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Eidsvoll - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for Dal 
omsorgsboliger - Gbnr. 81/6. 

 
Vi viser til brev datert 26.06.2020 med høring av detaljregulering for Dal omsorgsboliger i Eidsvoll 
kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at det skal tilrettelegge for omsorgsboliger til personer som trenger 
boliger som er spesialtilpasset deres behov. Planområdet er i dag regulert til barnehage og 
foreslås regulert til bebyggelse og anlegg med underformål offentlig eller privat tjenesteyting, 
med adkomst Hellestadvegen. Resterende arealformål er parkeringsanlegg, renovasjonsareal, 
fortau, annen veg grunn- grøntareal samt avkjørsel/kjøreveg. I tillegg sikrer planforslaget et 
grøntbelte, friområde, med vegetasjon mot Dal idrettsanlegg.  
 
Fylkesmannens 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. 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 planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til 
planforslaget. Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og 
bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. 
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/


Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 

Med hilsen 

Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 

Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 



PLAN Avdeling for kommunale planer 
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no 
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230 

Dokumentet er elektronisk godkjent

EIDSVOLL KOMMUNE Vår ref.: 330081/2020 - 2020/123541 
Rådhusgata 1 Deres ref.: 2019/4568/SLE  
2080 EIDSVOLL Dato: 14.09.2020 

Eidsvoll kommune - Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 - Dal 
omsorgsboliger - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 26. juni 2020 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. 

Planområdet er på 7,7 dekar og avsatt til offentlig og privat tjenesteyting med underformål 
barnehage i kommuneplanens arealdel. Hensikten med planen er å legge til rette for 
etablering av omsorgsboliger og personalbase med tilhørende uteområde og parkeringsplass. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 

Akershus fylkeskommune uttalte seg til varsel om oppstart av planarbeid i brev datert 
9. desember 2019. Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 15. november 2019. Fra
1. januar 2020 inngår tidligere Akershus fylkeskommune i Viken fylkeskommune. Samtidig er
ansvaret for fylkesveier overført fra sams veiadministrasjon i Statens vegvesen til Viken
fylkeskommune. Vi viser til uttalelsene til varsel om planoppstart og har følgende merknader
til planforslaget:

Arkeologiske kulturminner 
Fylkeskommunen er meget kritisk til at byggegrensen er tegnet så nærme Haslervegen og at 
det ikke er regulert inn en reell vegetasjonsskjerm mellom bebyggelsen og 
jernaldergravfeltene, øst og sør for planområdet. 

Fylkeskommunen ba i sin uttalelse til oppstartsvarselet, 9. desember 2019, om at 
omsorgsboligene ble trukket vekk fra veien, slik at opplevelsen av et helhetlig landskapsrom 
mellom gravfeltene beholdes. 

Gravhaugene på østsiden av Haslervegen (ID 20731) ligger allerede inneklemt mellom 
eksisterende boliger og gang- og sykkelvei. Landskapsrommet omkring er begrenset, og 
kulturminnene er derfor svært sårbare for ytterligere miljøpåvirkning. Fylkeskommunen 
mener planforslaget vil forverre situasjonen, gjennom etablering av et massivt bygningsvolum 
inn mot veikrysset.  

Illustrasjonsplanen skisserer et relativt omfattende grøntområde nord og vest for bygningen, 
mens vegetasjonsbeltet mot Hellestadvegen og Haslervegen ikke i tilstrekkelig grad sikrer 
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hensynet til kulturminneverdiene i området. Friområdene mot Hellestadvegen og 
Haslervegen i eksisterende plan er fjernet helt. 

Fylkeskommunen vil sterkt anbefale kommunen å skyve den planlagte bebyggelsen noe 
lenger vest, slik at hensynet til kulturminnene i området blir bedre ivaretatt, jf. 
fylkeskommunens uttalelse til varsel om planoppstart. Det bør reguleres inn et grønt belte 
langs Haslervegen og (deler av) Hellestadvegen, med bestemmelser som sikrer reell 
vegetasjonsskjerming.     

Øvrige regionale interesser 
Vi viser til uttalelser til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader knyttet til 
øvrige regionale interesser. 

Vennlig hilsen 

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

Kopi til: 
FYLKESMANNEN 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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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - 

Detaljreguleringsplan for deler av gnr. 86 bnr. 1 - Dal omsorgsboliger - 

Plan ID 303532000 - Eidsvoll kommune 

Vi viser til høringsdokument datert 26.06.2020. 

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.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette går fram av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor en generell tilbakemelding i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 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

og dermed svarer ut sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift, samt ivaretar vassdragsinteresser

og andre NVE-temaer på en forsvarlig måte.

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og

skredprosesser som kan utgjøre fare, og konkret 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.

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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


Side 2 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 –

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene www.klimaservicesenter.no

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

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken, kan NVE Region Øst kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

Med hilsen 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

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

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging/
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.klimaservicesenter.no/
http://www.nve.no/arealplan


Fra: Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no[Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no]
Dato: 14.09.2020 10:14:28
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Carl Magnus Jensen; Hilde Einmo
Tittel: Merknader til detaljregulering for deler av gnr. 86, bnr. 1 - Dal omsorgsboliger i Hellestadvegen 1, Dal, Eidsvoll
kommune

Viser til brev datert 26.6.2020

Hensikten med planen er å tilrettelegge for omsorgsboliger for personer som trenger spesialtilpassede
boliger. Det er planlagt seks boliger og en ansattbase. Planområdet er lokalisert i nærhet til Dal
idrettsanlegg samt omkringliggende boliger.

Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike har tidligere gitt uttalelse til planinitiativet og har i tillegg følgende
merknader til forslag til detaljregulering:

Støy

Støyutredningen tillagt saken tar i hovedsak utgangspunkt i støy fra nærliggende veg. Det konkluderes med
at planområdet ligger delvis i gul støysone fra veg. Planbeskrivelsen beskriver støydempende tiltak mot veg i
form av støyskjermer.

Det vi ikke kan se er at man har gjort en støyutredning i forhold til Dal idrettsanlegg. Planområdet grenser
mot idrettsanlegget. Erfaringsmessig vil det ved idrettsanlegg være aktiviteter som tidvis genererer mye
støy. MHV‐ØR mottar fra tid til annen klager på støy i tilknytning til arrangementer på idrettsanlegg, hvor det
brukes høyttalere, lyskastere o.l., samt støy fra mange mennesker samlet og mye aktivitet. Det er vår mening
at dette bør utredes nærmere ettersom det her er snakk om boliger for en særlig sårbar og støyømfintlig
gruppe mennesker.

Bygge‐ og anleggsstøy

Det kan være hensiktsmessig å regulere støy knyttet til bygge‐ og anleggsvirksomhet særskilt. Dette er viktig
dersom det i kortere perioder blir behov for nattarbeid. Spesielt ved oppføring av modulbygg kan det av ulike
årsaker være aktuelt å arbeide om natta. Vi mottar fra tid til annen klager på slik virksomhet. Generelt bør
det utarbeides en prognose for anleggsstøyen, rutiner for varsling av naboer og hvem som kan gi
dispensasjon dersom det blir nødvendig å overskride de grenseverdier som framgår av T‐1442/2016, Kap. 4.
Ettersom støygrensene i hovedsak er helsemessig begrunnet, er det naturlig at myndigheten til å dispensere
fra støykravene delegeres til kommuneoverlegen. 

Vennlig hilsen

Bjørn Hagen
seniorrådgiver, Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike



Eidsvoll kommune 
Kommunalteknikk 

Ref.: 
Dato.: 
Saksbehandler: 

2019/4568/JER 
08.09.2020 
Jostein Ertsås 

Avsenderadresse.: Besøksadresse.: Bankkonto: IBAN: BIC-adr.: 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 

Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll 

8601.41.88209 
6345.06.02371 (skatt) 

NO9286014188209 
NO2178550502371 

DABANO22 
DNBAOKK 

Telefon: 66107000 Dir.telefon:   Org.nr.: 
Telefaks: 66107001 Telefaks:   964 950 113 
E-post:
post@eidsvoll.kommune.no

Etatens/avdelingens e-post: Internettadr.: 
www.eidsvoll.kommune.no 

Tilbakemelding fra kommunalteknikk 

Kommunalteknikk har ikke mottatt rammeplan for vann og avløp, plan for overvannshåndtering 
og byggetegninger av planlagt fortau. Nevnte planer må utleveres og godkjennes av 
kommunalteknikk ut ifra gjeldene VA-norm og vegnorm før vi kan anbefale igangsetting av 
planforslaget. 

Jostein Ertsås 
Avd. ingeniør 



Fra: Jane Syversen[jane.syversen@tine.no]
Dato: 02.09.2020 23:00:24
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Plan ID 303532000 gbnr. 86/1 - Dal omsorgsboliger

Hei

Vi ønsker velkommen nye flotte omsorgsboliger til vårt nærområde. 

Har kun et innspill som er viktig: Når jeg først leste så tenkte jeg, så flott at det endelig kommer fortau. Da slipper vi
kanskje en stygg ulykke i den smale svingen. Men så snakket jeg med samboer og han mente det bare ville bli  fortau fra
midt i svingen.
Så nå gikk jeg igjennom papirene igjen og da ser det dessverre ut som min samboer har rett. 
Vi har ingen barn selv, men det er mange barn som benytter veistrekningen. Det er veldig uoversiktlig i svingen og dette blir
jo ikke bli noe bedre når det blir ennå mer trafikk til å fra omsorgsboligene. 
Jeg vedlegger et bilde der jeg har markert med gult der jeg tenker dere burde legge fortau. Og en tverrstrek i hver ende. 
Jeg håper dere vil se grundig på dette. Kostnaden blir jo ikke så stor når dere allerede er der med maskiner og mannskap.
Vi krysse fingrene for at dere prioriterer disse meterne med fortau bort til krysset for på sikt å spare liv. 

Image.jpeg

Med Vennlig Hilsen

Jane Syversen
Salgskonsulent TINE Partner Servering

Tlf. 900 88 429

Ved hast ring vårt kundesenter på 513 71 513 eller send mail til ks@tine.no
Åpent fra kl. 07.00 til 18.00

**** Bemerk: Denne e-post kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen feilaktig, vennligst gi
avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å lese, kopiere, lagre eller offentliggjøre innholdet.
Vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg ethvert ansvar for virus, og andre evt. feil ved e-posten, samt for
skade eller tap som meldingen måtte medføre.

*** NOTICE: This e-mail may contain privileged or other confidential information. If you have received it by an error, please
notify the sender and immediately delete the message and any attachments without reading, copying, saving or disclosing
the contents. Please note that neither TINE SA nor the sender accepts any responsibility for any viruses, errors and
losses incurred by this e-mail.
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