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oppheving av 11 eldre reguleringsplaner
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Eventuelt saksnummer

Varsel som rammer beboere i området "Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med
Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen - vedtatt 31.10.60"

Ved ytterligere utbygging av sentrums-bildet av Råholt, må det vises særdeles hensyn til beboere i
dette området. Trafikk-bildet og støy har endret seg i negativ retning de senere år, og er en belastning
i miljøet. Her bør kommunen påkoste støyskjerming for eksisterende boliger som er lokalisert langs
Trondheimsveien. I tillegg er det allerede behov for en rundkjøring ved kirken. Miljøgate gjennom
sentrum og avvikling av bom-stasjon på E6 mellom Dal og Eidsvoll er også tiltak som vil forbedre
bokvaliteten og hjelpe med dagens trafikk-situasjon. Ny bebyggelse bør heller ikke være for
dominerende eller skjemmende på noen måte.

Uttalelse til saken
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Fra:                                              Vilberg Borettslag1 <vilbergborettslag1@gmail.com> 
Sendt:                                        17. juni 2021 10:36 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Emne:                                        Vedr. vedtak fra 02.09.61 
  
Merknader til varsel om oppheving av reguleringsplanen «Sundgården med omgivelser». 
  

Styret i Vilberg Borettslag 1 har i forbindelse med høringen i brev fra Eidsvoll kommune, datert 09.06.21 

og med svarfrist 02.07.21, følgende kommentar til eventuell bebyggelse ved området «Shellkrysset», 

videre mot Europris og Prix merket som «planlagt kombinert bebyggelse og anleggsformål». 

  

Når det gjelder høyde på den eventuelle bebyggelsen, er man usikker på hvilke konsekvens det vil få for de 

omkringliggende eiendommer hva gjelder sol og skyggeforhold. Videre stilles det spørsmål til om det 

planlegges et bygg med flere etasjer, som ikke er i tråd med de eksisterende bebygde omgivelser. 

  

  
 Vi hører i fra dere! 
  
Med vennlig hilsen 
Aina Kulstad, styreleder Vilberg Borettslag 1 
  
  



Fra:                                              Wilberg, Hans Christian <hanschr.wilberg@dnb.no> 
Sendt:                                        27. juni 2021 21:28 
Til:                                               Eidsvoll Post 
Kopi:                                           'grete.wilberg@gmail.com' 
Emne:                                        Klage på varsel om oppheving av reguleringsplan ref 21/5538-1 
  

DNB Confidential 
  
Viser til Varsel om oppheving av reguleringsplanen «Området mellom Nordre Wilberg boligområde og 
Vorma» 
  
Området er bedre kjent som Hagalykkja, og ligger nord for Eidsvoll videregående skole. 
  
Det kommunen ønsker å oppheve er 5 store boligtomter som ligger inneklemt mellom allerede bebygde 
tomter. De 5 tomtene er ferdig med vann, vei og kloakk. En av tomtene grenser til kommunens 
pumpestasjon  
I tillegg til de 5 tomtene, eier vi det bratte området rundt Hagalykkja. Eiendommen er totalt på ca 100 
mål 
  
Dersom reguleringsplanen blir opphevet og vi ønsker å selge en eller flere byggetomter, må vi regulere 
det samme området på nytt. Det vil medføre store omkostninger for oss samtidig som det vil medføre 
mye ekstraarbeid for Eidsvoll Kommune. 
  
Vi klager derfor på varselet om oppheving av reguleringsplanen 
  
Mvh 
  
Grete og Hans Chr Wilberg 
Tynsåkvegen 14 
2080 Eidsvoll 
Tlf 48114883 / 92080868 
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Eidsvoll kommune Vår ref.: 397183/2021 - 2021/40096 
Postboks 90 Deres ref.: 21/5524 - 3 
2081 Eidsvoll Dato: 29.06.2021 
  

 

Eidsvoll kommune - Oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt før 
1966 - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid 
 
Vi viser til oversendelse datert 9. juni 2021 av varsel om oppheving av 11 reguleringsplaner, jf. 
plan- og bygningsloven § 12-14. 

Kommunen varsler oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt mellom 1953 og 1966 
med bakgrunn i at planene er utdaterte, fungerer dårlig som styringsverktøy og 
avstedkommer mange dispensasjonssøknader. Ved oppheving av planene vil det være 
kommunens arealdel som angir regler for bruk og forvaltning av disse områdene. Kommunen 
ønsker å benytte adgangen til å oppheve planene etter forenklet prosess. 

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

Kulturminner 
Innenfor enkelte av områdene der reguleringsplanen søkes opphevet er det til dels betydelige 
kulturminneinteresser.  

Dal stasjon: Godshuset på stasjonen er fredet. Det er kulturminneinteresser knyttet til 
Dalshaugen hotell og den øvrige bebyggelsen rundt «stasjonsplassen». Flere av bygningene 
knyttet til hotellet er oppført før 1850 (kulturminneloven § 25). Deler av planområdet 
omfatter også spor etter Bergerlinna, jernbanen fra Dal stasjon til Berger bruk ved 
Hurdalssjøen som ble etablert i 1854. 

Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av 
Råholtsmoen: Regulert område omfatter Råholt kirke (kulturminne-id 85353).  

Sundgården med omgivelser: Innenfor området finner man bl.a. Eidsvoll videregående skole 
med flere verneverdige bygninger. Skoleområdet er imidlertid regulert på nytt og verne-
hensynet kan ansees som ivaretatt. 

Nygård: Området inngår i et viktig kulturlandskap, satt til nasjonal verdi i Grøntstruktur 
Romerike Sluttrapport 2002 (0bjekt-id 202) og innmeldt som fremtidig KULA-område («Lovens 
landskap»). Mange bygningene innenfor regulert område er oppført før 1850 
(kulturminneloven § 25). Deler av Nygård-området har også særlig høyt potensial for funn av 
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automatisk fredete kulturminner under markoverflaten. Det er derfor viktig at kommune 
oversender framtidige søknader om utbygging eller fortetting i området til fylkeskommunen 
for uttalelse. 

Vernehensynene er nyere og ikke ivaretatt gjennom eksisterende reguleringsplaner, som er 
fastsatt til dels lenge før kulturminnevernet fikk sin nåværende form. Opphevelsen av disse 
planene er ikke negativt ut fra et kulturminnehensyn, men det er viktig at slike hensyn 
ivaretas i den videre forvaltning av disse områdene.  

Kommunen opplyser at det vil være kommunens arealdel som i fremtiden angir reglene for 
bruk og forvaltning av områdene som i dag omfattes av de gamle planene, og «Kommunen 
vurderer at arealdelen er bedre egnet til å løse denne oppgaven.» Viken fylkeskommune 
mener det i tilfelle vil være hensiktsmessig at kulturminneinteressene nevnt over synliggjøres 
med hensynssoner H-570 i kommuneplanens arealdel ved neste rullering. For øvrig viser vi til 
kommuneplanens bestemmelse §16 med retningslinjer: «I områder med stort kulturhistorisk 
innhold kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl §§ 20-1 og 20-2, samt fradeling av tomt til slike 
formål, ikke finne sted før hensynet til de verneverdige kulturminnene er ivaretatt i 
reguleringssammenheng eller på annen måte.» 
 

Øvrige regionale interesser 
Vi har ingen merknader knyttet til øvrige regionale interesser. 

 

Vennlig hilsen 

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

 

Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

 

Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:   Margaret Andrea Mortensen 
Samferdsel:     Torhild Sletten 
Arkeologiske kulturminner:   Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:   Peder Figenbaum
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Vår saksbehandler: Nina Michalowska
Telefon:
Mobil: +47 45632022
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no

Eidsvoll kommune - Varsel om oppheving av 11 eldre reguleringsplaner i Eidsvoll kommune
vedtatt før 1966 - Bane NORs uttalelse

Det vises til brev datert 9. juni 2021 vedr. ovennevnte.

Det varsles oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt mellom 1953 og 1966. En av de gamle
planene, Dal stasjonsområde (19.12.56), omfatter stasjonsområdet på Dal. Stasjonsområdet er
avsatt til baneformål i gjeldende kommuneplanens arealdel og Bane NOR har derfor ikke
innvendinger til oppheving av den gamle reguleringsplanen.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Nina Michalowska
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Eidsvoll - Uttalelse til varsel om oppheving av elleve eldre 
reguleringsplaner vedtatt før 1966 

Vi viser til deres oversendelse datert 9. juni 2021. 
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at kommunen ønsker å oppheve elleve eldre reguleringsplaner vedtatt i 
tidsrommet 1953 til 1966. Årsaken til at planene ønskes opphevet er at de er lite etterrettelige og 
utdaterte, med den konsekvens at det til stadighet dispenseres fra planene. Videre er 
reguleringsplanene til dels i strid/tilsidesatt av kommuneplanens arealdel og nyere 
detaljreguleringer. 
 
Kommunen vil ta endelig stilling til om planene kan oppheves etter plan og bygningsloven § 12-14 
fjerde ledd eller om planene må forelegges politisk behandling med påfølgende offentlig ettersyn 
og sluttbehandling i tråd med § 12-14 første ledd. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill  
Vi har vurdert varselet ut fra de regionale og nasjonale hensyn vi er satt til å ivareta. 
Basert på informasjon vi er oversendt har vi ingen merknader til opphevingen av disse elleve 
reguleringsplanene. 
 
Når det gjelder adgangen til å oppheve planene etter plan og bygningsloven § 12-14 fjerde ledd, 
er det ikke tilstrekkelig at planene er lite egnet for videreføring. Adgangen til forenklet behandling 
etter fjerde ledd gjelder kun der hver enkelt reguleringsplan i det vesentlige er i strid med 



overordnet plan. Overordnet plan kan være nyere arealdel i kommuneplan eller 
kommunedelplan.  
 
Det er videre ikke tilstrekkelig at det foreligger motstrid mellom planene, jf. kravet om at de må 
være vesentlig i strid. Der ny overordnet plan kun delvis setter til side en eldre reguleringsplan, vil 
vilkåret altså ikke være oppfylt.  
 
Vi vil anbefale kommunen å gjøre en konkret vurdering av hver enkelt reguleringsplan, sett opp 
mot overordnet plan, for å vurdere om opphevingen krever ordinær behandling etter § 12-14 
første ledd.  
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi ber om å bli tilsendt vedtaket i saken. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
 

  
 
Agnes Nygaard Andenæs 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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