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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart  -  Detaljreguleringsplan 

for del av Lundsjordet ved Eidsvoll verk - Eidsvoll kommune, Akershus 

Vi viser til varsel om oppstart datert 09.12.2019. 

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.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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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.  

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

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

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

     

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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Kopi til: 

IN BY AS v/Ola Bettum 

kan@nordic-group.no 

Oyvind.Neslein@nielstorp.no 
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Dato:  19.12.2019 
Vår ref:  19/03878-3 
Deres ref:      

 

Uttalelse til varsel om oppstart med detaljregulering for 
Lundsjordet i Eidsvoll kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 9. og 10. desember 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Uttalelse til planen 
DMF kan ikke se at det foreslåtte planområdet, der det skal legges til rette for 
boligbebyggelse, berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, 
at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi har derfor 
ingen merknader til varsel om oppstart av detaljregulering for Lundsjordet. 
 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre 
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

Leiv Erikssons vei 39 

Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST post@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 
TELEFON +47 79 02 12 92 
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Mottakere: 

IN BY AS Grubbegata 14 0179 OSLO 

Kopi  ti l:  

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL 

 
 



 

 

 

 

 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 
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Helene Thorstensen 

 

  

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

Region øst Torhild Sletten / 24058226 15/217995-8    17.12.2019 

     

      

Uttalelse til arbeid med detaljregulering for Lundsjordet, gbnr. 124/33 mfl. i Eidsvoll 

Vi viser til brev datert 05.12.2019 fra IN BY. 
 
Beskrivelse av saken 
IN BY varsler om oppstart av arbeid med detaljregulering for Lundsjordet gbnr. 124/33 m.fl. 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av sammensatt bebyggelse, 
hovedsakelig boliger. 
 
Gjeldende områderegulering av Lundsjordet 
Planområdet inngår i områderegulering for Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon, vedtatt 21.04.2014, 
og er regulert til sentrumsformål. 
 
Det er regulert et nytt kryss med fv. 1604 Sagmovegen som skal gi adkomst til eksisterende boliger 
langs de private vegene Lundsgutua og Lundsjordet, ny bebyggelse på planområdet og adkomst til 
pendlerparkeringsplassene ved togstasjonen. Krysset mellom Sagmovegen og Lundsgutua og 
avkjørselen til pendlerparkeringsplassene er regulert fjernet. Den nedre delen av Lundsgutua er 
regulert til gang- og sykkelveg. Det er regulert flere gang- og sykkelveger fra planområdet frem  
til Eidsvoll Verk stasjon. 
 
Uttalelse til arbeid med detaljregulering  
 
1. Regulering av byggegrense langs fv. 1604 Sagmovegen 

Det må reguleres en byggegrense i en avstand på minst 15 m målt fra midtlinjen til Sagmovegen. 
 

2. Regulering av nytt kryss med Sagmovegen 
Nytt kryss med Sagmovegen må reguleres med utforming som vist i områdereguleringsplanen  
for Lundsjordet. Krysset må plasseres på samme sted som vist i områdereguleringsplanen. 
 

3. Regulering av gang- og sykkelveg langs nordsiden Sagmovegen 
Det må reguleres gang- og sykkelveg fra Lundsgutua (gang- og sykkelvegen i forlengelsen av 
Lundsgutua) frem til fortauet langs brua over jernbanen. Dette av hensyn til trafikksikkerheten  
til gående og syklende. 
 
Gang- og sykkelvegen må reguleres med bredde minst 3,5 m. Det må reguleres trafikkdeler/ 
annen veggrunn med bredde minst 3,0 m mellom gang- og sykkelvegen og Sagmovegen.  
Videre må det reguleres grøft/annen veggrunn langs nordsiden av gang- og sykkelvegen. 
Arealene lang begge sider av gang- og sykkelvegen skal kunne brukes til snøopplag. 
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4. Regulering av sikt i kryss og sikt ved gang- og sykkelveg 
I reguleringsplanen må det reguleres sikt i nytt kryss med Sagmovegen, og sikt der adkomstvegen 
til planområdet krysser regulert gang- og sykkelveg langs Sagmovegen.  Minstekrav til sikt skal 
være som beskrevet i Statens vegvesens håndbok N100, avsnitt D.1.1.5 Siktkrav og  
avsnitt D.2.3 Siktkrav. Siktlinjer skal målsettes på reguleringsplanen. 

 
5. Reguleringsbestemmelse om sikt i kryss 

Reguleringsplanen må ha med en reguleringsbestemmelse som sier: «På frisiktområdene ved 
gang- og sykkelvegen og krysset med Sagmovegen er det ikke tillatt med busker, gjerder eller 
andre sikthindre med høyde større enn 0,5 m over vegbanen til gang- og sykkelvegen og 
Sagmovegen». 
 

6. Regulering av støyskjermer 
Det kan reguleres støyskjermer i en avstand inntil 3,0 m fra vegkanten til gang- og sykkelvegen 
langs Sagmovegen. Eventuelle støyskjermer må plasseres slik at de ikke hindrer sikt i kryss. 
 

7. Regulering av midlertidig anleggsområde 
Det må reguleres midlertidig anleggsområde langs Sagmovegen. Anleggsområdet skal sikre plass  
til å kunne bygge nytt kryss med Sagmovegen og gang- og sykkelveg langs Sagmovegen, og  
sikre rett til å ha maskiner og mannskap på stedet ved bygging av tiltakene. 
 

8. Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg 
For å sikre at regulert gang- og sykkelveg langs Sagmovegen blir bygget, må reguleringsplanen  
ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Regulert gang- og sykkelveg langs nordsiden av 
Sagmovegen skal være bygget før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av 
leiligheter/forretninger». 
 

9. Rekkefølgebestemmelse om bygging av nytt kryss og fjerning av krysset mellom 
Lundsgutua og Sagmovegen 
For å sikre at regulert kryss bli bygget og at krysset Lundsgutua/Sagmovegen  blir fjernet, 
må reguleringsplanen ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Regulert nytt kryss med 
Sagmovegen skal være bygget, de private vegene Lundsgutua  og Lundsjordet skal ha adkomst  
via det nye krysset, og dagens kryss mellom Lundsgutua og Sagmovegen skal være fjernet før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse til oppføring av bygninger innenfor planområdet». 
 

10. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan  
Reguleringsplanen må ha med en rekkefølgebestemmelse som sier: «Byggeplan for nytt kryss med 
fv. 1604 Sagmovegen og bygging av gang- og sykkelveg langs Sagmovegen skal være godkjent  
av Viken fylkeskommune før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til oppføring av bygninger 
innenfor planområdet». 
 
Formålet med rekkefølgebestemmelsen er å sikre at forannevnte tiltak blir bygget med krav til 
utforming gitt i Statens vegvesens håndbøker (normaler), og uten kostnader for det offentlige. 
 

11. Rekkefølgebestemmelse – trafikkstøy 
For å sikre at beboerne ikke blir utsatt for støyplager og for å sikre at grenseverdiene for utendørs 
støynivå i retningslinjen T-1442/2016 blir overholdt anbefaler vi følgende rekkefølgebestemmelse 
«Kommunen skal ha mottatt dokumentasjon på at støynivået utenfor vinduer til alle soverom og 
stuer, støynivået på balkonger og felles uteplasser er Lden 55 dB eller lavere før kommunen kan gi 
ferdigattest/brukstillatelse for boliger/leiligheter som ligger i gul støysone». 
 

12. Støyberegninger – støyfaglig utredning 
Retningslinje T-1442/2016 sier at ved planlegging av boliger som ligger i gul støysone skal 
kommunen kreve en støyfaglig utredning som viser støynivået utenfor vinder til soverom og stuer 
i alle etasjer og støynivået på balkonger/uteplasser. Beregningene skal vise støynivået uten 
støyskjermingstiltak og med støyskjermingstiltak. 
 
Deler av planområdet ligger i gul støysone. Gul støysone er et område med støynivå mellom  
Lden 55 dB og L den 65 dB. 
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 ligger på nettsiden 
www.regjeringen.no under tema – lover og regler – retningslinjer og juridiske veiledninger. 
 
Statens vegvesens håndbøker 
Statens vegvesens håndbøker ligger på nettsiden www.vegvesen.no under området fag, publikasjoner 
og håndbøker. 
 
Sagmovegen har fått nytt fylkesvegnummer 
Sagmovegen har skiftet fylkesvegnummer fra fv. 507 til fv. 1604. 
 
Viken fylkeskommune overtar fylkesvegoppgaver fra Statens vegvesen 
Fra 1. januar 2020 overtar Viken fylkeskommune fylkesvegoppgaver som i dag utføres av  
Statens vegvesen. 
 
 
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 

Bane NOR Region øst, Pb. 4350, 2306 HAMAR 

Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Ruter AS, Postboks 1030 Sentrum, 0104 OSLO 

 

http://www.regjeringen.no/
http://www.vegvesen.no/


   

   
 

Mattilsynet 
Seksjon mat 2 Oslo, Asker og Bærum 
 

 
 

Saksbehandler: Arne Sigurd Brørs 
Tlf: 22400000 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Husk mottakers navn) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383  
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 

 
        
        
 
 

 

 
 

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART MED DETALJREGULERING 
FOR LUNDSJORDET - EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Mattilsynet viser til brev datert 5. desember 2019 med varsel om igangsetting med 
detaljreguleringsplan for del av Lundsjordet i Eidsvoll kommune.  
 
Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i 
drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Vi fører tilsyn og kan fatte vedtak etter Forskrift om 
vannforsynings og drikkevann(drikkevannsforskriften) av 01. januar 2017. Videre skal vi bidra, 
alene eller i samarbeid med andre etater, til å sikre vannressursene mot forurensning i henhold til 
kriterier og krav i vannforskriften.  
 
Vi viser også til Nasjonale mål for vann og helse, som ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Det 
bør framgå av planbeskrivelsen hvordan relevante nasjonale mål og forventninger blir ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Mattilsynet forventer også at sentrale krav i Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) og Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften), tas inn som 
bestemmelser i arealplanen. Og at det lages rekkefølgebestemmelser som sikrere etterlevelse og 
videreføring, også inn i øvrig planarbeid i kommunen. 
 
Formålet med reguleringsarbeidet er å utvikle området med sammensatt bebyggelse, hovedsakelig 
boligformål. I følge referat fra oppstartsmøte 24. september 2019 er det angitt at det foreløpig er 
planlagt 240 boenheter. 
 

Mattilsynets planfaglige råd  

• Det er viktig at det tas inn gode løsninger for drikkevann, med god kapasitet og med 
mulighet for at nye abonnenter skal koble seg til. Mattilsynet har fått oppgitt at det 
finnes lokale områder i Eidsvoll kommune med begrenset kapasitet i vannforsyningen, 
og hvor vannforsyningen kanskje ikke har kapasitet for ytterligere belastning/utbygging. 
Vi har fått tilbakemelding fra Eidsvoll kommune om at de nå har planer om å utrede 
dette nærmere. Tilstrekkelig kapasitet i vannforsyningen må være på plass før 
ytterligere utbygging kan gjøres. 
 
Vi ser at dette er omtalt i referatet fra oppstartsmøtet, og at det er beskrevet at det «Bør 

«MOTTAKERNAVN»  
«ADRESSE» 
«POSTNR»  «POSTSTED»   
«UTLANDSADRESSE» 
 
«KONTAKT» 

Deres ref: «REF»   

Vår ref: 2019/270249     

Dato: 15.01.2020   

Org.nr: 985 399 077  

 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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være nok kapasitet». I og med at kommunen nå jobber med å undersøke kapasiteten 
nærmere, må dette følges opp videre i plansaken og kapasitet i vannforsyningen i 
planområdet må avklares med kommunes VA-avdeling. 

 
Det er viktig at det foretas en helhetlig kartlegging og vurdering av vann og avløp. Det 
må utarbeides en overordnet plan for vann og avløp. Hovedplanen for VA skal ligge til 
grunn for hver enkelt reguleringsplan som utarbeides. 
Vi etterspør derfor at en VA-plan følger reguleringsplanen.  
 

• Mattilsynet er ikke kjent med om det er drikkevannskilder i eller i nærheten av 
planområdet. Dere må undersøke om det er drikkevannskilder i nærheten som kan bli 
påvirket av de nye planene, jf drikkevannsforskriften § 4 som sier følgende «Det er 
forbudt å forurense drikkevann. Forbudet gjelder all aktivitet, fra vanntilsigsområdet til 
tappepunktet, som medfører at drikkevannet blir forurenset(...)»  
 

• Risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med 
anleggsarbeid. 
Matloven stiller krav om at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke 
oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Det er viktig at 
kommuner og entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid, er seg 
sitt ansvar bevisst. 
 
Bestemmelsene bør inneholde krav om at Mattilsynet må kontaktes før igangsetting av 
anleggsarbeid, for å få informasjon om status for ulike skadegjørere, inkl. floghavre, 
hvilke vilkår som gjelder og hvilke tiltak som må iverksettes. Bestemmelsene 
videreføres som rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanene.  
Bestemmelsene bør omfatte utbygging av veger og jernbanelinjer, etablering av bolig- 
og industriområder og annen anleggsvirksomhet innebærer en risiko for å spre 
planteskadegjørere og ugras som måtte befinne seg i jorda. Smitte kan spres både 
med jordmasser som flyttes og med maskiner med jord, frø og andre planterester. 

 
 
  
 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Sigurd Brørs  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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Eidsvoll kommune - Varsel om oppstart med detaljregulering for Lundsjordet – Bane NORs 
uttalelse til varsel om planoppstart 

 

Vi viser til oversendelse av varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Lundsjordet i brev datert 
05.12.19. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle området med sammensatt bebyggelse, 
hovedsakelig til boligformål, i samsvar med områdereguleringsplanen for Lundsjordet.  

Bane NOR har følgende merknader som jernbanemyndighet: 

Planområdet ligger i underkant av 60 meter fra nærmeste spormidt, men grenser til 
innfartsparkeringen for Eidsvoll verk stasjon. Bane NOR ønsker å opprettholde stasjonen med 
innfartsparkering som en funksjonell stasjon og ønsker en tett dialog i det videre planarbeidet 
spesielt med tanke på adkomstløsning.  

Nasjonal og regional arealpolitikk  

Området ligger i gangavstand til og fra Eidsvoll Verk stasjon, og utbyggingen her vil kunne bidra til 
å nå det nasjonale nullvekstmålet, gjennom at flere nytter kollektivtransport fremfor bil. Det er 
dermed positivt med en høy utnyttelse av området.  

Støy  

Vi er opptatt av at gjeldende retningslinjer for støy i arealplanleggingen overholdes, og at det 
utarbeides en støyrapport som viser hvordan dette kan ivaretas med hensyn til utforming av 
boligbebyggelse og uteoppholdsarealer. Fremskrevne trafikktall for jernbanetrafikken må legges til 
grunn for vurdering av støy fra jernbane.  

Ved behov for oppføring av støyskjerm mot jernbanen er vi opptatt av at en slik støyskjerm 
oppføres av tiltakshaver, på tiltakshavers grunn, der ansvaret for vedlikehold påhviler fremtidige 
boligeiere i området, gjennom sameie e.l. 



 

 Side: 2 / 2 

 

Parkering  

Det forutsettes at behovet for parkering løses internt i planområdet.  

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

 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
   
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Marit Louise Lindholm 
arealplanlegger 
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Hei,
Vi viser til mottatt varsel med revidert kart.
Avinor har ingen merknader til planen.
 
Med vennlig hilsen
Kim Lang

Rådgiver, Areal- og Eiendomsutvikling 
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kim.lang@avinor.no 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for del av Lundsjordet - Gbnr 
124/33 med flere - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid 
 

Det vises til oversendelse datert 5. desember 2019 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.  

Planområdet utgjør en del av områderegulering for Lundsjordet ved Eidsvoll verk stasjon, 
vedtatt 16. juni 2015, og er etter fylkesrådmannens beregning på ca. 20 dekar. Planområdet 
er i områdereguleringen i hovedsak regulert til sentrumsformål. Planavgrensningen omfatter 
også arealer regulert til uteoppholdsareal og ulike typer samferdselsanlegg. Formålet med 
planarbeidet er å legge til rette for sammensatt bebyggelse, i hovedsak bolig, i samsvar med 
formålet i områdereguleringen. Det opplyses at både feltinndeling, adkomstløsning og høyder 
planlegges endret fra områdereguleringen. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, fagmyndighet 
for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken fylkeskommune har 
følgende merknader til varselet: 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt 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 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Funksjonsblanding av arealbruk 
vektlegges. Samtidig skal det legges til rette for en attraktiv by- og tettstedutvikling som 
ivaretar viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer. Eidsvoll verk/Råholt er 
sammen med Eidsvoll sentrum/Sundet prioritert vekstområde i Eidsvoll. Planområdet ligger 
rett ved Eidsvoll verk stasjon. Det vil være i tråd med den regionale planen å legge opp til en 
høy arealutnyttelse. 

Det opplyses at detaljreguleringen vil avvike fra gjeldende områderegulering på flere punkter. 
Fylkeskommunen vil påpeke planområdets sentrale beliggenhet og forutsetter at området 
utvikles på en måte som ikke vanskeliggjør senere utvikling av resten av området innenfor 
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områdereguleringen. Det må sikres at det etableres trygge og effektive ferdselsforbindelser 
for gående og syklende før utbyggingen er ferdigstilt. Vi ber også kommunen sikre at 
tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 

For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse datert 17. desember 2019 fra Statens 
vegvesen region øst. 

Automatisk fredete kulturminner 
Forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart ved områderegulering av området i 
2015. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 anses som oppfylt. 

Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern i 
planområdet. For å ivareta meldeplikten etter kulturminneloven § 8 er det ønskelig at 
følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, 
slagg etter jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, 
jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8. 

Barn og unges interesser  
Gjeldende områderegulering stiller i bestemmelse 4.8 krav knyttet til uteoppholdsarealer. Vi 
forventer at disse følges opp i den videre planleggingen. 

Universell utforming  
Gjeldende områderegulering stiller i bestemmelse 4.9 krav knyttet til universell utforming. Vi 
forventer at disse følges opp i den videre planleggingen. 

Vannforvaltning 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 setter, i tråd med 
vannforskriften §§ 1, 4 og 12, strenge krav til forvaltning av vannforekomster for å sikre god 
økologisk og kjemisk kvalitet i overflatevann. Planen skal ligge til grunn for all kommunal 
planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med 
avrenning på egen grunn. 

Planområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, som har ambisjon om å 
innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planen 
legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i regional plan for 
vannforvaltning. 

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. 
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  Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer 
 

rådgiver kommunale planer 

Kopi: Eidsvoll kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:   Margaret Andrea Mortensen, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: Bjarne Gaut, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  Peder Figenbaum, 22 05 56 28
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Innspill til varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering for del av 
Lundsjordet 
 
Innspillet er utarbeidet på vegne av grunneierne av gnr. 124/34 og 141/5. Det vises i den 
forbindelse til mottatt varsel datert 05.12.2019 med frist for bemerkninger satt til den 13.01.2020. 
Denne fristen fremgikk også av kunngjøring i Eidsvoll Ullensaker Blad den 07.12.2019. 
 
Det vises også til kunngjøring på kommunens hjemmeside, som ble lagt ut ei god stund etterpå, 
der det går fram at fristen for bemerkninger er 10.01.2020 og at kunngjøring var 04.12.2019.  
 
Her kommer følgende kommentarer til varslet regulering: 
 
Formålet med detaljreguleringen 
Det sies i varselet at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å utvikle området med 
sammensatt bebyggelse, hovedsakelig til boligformål, i samsvar med områdereguleringsplanen for 
Lundsjordet, men at feltinndeling, atkomstvegløsning og høyder endres i forhold til 
områdereguleringen.  
 
I flg. referatet fra oppstartsmøtet er hensikten med planforslaget å tilrettelegge for første 
utbyggingsetappe innenfor gjeldende områderegulerings hovedrammer, og i tråd med varslet 
konsept for revisjon av denne planen. 
 
Hvordan henger antydende endringer med «innenfor gjeldende områderegulerings 
hovedrammer»?  
Hvilket varslet konsept for revisjon av områdeplanen siktes det til her? Øvrige grunneiere er ikke 
gjort kjent med dette. 
 
Planavgrensing 
Planavgrensing som framgår av referat fra oppstartsmøtet, avholdt den 24.09.2019, omfattet 
kvartalene K1, K2 og K3, sør for gang- og sykkelvegen GV4, som ligger inne på eiendommen  
gnr. 124/33. I mottatt varslingsbrev datert 05.12.2019 framgår det at varslingsområdet er utvidet. 
På medfulgt mottatt kart er også eiendommene gnr. 133/9, 133/31 og 133/32 innenfor 
planavgrensningen med, samt del av kvartal K4 og K8 som ligger innenfor gnr. 124/33. I 
kunngjøringen i avisa den 07.12.2019 og i den som ligger inne på kommunens hjemmeside, er  
gnr. 133/9 utenfor planavgrensningen. Det framgår i varslingsbrevet at utvidelsen av planområdet 
med hele gnr. 124/33 er gjort «Av hensyn til kontraktsvilkårene ved gjennomført eiendomskjøp fra 
Eidsvoll kommune ...» 
 
Planavgrensningen gir ingen naturlig avgrensing i fht. gjeldende områdeplan, og er ikke videre 
begrunnet. Eier av gnr. 124/34 eier størstedelen av kvartal K4, og deler av regulerte veger 
innenfor Lundsjordet. Hvordan varslet regulering vil påvirke eiers detaljplanlegging og utvikling av 
eiendommen må synliggjøres. 
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Illustrasjoner 
Det er ikke lagt ut noen illustrasjoner av planlagt bebyggelse, noe en antar var tilgjengelig ved 
avholdt oppstartsmøte. En har sett illustrasjoner som ble presentert av Niels Torp i fbm. 
frokostmøtet for næringslivet som Eidsvoll Næringslivsforum avholdt den 19.11.2019, og modell 
som var satt fram. Det har også vært oppslag i Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad der 
illustrasjoner har vært vist. Disse illustrasjonene gir ingen tydelige pekepinner på hvilket plangrep 
som tenkes i fbm. reguleringen.  
 
Illustrasjoner for framtidig utbygging på hele Lundsjordet tar ikke hensyn til at det er flere 
grunneiere/aktører som ønsker å utvikle sine eiendommer her. Detaljreguleringen må ta 
utgangspunkt i gjeldende områdeplan. 
 
Adkomst 
Illustrasjonene, varslingen og referat fra oppstartsmøtet gir høyst uklar angivelse av adkomst til 
planområdet og tilgrensende områder. Innenfor varslet planområde er det regulert hovedadkomst 
til Lundsjordet og adkomst til innfartsparkeringen. I referat fra oppstartsmøtet står det at «hele 
bredden av Sagmovegen og Lundgutua som grenser til planområdet må inkluderes i 
planavgrensningen. Planavgrensning må inkludere tilstrekkelig areal til utvidelse av adkomst i 
sør/vest.» Videre at «Forslagstiller utarbeider og sender vegnotat vedrørende antall adkomster fra 
Sagmovegen til SVV. Forslagstiller bør undersøke hvordan SVV stiller seg til en eventuell ny 
adkomst for pendlerparkering fra Trondheimsvegen i nordøst.» Og at «Forslagstiller ønsker å ikke 
berøre BaneNor sin eiendom i denne omgang. Varsles derfor ordinært. Bør likevel vurdere å gå i 
dialog i forkant, spesielt med tanke på fremtidige adkomstløsninger.» 
 
Det må ikke foretas endringer av regulerte adkomstveger som berører andre eiendommer før det 
foreligger en evt. ny områdeplan. 
 
Framdrift 
I flg. referat fra oppstartsmøtet går det fram at «Ny områdeplan for Lundsjordet legges inn i 
områdeplanen for Råholt, som skal utarbeides av Eidsvoll kommune.» «Detaljregulering for K1-K3 
må knyttes opp mot Planprogram for Råholt sentrum, men varsel om planoppstart for 
detaljregulering kan varsles nå.» «Planavdelingen varsler oppstart av utarbeidelse av planprogram 
for Råholt sentrum trolig i løpet av jan/feb 2020. Forslagstiller for Lundsjordet gir innspill til 
områdeplan, og det avholdes løpende dialogmøter for å forsikre at detaljplanen forholder seg til 
prinsippene i planprogrammet. Planprogram er planlagt lagt ut til offentlig ettersyn 2. kvartal 
2020.» «Forslagstiller ser for seg sende inn komplett planforslag innen mars 2020. Planforslag kan 
ikke legges ut til offentlig ettersyn før det foreligger vedtatt planprogram for Råholt sentrum.» 
 
Dette viser at intensjonen fra kommunens side er at varslet detaljregulering med de endringer som 
er antydet, blir behandlet før det legges fram et konkret forslag til ny områderegulering. Dette gir 
en uforutsigbar planprosess overfor de øvrige grunneierne innenfor Lundsjordet, inkludert Bane 
Nor. Er dette også som følge av kontraktsvilkårene ved gjennomført eiendomskjøp med Eidsvoll 
kommune? 
 
 
 
 

 
 Berit Marie Sivertsen 
 Arealplanlegger 
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Vedlegg:    Kopi av område planen med markering av eiendomsgrenser for gnr. 124/34, 141/5 og 900/3 

                   Kopi av illustrasjonsplan framlagt ved sluttbehandlingen av områdeplanen med markering av  

                   eiendomsgrenser for gnr. 124/34, 141/5 og 900/3 

                   Markering av varslet planavgrensing på plankartet til områdeplanen 

 

Kopi:         Grunneierne av gnr. 124/34 og 141/5 

                  Eidsvoll kommune 
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Fra: Johnsen, Lars Kristian <Lars.Kristian.Johnsen@avinor.no>  
Sendt: onsdag 22. januar 2020 18:55 
Til: Ola Bettum <ola.bettum@inby.no> 
Kopi: Susan Vea Johnsen <Susan.Johnsen@activebrands.com>; 'lars.kristian.johnsen@gmail.com' 
<lars.kristian.johnsen@gmail.com>; postmottak@eidsvoll.kommune.no; Tonje Valborg Bekkadal 
<Tonje.Valborg.Bekkadal@eidsvoll.kommune.no> 
Emne: Bemerkninger Lundsjordet 
 
Vi har ikke mottatt noe annet enn «Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for del av 
Lundsjordet i Eidsvoll Kommune» datert 5. desember(vedlegg:varsel_detaljregulering.jpg).  
Finnes det noen flere detaljer så ønsker vi at dere sender oss dette slik at våre merknader kan komme på bakgrunn 
av den siste og nyeste plan. 
 
Bildet (reguleringplan_Lundsjordet.jpg)er av gjeldende områdereguleringsplan for Lundsjordet ved Eidsvoll Verk 
Stasjon.  
Våre spørsmål er basert på gjeldene reguleringsplan.  
 
Vi lurer på hvor høye blir de nye kvartalene? 
I dagens reguleringsplan er maks byggehøyde for K1 kote 207 for 4. etasje.  
I dagens reguleringsplan er maks byggehøyde for K2 kote 208 for 4. etasje.  
I dagens reguleringsplan er maks byggehøyde for K3 og K4 kote 213 for 6. etasje.  
I dagens reguleringsplan er maks byggehøyde for K6 kote 206 for 4. etasje. . 
 
Hva blir utnyttelsesgraden for K1 som i dag har BYA 60%? 
Hva blir utnyttelsesgraden for K2 som i dag har BYA 85%? 
Hva blir utnyttelsesgraden for K3 og K4 som i dag har BYA 70%? 
Hva blir utnyttelsesgraden for K6 som i dag har BYA 60%? 
 
 
Vil grøntområdene G1, G2, G3 og G4 bestå slik det står beskrevet i  den gjeldende reguleringsplanen? 
Gjelder fortsatt ankomst for oss i Lundsgutua via planområdet og V2? 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Susan Vea Johnsen og Lars Kristian Johnsen Lundsgutua 44 
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