjuke og skarlagen vårbeger. Alle 
soppfunnene er lagt ut på artsobservasjoner. Disse funnene indikerer at man kan forvente å 
finne sjeldne og truede arter innenfor nevnte grupper. 

Siden den eksisterende naturmangfoldsrapporten har vesentlige mangler forventes det at en 
grundig registrering av biologisk mangfold gjennomføres på nytt. 

FNF-Akershus påpeker videre i sitt brev faren for skadelig avrenning fra et massedeponi ut i 
Andelva. I et massedeponi med blant annet sprengstein kan slik avrenning inneholde store 
mengder skarpkantede partikler og nitrogen, begge skadelige for livet i elva. De siste årenes 
økende hyppighet med intensive nedbørsperioder har aktualisert denne problemstillingen 
ytterligere. 

Tiltakshaver skriver i sitt tilsvar til FNF-Akershus  at "Vassdraget vil bli sikret med 
miljøoppfølgingsprogram og prøvetaking i både fangdammer og Andelva." 



Hvilke konkrete tiltak vil bli satt inn dersom blant annet prøvetaking i Andelva viser skadelige 
forekomster? 

Generelt har oppmerksomheten rundt ravinedaler som naturtype økt betydelig de siste 
årene. Ravinedaler med marin leire er en rødlistet (VU) naturtype. Ravinedaler er en sjelden 
naturtype i global målestokk. Disse finnes hovedsakelig på vestkysten av Sverige, i Canada og 
Alaska. I Norge begrenses ravinedaler med marin leire primært til Østlandet og Trøndelag. 
Romerike-kommunene har en stor andel av disse ravinene. Dessverre har man fra 1960-
tallet og framover ødelagt mange ravinedaler på grunn av blant annet bakkeplanering (til 
jordbruksformål), søppelfyllinger, oppbevaring av masser etc. 

På bakgrunn av dette lurer jeg på om Eidsvoll har en oversikt over naturverdien ravinedaler 
samt hvilken overordnet plan kommunen har for denne truede landskapsformen og videre 
hvilke planer kommunen har for oppbevaring av store masser (massedeponier). 

Etter min oppfatning  mener jeg at det forliggende "revidert planprogram for 
detaljreguleringsplan for Mork gård, permanent massedeponi/etterbruk jordbruk" ikke 
oppfyller kravene i naturmangfoldlovens §4 (forvaltningsmål for naturtyper og 
økosystemer), §8 (kunnskapsgrunnlaget) og §9 (føre-var-prinsippet).  

På grunnlag av mine merknader ovenfor ber jeg om at den aktuelle ravinedalen ikke blir 
ødelagt ved å benytte den til massedeponi. 
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR MORK GÅRD 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Mork gård, gnr/bnr. 147/1, 
147/65 m.fl., i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 2019-05-08 og uttalelsen er dermed innen fristen.   

 
HN har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 
Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å etablere og 
drifte.  
 
For kart over nettselskapet sitt distribusjonsnett, kan det tas kontakt med Geomatikk, se 
https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering. 
 

2 Elektriske anlegg i planområdet -  Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 
distribusjonsnett)  

Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold 

av områdekonsesjon. 

2.2 Eksisterende høyspenningsluftledning 
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et 
byggeforbudsbelte på totalt 16 meter, dvs 8 meter målt horisontalt til hver side fra kraftledningens 
senterlinje. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudsbelte. Nettselskapet ber om at 
traseen med byggeforbudsbeltet (16 meter totalt) registreres i planen som en hensynssone (faresone) 
med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg.  

2.3 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan 
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 
 

2.4 Forhold til eksisterende frittliggende nettstasjoner mastetrafo og frittliggende kiosk  
Nettstasjoner er viktige komponenter i elektrisitetsforsyningen, og en eventuell flytting av 
nettstasjonene medfører store kostnader og tekniske konsekvenser for el nettet. HF har nettstasjoner 
innenfor planområdet etablert som mastetrafo og frittliggende kiosk. Nettselskapet ber derfor om at 
forslagsstiller planlegger slik at det ikke er behov for flytting av disse.   

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering


 

 

2.4.1 Behov for ny nettstasjon 

Dersom tiltaket utløser et økt behov for strøm, kan det bli behov for å sette av arealer til ny nettstasjon.  

For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til 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 fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra 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 til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 

2.5 Omlegging/flytting av eksisterende nett  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarige) bruksrettigheter.  

For de anlegg som må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traséer og nettstasjoner. Nye 
traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende traséene 
og nettstasjonene 

3 Andre forhold 

3.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

3.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i 
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf. vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 

3.3 Annet  
Nettselskapet ber om at fremtidig infrastruktur planlegges slik at den i minst mulig grad kommer i konflikt 
med nettselskapet sine anlegg. Hafslund Nett ber om at utbygger tar kontakt med nettselskapet på et tidlig 
tidspunkt for å avklare om nettselskapet sine anlegg må flyttes og eventuelle andre forhold. 

Dersom det skulle være noen spørsmål til vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

mailto:firmapost@hafslundnett.no


 

 

 
Martin Vågåsar 
Avdeling rettigheter 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart -  Detaljreguleringsplan 

for Mork gård GBnr 147/1 og 147/65 med flere - Eidsvoll kommune, 

Akershus 

Vi viser til varsel om oppstart datert 08.04.2019. 

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- erosjon og skred. 

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. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

      

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 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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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. 

 

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. 

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

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 ro@nve.no. 

  

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.  

  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Eva Irene Maanum 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

  

   

   
 

  

Kopi til: 

Eidsvoll kommune 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 

2605 LILLEHAMMER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Cowi AS - Drammen 

Nedre Strandgate 3 

3015 DRAMMEN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Torhild Sletten / 24058226 19/76062-2    03.05.2019 

     

      

Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Mork gård i Eidsvoll 

Vi viser til brev datert 08.04.2019 fra COWI med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Mork gård i Eidsvoll. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for massemottak. Etterbruken av 
massemottaket skal være jordbruk. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til arbeid med detaljreguleringsplan 
Statens vegvesens uttalelse datert 17.09.2015 til varsel om oppstart av arbeid med 
reguleringsplan for Mork gård- massedeponi i Eidsvoll kommune gjelder fortsatt. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen  
Med hilsen  
 
 
Arne Kolstadbråten  
Fagkoordinator                                                      Torhild Sletten 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

Uttalelse datert 17.09.2015 til oppstart av arbeid med reguleringsplan for Mork gård 



%
Statens vegvesen

Areal+

Petter Mogens Lund

Storgata 64A

2609 LILLEHAMMER

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dam:

Region øst Torhild Sletten  -  24058226 2013/001717-014 p12036 17.09.2015

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for  Mork gård  -

massedeponi  i Eidsvoll  kommune

Vi viser til brev datert 31.08.2015 fra Areal+ med varsel om oppstart av arbeid med

reguleringsplan for Mork gård massedeponi og fortau langs fv. 506 (Dønnumskia).

Eidsvoll kommune har i møte 09.12.2014 fastsatt planprogram for reguleringsplan for

Mork gård  — massedeponi.

Beliggenheten til planområdet

Planområdet får adkomst fra fv. 506 via kryss mellom fv. 506 (Dønnumskia) og fv. 181

(Trondheimsvegen). Fv. 506 har fartsgrense 60 km/t fra krysset med fv. 181 og videre forbi

Mork gård. Det ligger et boligområde rett ved krysset mellom fv. 506 og fv. 181. Noen av

boligene i dette området har avkjørsel fra fv. 506. Det er ikke anlagt gang- og sykkelveg langs

fv. 506. Det er anlagt gang- og sykkelveg langs sørsiden av fv. 181 forbi boligområdet og frem

til Ås barneskole.

Tidligere uttalelser fra Statens vegvesen

Statens vegvesen har i brev datert 26.06.2013 gitt uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med

reguleringsplan for Mork gård  -  massedeponi.

Statens vegvesen har i brev datert 23.05.2014 svart på spørsmål om forslag om regulering av

fortau langs fv. 506. I våre merknader til forslag om regulering av fortau skrev vi bl.a.

«Det ligger boliger i relativ kort avstand fra fv. 506. Statens vegvesen kan derfor akseptere at det
reguleres fortau langs østsiden av fv. 506 som vist i alternativ 1 istedenfor gang— 0g sykkelveg».

Pnstadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 61 25 74 80 Østensjøveien 34 Statens vegvesen

Region øst hrmaposl—ostegvesenmo 0667 OSLO Landsdekkende regnskap
Postboks 1010

2605 Lillehammer Org.nr: 971032081 9815  Vadsø

Telefnn:

Telefaks:
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Statens vegvesen  har følgende merknader til varsel 0m oppstart av planarbeid:

].

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rekkefølgebestemmelse om bygging av  fortau/gang- og sykkelveg

Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det skal være bygget fortau eller gang- og

sykkelveg langs østsiden av fv. 506 fra avkjørselen til gbnr. 147/ 13 frem til eksisterende

gang— og sykkelveg ved krysset fv. 506/fv. 181 før kommunen gir tillatelse til bruk av

massedeponiet. Bygging av fortau eller gang— 0g sykkelve g langs nevnte strekning er et

nødvendig tiltak av hensyn til trafikksikkerheten til fotgj engere og syklister.

Regulering av midlertidig anleggsområde

Det må reguleres midlertidig anleggsområde langs fortauet som planlegges regulert langs

fv. 506. Vi anbefaler at anleggsområde reguleres med bredde 10 111 der dette er mulig.
Anleggsområde skal sikre rett til å ha maskiner og marmskap på stedet.

Teknisk plan for fortau

Tiltakshaver må utarbeide teknisk plan for fortauet som skal danne grunnlag for

reguleringsplanen. Teknisk plan skal inneholde tekniske tegninger og beskrivelser som er

nødvendige for å dokumentere at det er mulig å bygge planlagt fortau. Det er bl.a. viktig

å sike at reguleringsplanen er detaljert nok til å kunne brukes som rettsgrunnlag for å erverve

nødvendig grunn og rettigheter. I Statens vegvesens håndbok R700 er det beskrevet hvilke

tekniske tegninger som skal Være grunnlag for reguleringsplaner.

Tiltakshaver må sende teknisk plan for fortauet Statens vegvesen for gjermomsyn/

godkjerming før forslaget til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for  fortau/gang- og sykkelveg

Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for

fortau/gang— og sykkelveg langs fv. 506 før man kan starte på arbeidet med å bygge fortauet

eller gang— og sykkelvegen.

Regulering av kryss med fylkesveg

Kryss mellom avkjørselsveg til planområdet og fylkesvegen må reguleres med utforming o g

frisikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnonnal) og Statens vegvesens

håndbok  V121  (veileder). Frisiktlinjene må målsettes på reguleringsplanen.

Reguleringsbcstcmmelse om frisikt i  kryss

Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt med busker,

gjerder eller andre siktlnndre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til fylkesvegen.

Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for kryss

Det må fremgå av reguleringsbestennnelse at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for

kryss mellom avkjørselsvegen til planområdet  o g fylkesvegen før man kan Starte på arbeidet

med å bygge krysset.

Vi gjør oppmerksom på at vi kan komme med ytterligere merknader når vi mottar forslaget til

detaljreguleringsplan på høring.

Statens vegvesen er fylkeskommunens vegadministrasjon ifylkesvegsaker.



Statens vegvesens håndbøker
Statens vegvesens  håndbok  N100 (vegnormal),  håndbok V121  og håndbok  R7001iggerpå

nettsiden www.vegvesen.no under området fag og håndbøker.

Vegavdeling Akershus -Planseksjonen

Med hilsen

7  n'

/,(/ %  ”/<//.J,/f7//z/ LL
,..— a  L

'Arnc  Kolstadbråten

Fagkoordinator

kopi:

Eidsvoll kommune, Planavdelingen

Akershus fylkeskommune, Sentraladministrasjonen

----- agrmoq sw”
Torhild Sletten
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