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Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Administrasjonens kommentar Endringer 

Kart Bestemmelser 

NVE, datert 11.6.2020 Oppsummering av innspill: 

NVE har gitt en generell tilbakemelding på 

planforslaget. NVE prioriterer å gi innspill og 

uttalelser til overordnede planer og 

veiledning/opplæring av kommuner med 

store utfordringer innen deres saksområde, og 

til reguleringsplaner der det bes om faglig 

bistand til konkrete problemstillinger. Det er 

ikke bedt om slik bistand i denne saken, så 

NVE gir derfor ikke konkret uttalelse. 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. 

Planavdelingens kommentar: 

Vedlagte geotekniske notat viser at områdestabiliteten er 

tilfredsstillende, dette basert på tilgjengelig informasjon om 

grunnforholdene. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det må 

gjøres en formell detaljprosjektering hvor det stilles krav til at 

tiltak skal være avklart med geoteknisk fagkyndig før 

anleggsarbeid startes opp, iht. pkt. 2.8 i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

 

 

  



 

Miljørettet helsevern – 

Øvre Romerike, datert 

24.6.2020 

Oppsummering av innspill: 

Miljørettet helsevern ‐ Øvre Romerike savner 

planbestemmelser som regulerer støy fra 

anleggsvirksomheten. Erfaringsmessig 

mottar de henvendelser/klager på støy fra 

byggeaktiviteter, spesielt når disse foregår 

nærboligområder. De mener det derfor er 

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. 

Planavdelingens kommentar: 

I henhold til områdereguleringsplan for Vilbergområdet skal 

grenseverdiene i retningslinje for støy i arealplanleggingen T-

1442 legges til grunn ved detaljregulering.  

 

Når det gjelder støy i anleggsperioden er det tatt inn i 

bestemmelse 2.5 at grenseverdiene for anleggsstøy i kapittel 4 i 

T-1442/2016 skal gjøres gjeldende. 

 

Dispensasjon for eventuell overskridelse av grenseverdiene i T-

1442/2016 vil behandles hos byggesak, men de innhenter 

uttalelser fra nødvendige parter, som for eks. kommuneoverlegen. 

  

Ingeli og Marius Leiros 

By 

Løytnant Møllers veg 6, 

2080 Eidsvoll, datert 

26.6.2020 

Oppsummering av innspill: 

Det foreslås å vurdere fartsdempende tiltak 

(fartshumper) som et supplement i planen, 

spesielt ved krysningspunkter. Videre er det 

et ønske at slike tiltak også vurderes tilført, 

utenfor planområde. Dette for å redusere 

ulykkesrisiko for gående og syklende i et 

område hvor skolebarn i så stor grad preger 

trafikkbildet. 

Planavdelingens kommentar: 

Det er planlagt å etablere trygge krysningspunkter innenfor 

planområdet. Behov for trygge krysningspunkter utenfor 

planområdet vurderes av kommunalteknikk, innspillet som 

gjelder tiltak utenfor planområdet videreformidles derfor til 

kommunalteknikk. 

  



 

Øyvind Stenrud, 

Tynsåkvegen 33, 2080 

Eidsvoll, datert 

7.8.2020 

 

Oppsummering av innspill: 

Grunneier skriver at vegutvidelsen/nytt fortau 

vil båndlegge nær 200 m² på eiendommen, 

og mener at dersom tiltaket gjennomføres vil 

han miste allmenningsretten. I 2015 var 

verdien for allmenningsretten anslått til kr 

200 000- 250 000. I dag antas den å være kr 

300 000. Dersom det går til ekspropriasjon 

vil han kreve verdien av allmenningsretten 

refundert i tillegg til erstatning for tapt areal.  

Han vi også minne om at fortauet ble anlagt i 

stedet for gang/sykkelsti nettopp fordi han 

skulle beholde allmenningsretten.  

 
Tynsåkvegen har fått økt trafikkbelastning. 

Det er uheldig i å øke trafikkbelastningen 

gjennom et etablert boligområde, ble 

tilstrekkelig vurdert/vektlagt under 
planleggingen av skolealternativet? 
 

 

 

 

Planavdelingens kommentar: 

Hele merknaden følger vedlagt. Her kommenteres de punktene 

som er vurdert som relevant for saken. 

Differansen i arealbehovet mellom eksisterende og ny 

detaljregulering utgjør ca. 30m
2
, og vil derfor ikke ha større 

konsekvenser for eiendommen 18/19, da eiendommen uansett er 

under fem dekar mht. gjeldende reguleringsplaner. Det er 

eksempler på eiendommer under fem dekar som likevel har 

allmenningsrett, og det avhenger av andre kriterier enn selve 

arealet på eiendommen. 

 

Det er i hovedsak den nye skolen som vil påvirke 

trafikkmengdene i planområdet, ved utarbeidelse av 

områderegulering for Vilberg ble det anslått til en økning i 

trafikken på 100 ÅDT og 125 biler i makstimen. 

  

Gang- og sykkelvegen på nordsiden av Tynsåkvegen med 

krysningspunkter, vil gi et trygt og sikkert tilbud til skolebarn, 

både på vei til /fra skolen.  

 

Sanering av avkjørsler til noen av eiendommene nord for 

Tynsåkvegen er med på å redusere antall konfliktpunkter. 

En utvidelse av kjørefeltene i Tynsåkvegen iht. kommunens 

vegnorm vil bedre trafikksikkerheten for de kjørende på 

strekningen. Vegen vil bli bedre tilpasset busstrafikk til og fra den 

nye skolen på Tynsåkjordet. Fartsgrense på 40 km/t 

opprettholdes. 

  



 

Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, datert 

24.8.2020 

Oppsummering av innspill: 

Det stilles spørsmål om hvorfor forslag til 

gang/sykkelveg i nordøst ikke henger 

sammen med eksisterende g/s-veg videre 

østover langs nordsiden av Tynsåkvegen 

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. 

Planavdelingens kommentar: 

Regulering av ny g/s-vei langs Tynsåkvegen henger sammen med 

framtidig regulering av ny skole på Tynsåkjordet, som et 

rekkefølgekrav. I detaljregulering av ny skole på Tynsåkjordet, vil 

det reguleres inn ny g/s-veg i forlengelsen av g/s-veien som i 

denne planen avsluttes inne på Tynsåkjordet istedenfor å følge 

veien. Den nye g/s-vegen vil da erstatte eksisterende g/s-veg på 

strekningen forbi den nye skolen som kommer på Tynsåkjordet. 

 

I henhold til pkt. 2.8 i reguleringsbestemmelsene vil områder av 

dyrka mark som blir midlertidig berørt av anlegget, tilbakeføres 

etter endt anleggsperiode. 

 

  

Viken fylkeskommune, 

datert 26.8.2020 

Oppsummering av innspill: 

Viken fylkeskommune viser til at 

undersøkelsesplikten etter kulturminneloven 

§ 9 er oppfylt og at kulturminneinteressene er 

tilfredsstillende ivaretatt, ref. 

planbeskrivelsens pkt. 7.4 (figur 7.3), og har 

ingen ytterligere merknader til tiltaket.  

Når det gjelder øvrige regionale interesser 

vurderer vi at våre merknader til varsel om 

oppstart av planarbeid i hovedsak er ivaretatt 

og har ingen ytterligere merknader. 

Planavdelingens kommentar: 

Tatt til etterretning. 
  

 

 


