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Sammendrag over innspill til varsel om planoppstart Dal reguleringsplan for del 
av gbnr 86/1  

Antall Dato: Organisasjon:  Oppsummering av innspill: 
 

1 13.11.2019 Bane Nor Ingen merknader til planarbeidet 
2 15.11.2019 SVV Ingen merknader til oppstart av detaljregulering 
3 18.11.2019 Fylkesmannen i 

Oslo og Viken 
Ingen konkrete merknader, se planlegging.no for 
overordnede føringer for kommunal planlegging som skal 
vurderes og ivaretas.  

4 20.11.2019 Hafslund Nett (HN) HN har ikke elanlegg i 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. «For 
å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette 
av arealer til ny nettstasjon innenfor planavgrensningen, 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket 
effektbehov planforslaget har».  
Forslagstiller sitt svar: Det er ikke blitt kjent at noen av 
Hafslund Nett sine anlegg blir berørt. 

5 18.11.2019 Avinor Ingen merknader til varselet 
6 26.11.2019 Direktoratet for 

mineralforvaltning 
(DMF) 
 

Planområdet ligger innenfor grusforekomsten 
Krokhagamoen som NGU vurderer til å ha lokal betydning 
som byggeråstoffressurs. Må opplyse i plandokumentene at 
forekomsten blir berørt av planen og at dette medfører en 
ytterlig båndlegging, mtp. mulig fremtidig utnyttelse av 
ressursene i forekomsten. Planen ligger innenfor et område 
som i stor grad allerede er bebygd. DMF kan derfor ikke se 
at vil være aktuelt å legge til rette utnyttelse av ressursene 
som nå blir berørt, og har ingen ytterlige merknader til 
oppstartsvarselet.  
Forslagstiller sitt svar: Det er opplyst om dette i 
planbeskrivelsen. 

7 02.12.2019 Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

Pbl. og TEK17 setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. Hensyn til 
klimaendringer skal også vurderes (NB ROS). Flom må ses i 
sammenheng med overvannshåndtering. Info om overvann 
finnes på: miljøkommune, klimatilpassning og norskvann.  
I plandokumentene må det komme tydelig frem hvordan 
ulike interesser er vurdert og innarbeidet i planen.    
Forslagstiller sitt svar: temaet overvann er utredet i ros-
analysen. Området ligger ikke innenfor NVE’ kartlagte 
flomsoner.  

8 06.12.2019 Miljørettet 
helsevern - Øvre 
Romerike har 
følgende 
kommentarer til 
planinitiativet: 

• Boligene er tiltenkt en sårbar gruppe mennesker hvor 
man bør stille store krav til planlegging ikke bare av 
boligene, men også området rundt. Ettersom planen ikke 
utløser konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven, 
bør det etter Miljørettet helsevern - Øvre Romerikes 
mening utføres en helsekonsekvensutredning.  
•Trafikksikkerhet er nevnt i referat fra planoppstartsmøte, 
men også boligenes utearealer bør tillegges stor 
oppmerksomhet. Dette fordi menneskene boligene er 



Oppdatert 22.01.2020 
 

tiltenkt ofte har en kort bevegelsesradius og dermed vil ha 
flere gode helseeffekter av godt ivaretatte 
uteoppholdsarealer, både med tanke på estetikk og 
universell utforming.  
• Det bør vurderes trafikksikre løsninger som gang- og 
sykkelstier med universell utforming i området. 
Forslagstiller sitt svar: trafikksikre løsninger er beskrevet i 
planbeskrivelsen og utredet i ROS-analysen, et fortau er 
sikret i reguleringsbestemmelsene. Planen følger Teknisk 
forskrift der krav om universell utforming er ivaretatt. Når 
det gjelder helsekonsekvensutredning anser vi ikke tiltaket 
for å ha vesentlig konsekvenser for befolkningens helse eller 
helsens fordeling i befolkningen. Beboere og ansattes 
interesser og behov er ivaretatt og innarbeidet i planen.  

9  09.12.2019 Akershus 
fylkeskommune  

Samordnet areal- og transportplanlegging – regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus har som 
overordnet mål at flest mulig av kommunens innbyggere 
skal benytte sykkel, gange eller kollektivtrafikk til daglige 
gjøremål. De transportmessige konsekvensene av det 
foreslåtte tiltaket bør utredes.  
Automatiske fredete kulturminner  
Det er gjort undersøkelser som oppfyller 
undersøkelsesplikten i hht. kulturminnelovens § 9.   
Fylkesrådmannen forventer at den planlagte bebyggelsen 
holdes til maksimum 2 etg, og er i tråd med stedlig 
bebyggelse. Omsorgsboligene bør også trekkes inn fra 
veien, slik at opplevelsen av et helhetlig landskapsrom 
mellom gravfeltene beholdes.  
Barn og unges interesser 
Dagens bruk av arealet bør kartlegges og behovet for 
avbøtende tiltak vurderes.  
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Lokal overvannshådtering med avrenning på egen grunn. 
Masseforvaltning 
Det forutsettes at retningslinjene fra Regional plan for 
masseforvaltning i Akershus følges, for håndtering av 
masser legges til grunn i det videre planarbeidet.  
Forslagstiller sitt svar: Temaene transport, hensynet til 
kulturminner og overvann er innarbeidet i planbeskrivelsen. 
Overvann er utredet i ROS-analysen. Området ligger ikke 
innenfor NVE’ kartlagte flomsoner. 
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Eidsvoll kommune - Dal - reguleringsplan for del av gbnr 86/1 – uttalelse til varsel om 
planoppstart   

Vi viser til oversendelse av varsel om oppstart av reguleringsarbeid for del av gnbr. 86/1 på Dal i 
brev datert 12.11.19. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av omsorgs-/spesialboliger. 
Planområdet ligger i en avstand på ca. 600 meter fra Dal stasjon, og i stor avstand fra eksisterende 
jernbaneinfrastruktur. Bane NOR har derfor ingen merknader til planarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt 

 Thomas Johansen 
Arealplanlegger 
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Uttalelse til oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 86/1 - Dal  
 
Vi viser til brev datert 12.11.2019 fra Pir II Oslo AS. 

Beskrivelse av saken 
Pir II Oslo varsler om oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gbnr. 86/1 – Dal. 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av omsorgsboliger. 
Planområdet grenser mot kommunale veger. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen har ingen merknader til oppstart av arbeid med detaljregulering for  
del av gbnr. 86/1- Dal i Eidsvoll. 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen  
Med hilsen  
 
 
Arne Kolstadbråten  
Fagkoordinator                                                        Torhild Sletten 
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Eidsvoll - 86/1 - Dal - 023732000 - varsel om oppstart - reguleringsplan / 
detaljregulering 

Vi viser til brev fra Pir II Oslo AS av 12.11.2019. 
 
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. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete 
merknader. 
 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i 
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 15.03.2019 og 14.11.2019, 
samt ”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging” av 14.05.2019 
(www.planlegging.no). 
 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Lars Erik Krogtoft 
rådgiver 
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UTTALELSE TIL DETALJREGULERING FOR DELER AV GBNR. 86/1 DAL – EIDSVOLL KOMMUNE  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 - Dal i 
Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 12. desember 2019 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. 

1 Bemerkninger  

1.1 Behov for ny nettstasjon 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon 
innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige 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. 
 
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.  

2 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. 

For øvrig gjøres det oppmerksom på at alle som skal grave er pålagt å gjennomføre kabelpåvisning. Dette 
gjelder både store og små gravearbeider på privat og offentlig grunn. Kabelpåvisning er gratis, og 
forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf.: 09146. 
 
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 





 
 

 
 
   

Pir II Oslo AS 
Kongensgate 2 
0153 OSLO 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  26.11.2019 
Vår ref:  19/03677-2 
Deres ref:      
 

Uttalelse om varsel om oppstart av planarbeid med 
detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 Dal i Eidsvoll kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 12. november 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. 
 
Om planen 
Planen skal legge til rette for boliger sør for Dal idrettsanlegg. Området er avsatt til 
barnehage i gjeldene plan og det er vurdert at boligformålet er i tråd med dette. Det er 
vurdert at det ikke er krav om konsekvensutredning for planen. 
 
Uttalelse til planen 
Planområdet ligger innenfor grusforekomsten Krokhagamoen1 som Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) har vurdert til å ha lokal betydning som byggeråstoffressurs. 
Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun er tilgjengelige der de 
naturlig forekommer. Der det er avgrenset en forekomst er det sannsynlig at det finnes 
masser i grunnen som er egnet for utnyttelse.  
 
Området som er foreslått regulert ligger i et område som i stor grad allerede er 
bebygd. DMF kan derfor ikke se at det vil være aktuelt å legge til rette utnyttelse av 
ressursene som nå bli berørt. I tillegg er planforslaget i tråd med vedtatt arealbruk, og 
hensynet til ressursene bør være vurdert i arbeidet med gjeldene plan. Det bør likevel 
opplyses i plandokumentene om forekomsten som blir berørt av planen og at dette 

                                                                 
 
1 Krokhagamoen i NGUs database: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Omrade_fakta.Main?p_objid=66130&p_spraak=N 
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2 

medfører en ytterligere båndlegging, med tanke på mulig framtid utnyttelse av 
ressursene i forekomsten. 
 
For øvrig kan ikke DMF se at planen berører noen masseuttak eller andre 
mineralinteresser, og har ikke ytterligere merknader til oppstartsvarselet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering for 
deler av gbnr. 86/1 – Dal  PlanID:023732000 
Vi viser til varsel om oppstart datert 12.11.2019. 

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.  



 Side 2 
 

 

 

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. 
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for del av gbnr. 86/1 - Dal - Uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeid 
 
Det vises til oversendelse datert 12. november 2019 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Planområdet er på ca. 9,9 dekar. Hoveddelen av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
offentlig eller privat tjenesteyting. Avgrensningen omfatter også arealer avsatt til landbruks-, natur- 
og friluftsformål (LNF). Området er regulert til barnehage i gjeldende reguleringsplan fra 2009. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av omsorgsboliger. Det er planlagt seks 
leiligheter og en ansattbase, samt en åpning for ytterligere fire leiligheter. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og fagmyndighet for 
kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 14. desember 2015, har som 
overordnet mål at flest mulig av kommunenes innbyggere skal benytte sykkel, gange eller 
kollektivtrafikk til og fra sine daglige gjøremål. I tillegg har planen som retningslinje for 
lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester (R10) at rett virksomhet skal være 
lokalisert på rett sted. 
 
De transportmessige konsekvensene av det foreslåtte tiltaket bør utredes. For forhold som gjelder 
fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Planområdet ble registrert i 2009 i forbindelse med 
regulering på Hasler gbnr. 86/1 i Eidsvoll kommune. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete 
kulturminner. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens § 9. 
 
Det er registrert tre felt med gravhauger fra jernalderen i umiddelbar nærhet til planområdet (id 
31393, 31408 og 20731 i Riksantikvarens database Askeladden). Gravfeltenes opplevelsesverdi bør 
sikres. I henhold til kulturminneloven § 3 er det forbud mot inngrep i og utilbørlig skjemming av 
automatisk fredete kulturminner: 
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Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet 
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. 
 
På bakgrunn av dette, vil fylkesrådmannen forvente at den planlagte bebyggelsen holdes til 
maksimum to etasjer, i tråd med stedlig bebyggelse. Omsorgsboligene bør også trekkes inn fra 
veien, slik at opplevelsen av et helhetlig landskapsrom mellom gravfeltene beholdes. 
 
Nyere tids kulturminner 
Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
 
Barn og unges interesser 
Fylkesrådmannen minner om ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen”. Her fremholdes i punkt 5: 
”Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet når det gjelder krav til fysisk utforming: 

a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. 

b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene: 

- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir mulighet for ulike typer lek til ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling 

mellom barn, ungdom og voksne. 
d) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.” 

 
Det aktuelle arealet utgjør et skogholt rett ved Dal idrettspark. Dagens bruk av arealet bør 
kartlegges og behovet for avbøtende tiltak vurderes.  
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 
2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten 
for å nå målene i den regionale planen. 
 
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. Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589   
 
Med vennlig hilsen 
 
Margaret Andrea Mortensen      Pia Skipper Løken 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
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Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
EIDSVOLL KOMMUNE, STATENS VEGVESEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
  
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  peder.figenbaum@afk.no, 22 05 56 28


