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Kopi til

UTTALELSE TIL OPPSTART AV ARBEID MED DETALJREGULERING FOR CARSTEN ANKERS VEG,
GBNR 117/41 M.FL.
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for
Carsten Ankers veg gbnr. 117/51 m.fl. i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 8. august 2018 og
uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).
HN har ikke elanlegg i det området som omfattes av planen.
Dersom utbygger blir gjort kjent med at noen av HN sine anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt med
HN.
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Bemerkninger

1.1
Behov for ny nettstasjon
Avhengig av prosjektets omfang, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon
innenfor planavgrensningen. Dette for å sikre strøm til ny bebyggelse. Dette er avhengig av
effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov
planforslaget 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 normalt er
behov for et areal på ca. 35 kvm (6,5 m x 5,5 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 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 optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert
sentralt i planområdet.
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.
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v.

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Arealet som i fremtiden skal brukes til 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.

1.2
Kostnader knyttet til strømforsyning
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 (evigvarende) bruksrettigheter.
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Annet
HN 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.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.
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

Natasa Sandvold
Rådgiver
Avdeling rettigheter

Besøksadresse: Tordenskiolds gate 12,
Oslo
Postadresse: c/o Fylkesmannen i Østfold,
Postboks 325, 1502 MOSS
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Øvre Romerike Prosjektering AS
Pb 26
2051 JESSHEIM

Deres ref.:
Deres dato: 07.06.2018
Vår ref.: 2018/12323-3 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22003708
Dato: 06.07.2018

Eidsvoll kommune - Varsel om igangsatt detaljregulering - Carsten Ankers
veg - gbnr 117/41 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Øvre Romerike Prosjektering AS av 07.06.2018.
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 varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Vi forventer at kommunen følger opp føringer i regional plan for areal og
transport.
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
(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
Alexander Karlsson
rådgiver

Christina Kinck
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Carsten Ankers veg
– gbnr. 117/41 m.fl. i Eidsvoll
Vi viser til brev datert 07.06.2018 fra Øvre Romerike Prosjektering.
Beskrivelse av saken
Øvre Romerike Prosjektering varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for
Carsten Ankers veg – gbnr. 117/41 m.fl. Formålet med reguleringen er å legge til rette for bygging
av leiligheter med parkering i kjeller. Planområdet inngår i reguleringsplan for sentrale deler av
Eidsvoll Verk, vedtatt i 2007. Det er planlagt at planområdet skal få avkjørsel fra fv. 506 i øst.
Fv. 506 (Carsten Ankers veg) har fartsgrense 40 km/t og trafikkmengde ca. 500 kjøretøy/døgn.
Uttalelse fra Statens vegvesen til varsel om planoppstart
1. Regulering av avkjørsel
Avkjørsel fra fv. 506 til planområdet må reguleres utformet som kryss og med sikt som
beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100 (vegnormal) og håndbok V121.
Frisiktslinjene må målsettes på reguleringsplanen.
2. Reguleringsbestemmelse om frisikt
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at det på frisiktsonene ikke er tillatt med busker,
gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 0.5 m over vegbanen til fv. 506.
3. Regulering av snuplass
For å hindre rygging av kjøretøy ut i fv. 506 må det reguleres snuplass/vendehammer
innenfor planområdet.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen
Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kopi
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO

FYLKESADMINISTRASJONEN

ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS
Postboks 26
2051 JESSHEIM
Att. Anne Larsson Hovind
Vår saksbehandler
Margaret A. Mortensen

Vår dato
03.08.2018

Vår referanse (oppgis ved svar)
2013/15304-19/108720/2018 EMNE C53

Telefon
22055622

Deres dato
07.06.2018

Deres referanse
1403.17a/ah

Eidsvoll kommune - Detaljregulering for Carsten Ankers veg - Gbnr 117/41 m fl - Uttalelse til
varsel om oppstart av planarbeid
Det vises til oversendelse datert 7. juni 2018 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til
plan- og bygningsloven § 12-8.
Planområdet er på ca. 4,3 dekar og avsatt til sentrums- og boligformål i kommuneplanens arealdel.
Området utgjør del av et større bevaringsområde i reguleringsplan for sentrale deler av Eidsvoll
verk, vedtatt 25. juni 2007. Formålet med det varslede planarbeidet er å legge til rette for bygging
av boliger i form av blokkbebyggelse med parkeringskjeller. Antall boenheter anslås ikke.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen har i flere omganger uttalt seg til utvikling innenfor det aktuelle planområdet. Vi
viser blant annet til vår uttalelse til planinitiativ innenfor området i brev av 13. april 2018 og
vurderer at det er dette planinitiativet det nå varsles oppstart av.
Utbyggingen er planlagt på baksiden av Carsten Ankers veg 32 og 30 (gbnr 117/28 og 36), som
utgjør en sammenhengende gatefasade på Pirotoppen ved Eidsvoll verk. De to hovedbygningene er
koblet sammen av to uthus-/lagerbygninger med langsiden mot gata. Den store hovedbygningen i
Carsten Ankers veg 32 skal ha blitt oppført omkring 1900, som meieri og landhandel. Senere har
det vært ulike typer handel her, i tillegg til bolig. Bolighuset i Carsten Ankers veg 30 var bakeri fra
1930-årene, men bygningen er sannsynligvis oppført noe tidligere på 1900-tallet.
Området er del av et større bevaringsområde i reguleringsplan for sentrale deler av Eidsvoll verk,
vedtatt 25. juni 2007. Begge de ovenfor nevnte bygningene er avmerket som bygg som skal
bevares. Formålet med reguleringsplanen er å sikre kulturhistoriske verdier ved bevaring, og «at
utviklingen i området skjer innenfor rammen av det historiske bygningsmiljøet og stedskarakteren,
inkludert veger, siktlinjer og vegetasjon.» I § 3.2 heter det at hensyn til det bestående miljøet og de
historiske omgivelsene skal være overordnet andre hensyn.

Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org. nr - juridisk

Postboks 1200 sentrum

Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

(+47) 22055000

NO 958381492 MVA

E-post

Fakturaadresse

Telefaks

Org. nr - bedrift

post@afk.no

Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

(+47) 22055055

NO 874587222

0107 OSLO

Området er også del av et kulturmiljø rundt Eidsvoll verk, som er vurdert å inneha verdi i regional
og nasjonal sammenheng, jf. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (2007).
Utvikling i bakkant av tettbebyggelsen på Eidsvoll verk kan bidra til å gjøre området mer attraktivt
som boligområde, men som den gjeldende reguleringsplanen fastslår, er det spesielt viktig at
utvikling av området skjer på kulturmiljøets premisser. Særpreget må ivaretas både ved bevaring av
eksisterende bebyggelse og ved å tilpasse ny bebyggelse til det bevaringsverdige miljøet. Ny
bebyggelse bør ta opp i seg elementer fra det omkringliggende miljøet, slik som høyder og
materialvalg.
De bevaringsverdige bygningene på Pirotoppen og Eidsvoll verk må spille hovedrollen i miljøet.
Byggehøyder må tilpasses omgivelsene, og siktlinjer må ivaretas. Fra nord er Trondheimsvegen en
viktig innfallsport til Eidsvoll verk, der det åpne landskapet gir god sikt mot sentrum og de aktuelle
eiendommene. Eventuell ny bebyggelse må også vurderes i forhold til innvirkningen på gatemiljøet
på Pirotoppen. Landskapet må i en større helhet sees i sammenheng med Eidsvollsbygningen på
den andre siden av Andelva. Det er tett småhusbebyggelse som preger tettbebyggelsen på Eidsvoll
verk, og det er etter vår vurdering et slikt preg som bør videreføres.
Det opplyses i varselet at området er tenkt bebygd med boligblokker. Terrenget skrår fra
Pirotoppen og ned mot utviklingsområdet. Dette kan åpne opp for flere muligheter enn dersom hele
området lå på samme nivå som de bevaringsverdige byggene. Vi er allikevel skeptisk til
boligblokker slik det var skissert i planinitiativet vi tidligere uttalte oss til. Den samme typologien
oppføres i dag i mange tettsteder i Akershus og bidrar ikke til å ivareta stedets særpreget i særlig
grad. Vi anbefaler derfor at eventuelle nybygg tar utgangspunkt i stedets særpreg, både når det
gjelder typologi, høyder og materialvalg.
Dersom planen legges ut til offentlig ettersyn uten at områdets kulturminneverdier er
ivaretatt i tilstrekkelig grad vil fylkesrådmannen vurdere å legge saken fram for
fylkesutvalget med forslag om innsigelse. Fylkeskommunen deltar gjerne i en videre dialog
rundt utarbeidelse av planen.
Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte
automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av
automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning av kulturminneinteressene
er unødvendig.
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike
som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget 14. desember
2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3,
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.
Den regionale planen legger til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten i
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I Eidsvoll vil det si at minimum 80 prosent av
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veksten skal skje i Eidsvoll sentrum/Sundet eller Eidsvoll verk/Råholt. Det aktuelle området ligger
utenfor det prioriterte vekstområdet Eidsvoll verk slik det er avgrenset i forslaget i
kommunedelplan for Råholt, som lå ute til offentlig ettersyn høsten 2017. Utvikling innenfor
planområdet vil dermed utgjøre en del av de 20 prosentene av veksten som i henhold til regional
plan for areal og transport kan skje utenfor prioriterte vekstområder. Fylkesrådmannen forutsetter
at kommunen legger dette til grunn i det videre planarbeidet.
Fylkesvei
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen region øst.
Konklusjon
Dersom planen legges ut til offentlig ettersyn uten at områdets kulturminneverdier er
ivaretatt i tilstrekkelig grad vil fylkesrådmannen vurdere å legge saken fram for
fylkesutvalget med forslag om innsigelse. Fylkeskommunen deltar gjerne i en videre dialog
rundt utarbeidelse av planen.
Med vennlig hilsen
Margaret A. Mortensen
rådgiver, plan

Hanne Libak
rådgiver, nyere tids kulturminner

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi:

Eidsvoll kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen region øst

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

margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22
pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70
hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
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Anne Larsson Hovind
Vår dato: 06.08.2018
Vår ref.: 201835466-2
Arkiv: 323
Deres dato: 07.06.2018
Deres ref.: 1403.17a/alh

Saksbehandler:
Kristin Selvik
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NVEs generelle innspill ved varsel om planoppstart Detaljreguleringsplan for Carsten Ankers veg GBnr 117/41 med flere Eidsvoll kommune, Akershus
Vi viser til varsel om oppstart datert 07.06.2018.
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 disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
Flom, erosjon og skred
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.
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. 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 har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder 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.
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

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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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.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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 ønsker bistand til i
den enkelte saken.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Selvik
rådgiver

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

Kopi til:
Eidsvoll kommune

Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017)

NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. 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 Samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging. 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 TEK17. 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.
Vassdragsmiljø i arealplanlegging
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
Plan- og bygningslovens § 12-5
kan differensieres ut fra konkrete
vurderinger av allmenne hensyn, for
Plan- og bygningslovens § 1-8
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og
Vannressursloven
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

Verneplan for vassdrag
RPR for vernede vassdrag

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
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 TEK17 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK17
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 veileder Havnivåstigning og
stormflo

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

Skredutsatte områder vises som
NGUs løsmassekart
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Krav til skredsikkerhet i TEK17
TEK 17 §7-3.
Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 2014)
planen.
Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

skred i bratt terreng

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred
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.
Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Etablering av nye energianlegg Forholdet til plan- og
bygningsloven
Etablering av nye energianlegg Forholdet til plan- og
bygningsloven
Bebyggelse nær
høyspenningsanlegg
Hensynssoner for kraftledninger
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.
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Lars Erik Krogtoft, 32266655

Eidsvoll - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområdet - 117/41 m fl Carsten Ankers veg - reguleringsplan
Vi viser til deres brev datert 18.12.2019 med varsel om utvidelse av planområdet. Bakgrunnen for
utvidelsen er i all hovedsak grunnet trafikale løsninger.
Fylkesmannens rolle
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen 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 prosess oppfylles. Det er en forutsetning at planene kommunene vedtar
er innenfor rammene av gjeldende nasjonal politikk.
Fylkesmannens vurdering
Det kan se ut for at planavgrensningens utvidelse nordover berører område avsatt til LNF, samt
muligens landbruksarealer med svært god og god jordkvalitet. Fylkesmannen mener det er viktig at
planen sikrer jordbruksarealene og at det ikke gjøres tiltak som vil forringe dyrka mark eller
landbruksdrift.
Utover dette har vi ingen merknader til utvidelsen av planavgrensningen.

Med hilsen
Alexander Karlsson (e.f.)
seniorrådgiver

Lars Erik Krogtoft
rådgiver
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for Carsten Ankers veg, gbnr
117/41 m.fl. - Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde
Vi viser til oversendelse datert 18. desember 2019 av varsel om utvidet planområde i henhold
til plan- og bygningsloven § 12-8.
Oppstart av arbeid med detaljregulering for Carsten Ankers veg, gbnr 117/41 m.fl. ble varslet
7. juni 2018. Planen skal legge til rette for boliger, herunder blokkbebyggelse, inkludert
parkering i kjeller. Det varsles nå en utvidelse av planområdet for å ivareta hensyn til blant
annet kryssutforming, søppelhåndtering og eventuell terrengjustering.
Akershus fylkeskommune uttalte seg til det opprinnelige varselet ved brev datert 3. august
2018. Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 5. juli 2018. Fra 1. januar 2020 inngår
tidligere Akershus fylkeskommune i Viken fylkeskommune. Samtidig er det totale ansvaret for
forvaltning av fylkesveinettet samlet i fylkeskommunen. Viken fylkeskommune har følgende
merknader til det utvidete varselet:

Nyere tids kulturminner
I uttalelsen til opprinnelig varsel, datert 3. august 2018, påpekte fylkeskommunen de viktige
kulturminneinteressene i og rundt planområdet. Uttalelsen gjøres gjeldende også for det
utvidete planområdet. Dersom planen legges ut til offentlig ettersyn uten at områdets
kulturminneverdier er ivaretatt i tilstrekkelig grad vil vi vurdere å legge saken fram for
fylkesrådet med forslag om innsigelse.

Samferdselsplanlegging og forvaltning
Statens vegvesens uttalelse datert 5. juli 2018 gjøres gjeldende også for det utvidete
planområdet. Vi gjør oppmerksom på at Carsten Ankers veg har skiftet fylkesveinummer fra
fv. 506 til fv. 1597.
Vennlig hilsen
Per Albert Kierulf
avdelingssjef kommunale planer

Margaret Andrea Mortensen
rådgiver kommunale planer
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Uttalelse til forslag til regulering av byggegrense i reguleringsplan for
Carsten Ankers veg - gbnr. 117/41 m.fl. i Eidsvoll
Vi viser til epost sendt 22.01.2020 fra Norconsult ved Anne Larsson Hovind.
Beskrivelse av saken
Norconsult arbeider med detaljregulering for Carsten Anker veg – gbnr. 117/41 mfl.
Norconsult ber Viken fylkeskommune gi uttalelse til følgende forslag:
•

Forslag om å regulere byggegrense 10 m fra midtlinjen til fv. 1597 Carsten Ankers veg.

•

Forslag om reguleringsbestemmelse som sier at balkonger kan krage ut over byggegrensen
med inntil 1 m.

•

Forslag om regulering av parkeringskjeller i en avstand inntil 6 m fra midtlinjen til fv. 1597,
og forslag om reguleringsbestemmelse som sier at parkeringskjeller kan bygges i en avstand
inntil 6 m fra midtlinjen til fv. 1597 Carsten Ankers veg.

Uttalelse fra Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune kan akseptere at byggegrensen langs fv. 1597 blir regulert 10 m fra
midtlinjen til fv. 1597 Carsten Ankers veg, dvs. i samme avstand som byggegrensen regulert
i reguleringsplan for sentrale deler av Eidsvoll Verk, vedtatt 25.06.2007.
Vi kan akseptere at kommunen vedtar reguleringsbestemmelse som sier at balkonger kan krage
utover byggegrensen langs fv. 1597 Carsten Ankers vei med inntil 1 m.
Vi kan akseptere at kjeller for parkeringsplasser og boder blir regulert med plassering som vist
på tegning A0110, datert 31.01.2020, utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter. Dvs. at et hjørne av
parkeringskjelleren blir i avstand inntil 6 m fra midtlinjen til fv. 1597 Carsten Ankers veg.
Vi kan videre akseptere at kommunen vedtar reguleringsbestemmelse som sier at kjeller for
parkeringsplasser og boder kan bygges i en avstand inntil 6 m fra midtlinjen til fv. 1597.
Vennlig hilsen
Jon-Terje Bekken
seksjonsleder

Torhild Sletten
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