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Eidsvoll - Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering for 
Tynsåkvegen - Gang- og sykkelveg Hagelykkja - Tynsåkjordet - Gbnr. 
17/14 m.fl. 

 
Vi viser til brev datert 08.06.2020 med høring av detaljregulering for gang- og sykkelveg fra 
Hagelykkja til Tynsåkjordet i Eidsvoll kommune. 
 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av planforslaget at hensikten med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei på 
nordsiden av Tynsåkvegen og fortau på sydsiden, samt avsetting av anleggs- og riggområder.  
 
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 følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser: 
 
Helhetlig gang- og sykkelvei 
Planforslaget avviker noe fra varslet planområde ved oppstart, og vi etterlyser en mer helhetlig 
plan for den delen av gang- og sykkelveien som foreslås nordøstover og inn på det store 
Tynsåkjordet i stedet for å følge veien. Vi er derfor spørrende til at ny gang- og sykkelvei ikke 
henger sammen med den eksisterende gang- og sykkelveien videre østover langs nordsiden av 
Tynsåkvegen 
 
Landbruk, matproduksjon og jordvern  
Tre jordbruksarealer i planområdet er i bruk til matproduksjon, men er tidligere regulert til 
byggeområder, ifølge planbeskrivelsen og kommunens planregister.  



 
Nasjonale og regionale mål og føringer for jordvern og matproduksjon tilsier at utbygging på 
dyrka jord unngås i størst mulig grad. Omdisponering av dyrka jord bør avveies nøye også i de 
tilfeller areal tidligere er avsatt til byggeformål. Verdifulle matjordlag og jordsmonn bør bevares 
til matproduksjon. Jordvern og matjordressurser bør derfor vurderes mer konkret i planen. 
Planen må vise hvor mye dyrka jord som vil gå tapt for matproduksjon.  
 
Matproduksjon skal fortsette i byggeområder inntil områdene faktisk bygges ut, ifølge jordloven. 
Vi oppfordrer kommunen til å vurdere om noen av byggeområdene kan endre formål tilbake til 
LNF/jordbruk etter at midlertidig bruk som anleggs- og riggområde har opphørt, og istandsettes 
som dyrka jord. Særlig gjelder dette arealet syd Tynsåkvegen på gbnr 18/1-4 og gbnr 17/14. 
Berørt dyrka jord er begrenset i planen, men er en del av større jordbruksareal. 
 
Vi mener at «Tiltak for å ivareta matjordressursene som er innarbeidet som krav i 
områdereguleringsplanens bestemmelser» som det er vist til i kap. 5.7 i planbeskrivelsen, bør 
legges til grunn også i denne planens bestemmelser. 
 
Omdisponering av dyrka jord skal rapporteres i KOSTRA - landbruk ved vedtak av detaljregulering 
dersom arealet ikke er rapportert tidligere. Vi gjør oppmerksom på at KOSTRA-landbruk nå gir 
mulighet for å rapportere om dyrka jord som endrer status fra byggeområde tilbake til LNF-
formål.  
 
 
Konklusjon 
Vi oppfordrer kommunen til å vurdere om noen av byggeområdene kan endre formål tilbake til 
LNF/jordbruk etter at midlertidig bruk som anleggs- og riggområde har opphørt, og istandsettes 
som dyrka jord. Særlig gjelder dette arealet syd Tynsåkvegen på gbnr 18/1-4 og gbnr 17/14. 
Berørt dyrka jord er begrenset i planen, men er en del av større jordbruksareal. 
 
Utover dette vil vi 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.  
 
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 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

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/


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  
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering for gbnr 17/14 m.fl. Tynsåkvegen - 
Gang- og sykkelvei - Hagalykkje - Tynsåkjordet - Uttalelse til offentlig 
ettersyn av planforslag 

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

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av teknisk infrastruktur, inkludert 
gang- og sykkelvei langs Tynsåkvegen mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet, slik at gående og 
syklende får en trafikksikker atkomst til ny skole på Tynsåkjordet, i tråd med føringer i 
områderegulering for Vilbergområdet. 

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 18. 
november 2019. Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 6. 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 og har følgende merknader til planforslaget: 

Arkeologiske kulturminner 
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er oppfylt. Fylkeskommunen har ingen 
ytterligere merknader til saksfeltet. 

Nyere tids kulturminner 
Viken fylkeskommune finner at kulturminneinteressene er tilfredsstillende ivaretatt, ref 
planbeskrivelsens pkt 7.4 (figur 7.3), og har ingen ytterligere merknader til tiltaket. 

Øvrige regionale interesser 
Vi vurderer at våre merknader til varsel om oppstart av planarbeid i hovedsak er ivaretatt og 
har ingen ytterligere merknader. 
 
Vennlig hilsen 
 
Per Albert Kierulf 

 
Margaret Andrea Mortensen 

avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 
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NVEs generelle tilbakemelding - Offentlig ettersyn - Detaljregulering 

for gnr. 17 bnr. 14 m.fl., Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja-

Tynsåkjordet. Planid 023732200 - Eidsvoll kommune 

Vi viser til høringsdokument datert 08.06.2020. 

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: Bjørn Hagen[Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no]
Dato: 24.06.2020 12:57:53
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Carl Magnus Jensen; Hilde Einmo
Tittel: Offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for gnr 17/14 m.fl. Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja -
Tynsåkjordet 

Viser til kommunens ekspedisjon av 8.6.2020.
 
Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike savner planbestemmelser som regulerer støy fra anleggsvirksomheten.
Erfaringsmessig mottar vi henvendelser/klager på støy fra byggeaktiviteter, spesielt når disse foregår nær
boligområder. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette rammer for anleggsvirksomheten i planens bestemmelser.
Disse bør definere tillatte driftstider, støynivåer og behov for eventuelle tiltak. Videre bør det angis
behandlingsmåte for dispensasjoner.
 
Vennlig hilsen
 
Bjørn Hagen
Seniorrådgiver
Tlf.: 66 10 50 57
Mobil: 477 15 384
E‐post: bjorn.hagen@nannestad.kommune.no
 
 

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike
 
Tenk på miljøet – ikke skriv ut e‐posten dersom det ikke er nødvendig
 



Øyvind Stenrud

Tynsåkvegen 33

2080 Eidsvoll

Eidsvoll, den 7 /8- 2020
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Merknader til detaljregulering Tynsåkvegen Hagalykkja  -

Tynsåkjordet

Viser til brev fra kommunen datert 08.06.2020. Som eier av gnr.18/19 må jeg opprettholde

merknaden jegnadde til planprosessen i 2015. Eiendommen min drives som småbruk, og i den

forbindelse har jeg bruksrett  i  Eidsvoll Almenning. Etter at det ble anlagt fortau for ca 20 r siden er

eiendommen nær minstearealet på Sda. Ser av plankartet at vegutvidelsen/nytt fortau vil

båndlegge nær 200 m3. Dersom tiltaket gjennomføres vil jeg miste almenningsretten.12015 fikk

jeg opplyst av vikarierende bestyrer at verdien av almennlngsretten anslås til kr ZOO 000- 250 000.1

dag regner Jeg med at verdien vil kunne komme opp mot kr 300 000. Dersom det går til

ekspropriasjon må jeg kreve verdien av almenningsretten refundert i tillegg til erstatning for tapt

areal. Bortsett fra 8.til.9 meter ved innkjørselen dreier det tapte arealet seg om dyrket mark.

Jeg vil også minne om at fortauet ble anlagt i stedet for gang/sykkelsti nettopp forat jeg skulle

beholde almennlngsretten. 1 2014 fikk jeg dispensasjon til å bygge større garasje/redskapsbod enn

reguleringsplanen tillater nettopp med tanke på at eiendommen drives som småbruk. Jeg brukte et

større beløp på dette, og har i de seinere åra skaffet meg en god del traktorredskap. På bakgrunn

av dette opplever Jeg det som urimelig at en ny utvidelse av vegen også denne gang skal berøre

beboerne sør for Tynsakvegen.

Jeg er opptatt av bevare bomiljøet i nabolaget, og heller Ikke på nordsiden av Tyskvegen er

planforslaget uproblematisk. Noen har små hager, noen bare mot Tynskvegen. Noen steder blir

det trangt aparkere bilen. Et autentisk og velholdt sveitserhus fra 1930 bør vel få vern?

Kostnadsmessig vil det vel bety en del å flytte en trafo?

De siste åra har Vilberg helsetun hatt utvidelser og nybygg. Legevakta ble også flyttet dit. Dette har

ført til at Tynsakvegen har fått økt trafikkbelastning. Til ogfra helsetunet går det ofte ambulanser

under utrykning. Også med tanke på at det er eldreboDger på naboeiendommen I øst er det vel

ønskelig å begrense økningen av trafikkbelastningen i Tysakvegen. Derfor setter jeg spørsmålstegn

ved om det uheldige  i  å øke trafikkbelastningen gjennom et etablert boligområde ble tilstrekkelig

vurdert/vektlagt under planleggingen av skolealternativet. Avstanden til Sundet, som etter min

mening er i ferd med å bli en soveby, er for stor til at skolen vil ha noen synergieffekt. Jeg vii også

peke på at natur- og friluftsforholda nok er feilvurdert i saksfremstillinga for Tynsakalternativet.

Bak jordet er det tett skog i et nesten ufremkommelig ravlnelandskap. Siden vi sto mye på ski på
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jordet der som barn kjenner jeg området nøye. Skogområdet ved Vilberg skole er mye bedre egnet,

og også fra Vilberg skole har en tilgang til å gå på ski på jordene. Det har også vært diskusjoner om

byggegrunnen er godt nok vurdert. På min eiendom er det mye leire som kan ha tvilsom stabilitet.

På Vilberg skole er det solide skolekorpstradisjoner. Skolen er den eneste I kommunen som har

klart å opprettholde eget skolekorps. Korpsbevegelsen sliter litt med rekrutteringa. Både rektor i

kulturskolen, dirigent og en kollega på messing har bedt meg bringe videre bekymringen for at

korpstradisjonene kan bli vanskelig å plante om på en ny skole.

Etter mitt syn er god dyrkingsjord en knapphetsressurs og jordvernet et av samfunnets største

utfordringer. På bakgrunn av at flertallet bak kommunestyrevedtaket varså knapt, og at

kostnadene ved prosjektet har steget mye mer enn forutsatt, vil jeg be om at man vurderer å gå

videre med et annet skolealternativ.  Både Trolldalen og eksisterende Vilberg skole vil vel kunne

være rimeligere og etter mitt syn bedre alternativer.

mvh

Øyvind Stenrud
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Ugradert - Tjenstlig behov

 
Ingeli og Marius Leiros By 
Løytnant Møllers veg 6 
2080 Eidsvoll 

Eidsvoll 26.06.2020 
 
 
 
Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 
 
Svar på høring vedrørende detaljregulering for gbnr. 17/14 m.fl. Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg 
Hagalykkja - Tynsåkjordet. Planid.: 023732200. 
 
Det er daglig stor trafikk både av gående, syklende og kjørende, spesielt rundt skoleslutt og -start 
langs Tynsåkvegen. Nyetableringen av barneskolen på Tynsåkjordet er beregnet å øke trafikken med 
ytterligere 900 kjøretøy i døgnet (Asplan viak, 2020) og flytte trafikken av skolebarn oppover 
Tynsåkvegen. 
 
Som nabo langs Tynsåkvegen observerer vi trafikkbildet hver dag. Fartsgrensen langs vestre del av  
Tynsåkvegen er 40 km/t, men høyere hastigheter oppleves normalt og vanlig. Med unntak av en 
fartshump ved nåværende barneskole, er det ingen andre fartsreduserende tiltak i dag. 
 
Sannsynligheten for dødelig skade ved påkjørsel øker betraktelig, fra 30 til 80 prosent, når farten 
økes fra 40 km/t til 50 km/t (Statens vegvesen, 2019). Målet med planen er å gi trygg skolevei, men 
fartsdempende tiltak kan ikke synes å være nevnt. Vi ønsker derfor å foreslå at fartsdempende tiltak, 
som fartshumper, vurderes som et supplement i planen, spesielt ved krysningspunkter.  
 
Vi ønsker også å foreslå at fartsdempende tiltak vurderes tilført også utenfor planområde, for å 
oppnå lavere risiko for gående og syklende i et området hvor skolebarn i så stor grad preger 
trafikkbildet. 
 
Vennlig hilsen 
Ingeli og Marius Leiros By 
 
(Asplan viak, 2020) Asplan viak AS. 2020. Støyrapport. 
(Statens vegvesen, 2019) Statens vegvesen. 2019. Håndbok V128 Fartsdempende tiltak. Hentet fra: 
www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker 

http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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