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Firmapost
Innspill ved oppstart av reguleringsendring av detaljplan for Sundgården,
deler av gnr/bnr. 17/178 m.fl, Nordre Vilberg. Plan-ID 023705000.

Jeg har følgende kommentarer i forbindelse med oppstartsvarselet av ovennevnte planarbeid:
 Stedsbetegnelsen er ikke «Nordre Vilberg», men Nedre Vilberg!
 På brinken sør for helsetunet ligger det mest sannsynlig en gravhaug/gravminne som er automatisk fredet.
Det er særlig viktig at bryggeområdet ikke utvides sørover slik at gravhaugen og det offentlige friområdet i
tilknytning til denne ikke blir redusert. I tillegg må det sikres adkomst for allmenheten ut til dette
friområdet.
 Ser av planavgrensningen at hele friområdet i dalen ned til Lars Tønsakers veg er med i planen. Her går det
en sti som bør reguleres til turveg,‐ eller aller helst offentlig gang‐/sykkelveg‐, hvis det er mulig å oppnå
tilfredsstillende stigningsforhold. Det bør stilles rekkefølgekrav om opparbeidelse til minimum turveg ifbm
videre utbygging på/ved helsetunet.

Hilsen
Odd Gundersen
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Pir II AS
Innherredsveien 7
7014 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region øst

Torhild Sletten / 24058226

17/60196-2

Deres referanse:

Vår dato:
12.05.2017

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsendring av
reguleringsplan for Sundgården i Eidsvoll
Vi viser til brev datert 25.04.2017 med varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for Sundgården i Eidsvoll.
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av kjøkkenet på
Vilberg Helsetun, anlegg av gang- og sykkelveg, fortau og parkeringsplasser.
Planområdet grenser mot kommunale veger.
Uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med
reguleringsplan for Sundgården, gbnr. 17/178 m.fl.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten
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Bjørnar Holtan
15. mai 2017 10:03
'Vidar Wilberg'
Magnus Indergård Kopstad; Børge Anfinsen; Tomas Løvset
SV: Reguleringsendring Sundgården, 17/178 Nordre Vilberg, Vilberg
Helsetun

Hei!
Endringene er ikke prosjektert enda, men det er snakk om å omregulere området vest for helsetunet slik at
reguleringsformålet er i samsvar med dagens bruk. Det går en adkomstvei over friområdet og inn på helsetunet
sørvest på tomta i dag. Dette området er tenkt innlemmet i formålet offentlig tjenesteyting og tilsvarer ca 150‐
200m2.
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Vennlig hilsen
Pir II AS
Bjørnar Holtan
+47 911 31 002
Fra: Vidar Wilberg [mailto:vwilberg@sympatico.ca]
Sendt: 12. mai 2017 16:36
Til: Firmapost <Firmapost@pir2.no>
Emne: Reguleringsendring Sundgården, 17/178 Nordre Vilberg, Vilberg Helsetun

<<...>>

Hei,
Jeg vil gjerne få oppgitt ca. størrelsen på tilleggsarealet som blir tatt fra det eksisterende friområdet.
Med vennlig hilsen,
Vidar Wilberg
Grunneier.
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Bjørnar Holtan
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Erling Amdahl <Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no>
18. mai 2017 09:10
Firmapost
Markus Forsberg; Arnstein Bakken
Reguleringsendring Vilberg Helsetun. Uttalelse fra KOT

Sak: 15/1300
Kommunalteknikk viser til referat fra oppstartmøte 05.04.2017.
Før arbeidet igangsettes må det utarbeides detaljplaner for ny trafikkløsning, inkl. gang‐/sykkelveg, fortau og
parkering.
Det forutsettes at ny trafikkløsning ikke medfører økte driftskostnader for kommunalteknikk. (Dette er forøvrig
bekreftet av Eiendomsavdelingen i e‐post 15.05.2017, hvor Eiendomsavdelingen tar over brøyteansvaret.)
Det må også utarbeides tekniske detaljplaner for omlegging av eksisterende VA‐anlegg som blir berørt av
byggearbeidene.
Tekniske planer skal utarbeides iht. gjeldende VA‐norm og felles kommunal vegnorm, og skal godkjennes av
kommunalteknikk før arbeidene igangsettes.
Med vennlig hilsen

Erling Amdahl
Fagleder prosjektavdelingen
Kommunalteknikk

Tlf: 66 10 71 55 / 406 25 515

erling.amdahl@eidsvoll.kommune.no
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Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
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Pir II Oslo AS
Kongens gate 2
0153 OSLO

Deres ref.:
Deres dato: 25.04.2017
Vår ref.: 2017/17339-3 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22003708
Dato: 18.05.2017

Eidsvoll kommune - Varsel om reguleringsendring av detaljplan for
Sundgården, deler av gbnr 17/178 m.fl. - Nordre Vilberg - Fylkesmannens
uttalelse
Vi viser til brev fra Pir II Oslo AS av 25.04.2017.
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.
Fylkesmannen har vurdert varselet om mindre endring av reguleringsplanen ut ifra regionale og
nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder og har følgende merknader:
Kommunen må spesielt vurdere trafikksikkerhet og parkeringsnormer i planarbeidet.
Parkeringsnormer utgjør et effektivt virkemiddel for å påvirke valg av transportmiddel. Det må
utarbeides reguleringsbestemmelser som fastsetter restriktive maksimumsnormer for etablering
av parkeringsplasser. Dette for å bidra til å bremse veksten i biltrafikk, i tråd med nasjonale
klimamål.
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 2017
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no).

Med hilsen
Marit Louise Lindholm
rådgiver
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Eidsvoll kommune - Gbnr 17/178 m fl - Sundgården - Uttalelse til varsel om
reguleringsendring av detaljplan
Det vises til oversendelse datert 25. april 2017, mottatt her 23. mai 2017, av varsel om igangsatt
reguleringsendring i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8.
Planområdet omfattes av reguleringsplan for Sundgården, deler av gbnr 17/178 m.fl, N. Vilberg,
vedtatt 5. mars 1984. Området er regulert til offentlig formål – sykehjem/aldershjem, frittliggende
boligbebyggelse, friområde og trafikkområde. Formålet med planarbeidet er legge til rette for
utvidelse av kjøkkenet til Vilberg helsetun, fortau og parkering og innebærer blant annet
omdisponering av en del av friområdet.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:
Viktige regionale interesser
Automatisk fredete kulturminner
Det er registrert en fredet gravhaug i planområdet, sør for helsetunet på grensen mellom offentlig
bygg og friområdet. Gravminnet har ID-nr. 80218 i Riksantikvarens kulturminnedatabase,
Askeladden. Arkivopplysninger viser at det også ble avdekket enkelte spredte spor av forhistorisk
aktivitet på byggetomta for helsetunet.
Området ble befart 29. mai 2017. Utkanten av haugens ligger bare 18 meter sørøst for lysthuset i
Vilberg helsetuns hage, kant i kant med opparbeidet plenareal. Gravminnet er fredet i medhold av
kulturminneloven § 4j. I henhold til § 3, må ingen sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
gravminnet, eller fremkalle fare for at dette kan skje.
Gravhaugen og en sikringssone på 5 meter omkring må markeres på plankartet med en
hensynssone d. Fylkesrådmannen ber videre om at ryggen gravhaugen ligger på må markeres med
en hensynssone c, for bevaring av kulturmiljøet. Det må knyttes en bestemmelse til hensynssonen
som hindrer terrengendringer og montering av installasjoner over bakken. Dersom det ikke er
alvorlige geotekniske argumenter for det, må forbudet mot terrengendringer også gjelde ravinene
på øst og vestsiden av haugen.

Postadresse
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Besøksadresse
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Org. nr - juridisk
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Dersom forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget
som utarbeides vil fylkesrådmannen vurdere å fremme innsigelse til planen.
Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen
merknader knyttet til nyere tids kulturminner.
Universell utforming
Det er et nasjonalt mål å sikre at planleggingen virker inkluderende, slik at alle kan benytte
bebyggelse og uterom på en likestilt måte. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i
formålsparagrafen i plan- og bygningsloven § 1-1, og § 12-7 nr. 4, som omhandler bestemmelser i
reguleringsplaner. Fylkesrådmannen ber om at hensynet til universell utforming ivaretas i det
videre planarbeidet.
Fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region
øst.
Fylkesrådmannens vurdering
Dersom forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget som utarbeides vil fylkesrådmannen vurdere å fremme innsigelse til planen ved
offentlig ettersyn.
På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen for øvrig at tiltaket er i samsvar
med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader.
Med vennlig hilsen
Margaret Andrea Mortensen
rådgiver plan

Bjarne Gaut
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi:

Eidsvoll kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen, Region øst
Kulturminnevernet i kommunen

Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:

margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22
bjarne.gaut@afk.no, 22 05 56 20
hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
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NVEs innspill ved varsel om reguleringsendring Detaljreguleringsplan for Sundgården, deler av GBnr 17/178 med flere Nordre Vilberg - PlanID 023705000 - Eidsvoll kommune, Akershus
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid 25.04.2017.
Marine avsetninger – Kvikkleire
Planområdet befinner seg i et område med tykke marine avsetninger (jf. NGUs løsmassekart,
www.ngu.no). I alle områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det planlegges
byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marin leire må det dokumenteres at grunnen er stabil
eller lar seg stabilisere (områdestabilitet).
Om det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. En
geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en
dokumentasjon av områdestabiliteten jf. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i
arealplanar og NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet
ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med
sprøbruddegenskaper. Det må framgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i
anleggsfasen og permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem
dokumenteres og de må innarbeides i reguleringsplanen. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift
(TEK 10) § 7-3 – Sikkerhet mot skred - med veiledning.
Våre retningslinjer NVE 2/2011 og vår veileder NVE 7/2014, ligger tilgjengelig på www.nve.no/flaumog-skred/arealplanlegging, og vi ber om at disse legges til grunn i det videre planarbeidet. Vedlagt er
også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med planarbeidet.
Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sjekke ut aktuelle forhold og for å sikre
tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred. Vi
forbeholder oss retten til å komme tilbake med mer senere i planprosessen.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, 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

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7075 TILLER

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG
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Side 2

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

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

Kopi til:
Eidsvoll kommune

Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015)

NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til TEK10. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven
og energiloven).

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdrag i planområdet?

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
Karttjenesten NVE Atlas
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanlegging og
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieres ut fra konkrete
Plan- og bygningslovens § 12-5
vurderinger av allmenne hensyn, for
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og Plan- og bygningslovens § 1-8
20 m langs bekker.

Styring av arealbruken bort fra
vassdragene er det beste
virkemiddelet for å ta vare på
vassdragsmiljø og begrense
vassdragsrelatert fare.

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og
bekkelukking frarådes.
Dersom det planlegges tiltak som berører
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann,
må konsekvensene av dette beskrives, som
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller
samordning etter vannressursloven. Hvilke
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRP for verna vassdrag.

Kan området være flomutsatt?
Dersom planområdet er innenfor 20metersbeltet langs bekk eller 100metersbeltet langs elv så bør
flomfare vurderes. På flate elvesletter
vil flommen ha større utstrekning.
På grunn av klimaendringer forventes
økt flomvannføring med minst 20% i
små nedbørfelt og kystvassdrag. I
noen regioner vil også flommene øke
i store vassdrag.

Finnes det flomsonekart i planområdet?

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak
ved vassdragsinngrep må innarbeides i
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan Verneplan for vassdrag
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
RPR for vernede vassdrag
hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
må det gjøres en fagkyndig utredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinje 2/2011: Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
2014)

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil
normalt dekke fare for flom og flomskred

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.

Alternative flomveier for lukkede bekker bør Retningslinjer for
vises som hensynssone i planen
flomberegninger
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Fakta: Hvordan ta hensyn til
overvannshåndtering.
klimaendringer

Vil utbyggingen medføre økt overvann og
raskere avrenning til vassdrag? Vil
havnivåstigning og stormflo ha betydning for
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø?

Rettleiar 3/2015: Flaumfare
langs bekker

Fakta: GIS finner flomveiene

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltak innen vann
og avløp i kommunale planer
DSBs Havnivåveileder

Kan området være skredutsatt?
Å ha kunnskap om skredfare, og ta
hensyn til dette ved planlegging og
utbygging , er den mest effektive
måten å forebygge skredulykker.
På grunn av klimaendringer forventes
økt hyppighet av skred i bratt
terreng, men fareområdene vil ikke
nødvendigvis bli større.

Ligger planområdet innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnes det kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i planområdet?
Undersøk om det er lokal informasjon om
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra
planlagt arealbruk og tiltakskategorier.

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet
plasseres utenfor skredutsatte områder.

Karttjenesten NVE Atlas

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred

NGUs løsmassekart
Skredutsatte områder vises som
Krav til skredsikkerhet i TEK10
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
TEK 10 §7-3.
2014)
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
skred i bratt terreng
planen.

Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare
Er det konsesjoner for vassdragseller energianlegg i området?
Nettanlegg og trafoer som krever
anleggskonsesjon etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer ,
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og -overføring .
Er anleggseier varslet?

Anlegg for energiforsyning og -overføring
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som
hensynssone.

Planloven og energianlegg

Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Hensynssoner for kraftledninger

Oversikt over konsesjoner som
er gitt eller under behandling
Bebyggelse nær høyspentanlegg
Plan- og bygningslovens § 12-5

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.
For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.

