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Eidsvoll - Innspill til varslet oppstart av reguleringsplan for deler av 
Statsrådvegen. 

Vi viser til deres oversendelse datert 16.10.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Statsrådvegen - Gbnr. 125/38 m. fl.  
 

Bakgrunn 
Det fremgår at planen skal legge til rette for boligformål i form av både frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse, samt nødvendig infrastruktur for å gjennomføre tiltaket. 
Området er ikke detaljregulert og formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Området ligger i et 
etablert boligområde med tilsvarende frittliggende småhusbebyggelse og er i gangavstand fra 
Eidsvoll verk stasjon. Ny reguleringsplan kan åpne for bebyggelse med BYA opptil 30 %.  
 
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.  
 
Fylkesmannens innspill  
Naturmangfold    
Det er registrert en lokalt viktig naturtype innenfor planområdet, Martiniustjernet. Dette er 
naturtypen intakt lavlandsmyr, som er et myrtjern med delvis åpen myr rundt. Naturtypen ble 
kartlagt i 2005, og det bør vurderes ny kartlegging for å vurdere dagens verdi og eventuelle 
naturtypeavgrensning, i tråd med naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlag. 
 
Vi ber om at den videre planleggingen tar hensyn til myrtjernet og ikke foretar direkte inngrep i 
terrenget som naturtypen opptar.   
 
Barn og unge 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. Vi 
viser spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av 



lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige 
arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak ikke kan aksepteres 
som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved en eventuell 
omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene 
krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til lekemuligheter 
kan oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei. 
 
Støy  
Vi ber om at planarbeidet ivaretar og vurderer støyforholdene i nærområdet ut fra forventet 
trafikkøkning og støy fra planlagt virksomhet i området. Reguleringsbestemmelsene bør fastsette 
konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. Vi viser i den 
sammenheng til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging. Vi ber om at 
støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige støytiltak 
blir innarbeidet i planen. 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29. januar 2020 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14. 
november 2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 
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Eidsvoll kommune - Innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering - 
deler av Statsrådvegen 
 
Vi viser til oversendelse datert 16.10.2020 med varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Statsrådvegen 56 m. fl. I Eidsvoll kommune. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av frittliggende - og konsentrert 
småhusbebyggelse, samt nødvendig infrastruktur. Planområdet er om lag 17 daa. og ligger 
innenfor gåavstand til Eidsvoll stasjon.  
 
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i 
alt planarbeid. Vi skal vurdere planarbeidet som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvernhensyn og utøvende 
myndighet etter vannforskriften. FNs bærekraftmål skal være en del av grunnlaget for 
samfunns- og arealplanleggingen. Vi ber kommunen vurdere hvordan dette kan ivaretas i 
planarbeidet.  
 
Samordnet areal- og transportplanlegging  
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

Den regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Utvikling utenfor prioriterte 
vekstområder bør begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø, og 
det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under bruk av 
kollektivtransport, sykkel og gange. 

Ved fortetting og utvikling i eksisterende boligområder ber vi om at det i planforslaget 
redegjøres for de kvalitetsmessige vurderingene som er gjort knyttet til bebyggelsesstruktur, 
estetikk, kulturminner og -miljø, lekeplasser og grønnstruktur. Vi forventer at det i 
planforslaget redegjøres for ønsket utnytting og utvikling av området med hensyn til 
overordnete planer og områdets lokalisering i tettstedet. Planområdet ligger utenfor grønn 
grense, slik den ligger i forslag til kommuneplanens arealdel.  
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Planområdet er ikke detaljregulert, men er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Av 
referat fra oppstartsmøte forstår vi at gjeldende kommuneplan for Eidsvoll legges til grunn for 
planarbeidet. Eventuelle avvik fra planen, og virkninger av disse, må redegjøres tydelig for. 
Bokvalitet og -miljø må vektlegges i planarbeidet. Det må innarbeides bestemmelser som setter 
tydelige rammer for utnyttelse, byggehøyder og estetisk utforming. Det forventes at planforslaget 
viser  
 
Barn og unge  
Planforslaget må utarbeides i samsvar med blant annet rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unges interesser i planleggingen. Reguleringsplanen må sikre gode og tilstrekkelige lekearealer i 
tråd med retningslinjene. Dersom tiltaket berører eksisterende friområder eller fellesareal som er 
egnet for lek, eller uregulerte områder som barn bruker som lekeareal, skal det skaffes fullverdig 
erstatning, jf. retningslinje 5d).  

Arkeologiske kulturminner 
Fylkeskommunen kjenner ikke arkeologiske kulturminner innenfor planområdet. Eiendommene 
ligger i en del av Råholt hvor det generelt er få spor etter eldre bosetning. Historisk drift er først 
kjent fra 1600/1700-tallet, da området ble ryddet som plasser under Eidsvold jernverk. 
Potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner vurderes som relativt lavt. En nærmere 
arkeologisk utredning vil derfor ikke være nødvendig. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det likevel kan finnes arkeologiske kulturminner i området. Alle spor 
etter menneskelig aktivitet eldre enn 1537 e.Kr. er automatisk fredet, jf. kulturminneloven § 4. 
Kulturminneloven inneholder en bestemmelse om meldeplikt dersom det avdekkes fredete 
kulturminner under anleggsarbeid. 

For å ivareta meldeplikten etter kulturminneloven § 8, vil vi anbefale at følgende tekst tas inn i 
reguleringsplanens fellesbestemmelser: «Dersom det avdekkes automatisk fredete kulturminner 
under arbeidet i planområdet, eksempelvis brent leire, keramikk, våpenfunn eller groper med 
trekull, brent stein eller jernslagg, må arbeidet stanses og fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminneloven § 8 andre ledd.» 

Andre merknader 
Avdeling for kulturarv, nyere tids kulturminner og avdeling for samferdselsplanlegging og 
forvaltning har vurdert planinitiativet, men har ingen innspill. 
 
 

Viken fylkeskommune vil vurdere om planen er i tråd med regionale føringer når den kommer på 
offentlig ettersyn.  

 

Vennlig hilsen 

 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 
Avdelingsleder, kommunale planer Rådgiver, kommunale planer 
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Saksbehandlere:  
Kulturarv, nyere tids kulturminner:    Peder Figenbaum 
Kulturarv, arkeologiske kulturminner:   Bjarne Gaut 
Samferdselsplanlegging og -forvaltning:   Torhild Sletten 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
EIDSVOLL KOMMUNE 
STATENS VEGVESEN 
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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 

eiendommer i Statsrådvegen - gbnr. 125/38 mfl. - Eidsvoll kommune, 

Viken 

Vi viser til varsel om oppstart datert 16.10.2020. 

Konkret innspill NVE 

NVE har tidligere gitt uttalelse til en dispensasjonssøknad for 2 eneboliger på eiendommen gbnr. 

125/38. Uttalelsen følger vedlagt. I tillegg er det registrert en intakt lavlandsmyr i Naturbase innenfor 

planområdet. Det er allerede fylt ut en del i myra, spesielt i sørøst. Ev. planer for utbygging bør skje slik 

at det ikke medfører ytterligere utfylling i myra/naturtypelokaliteten.  

Generelt innspill NVE 

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, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. 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.  

Utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større mengder 

vann på terrengoverflaten. Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene og flom i 

vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenningen 

ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket retning. Dersom 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00026707
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00026707
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omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt avrenning, må det planlegges 

kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må 

avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 

infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

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.  

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.  

 Klimaprofilene 

https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler 

 Statlig planretningslinje klimatilpasning https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-

1469  

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

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. 

 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 nve@nve.no. 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/mobile/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
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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 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

Vedlegg:    NVEs brev av 04.04.2020. 

   

   
 

  

Kopi til: 

Eidsvoll kommune 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

 

 

 

 

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


 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Eidsvoll kommune 

Rådhuset 

2080 EIDSVOLL 

 

   

Vår dato: 24.04.2019         

Vår ref.: 201903882-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 04.04.2019 Torleiv Yli Myre 

Deres ref.: 2019/1184/BSM 

   

     

1 

NVEs uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplan 2015-2026 

for Eidsvoll kommune - Bygging av 2 eneboliger med garasje - GBnr 

125/38 Statsrådvegen - Eidsvoll kommune, Akershus 

Det vises til oversendelse av 04.04.2019. 

NVE savner kommunens foreløpige vurdering av saken. 

Kvikkleire 

NVE vil sterkt fraråde at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 11 om 

geoteknisk vurdering i plan- og byggesaker. I følge NGUs løsmassekart (www.ngu.no), består tomten av 

tykke havavsetninger. I alle områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. En ev. 

dispensasjon fra kommuneplanen vil undergrave hensikten med bestemmelsen om geoteknisk vurdering. 

Dessuten er det ikke mulig å fravike innholdet i bestemmelsen, da den viser til kravet til sikkerhet mot 

skred i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 – sikkerhet mot skred.  

Søker mener at hensynet bak bestemmelsen ikke tilsidesettes, da det ved gravearbeider på tomten vil 

avdekkes om det er kvikkleire i området, arbeidene vil stanse opp og tiltaket vil bli omprosjektert. NVE 

vil i denne sammenheng trekke frem hensikten med bestemmelsen, nettopp å forebygge kvikkleireskred 

forårsaket av grave- og anleggsarbeider. Det er påvist kvikkleire ned mot Andelva, ca. 600 meter unna. 

Når kvikkleire blir overbelastet ved gravearbeider el., kollapser strukturen i leira og den blir flytende. 

Kvikkleireskred kan gå i relativt slake skråninger (aktsomhetsområder 1:20), og det er heller ikke snakk 

om store høydeforskjeller før skredfaren oppstår (skråninger der total skråningshøyde > 5m). Nettopp 

derfor er det viktig at nødvendige vurderinger blir gjort i forkant. Prosedyren for hvordan dette gjøres 

følger av kap. 4 i NVEs kvikkleireveileder 7/2014. Veilederen finnes her: 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf. 

  

http://www.ngu.no/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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Flom 

NVE ser ellers at boligene er planlagt ned mot «Martiniustjennet». Det ser ikke ut til at tjernet har vanlig 

utløp til vassdrag, slik at dette muligens er ei dødisgrop. Flomforhold bør uansett vurderes slik at ikke 

boligene blir utsatt for flom/oversvømmelse. NVE kan for eksempel ikke se om det skal bygges med 

kjeller. Kommunen bør derfor sørge for at det gjøres en vurdering mht. hvor høy vannstanden kan nå i 

tjernet i en ev. flomsituasjon. Fig. 1 indikerer at det er liten høydeforskjell mellom tjernet og 

byggetomta. 

Figur 1. Utsnitt fra hoydedata.no. 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

    

  

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00537
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

AREAL+ AS
Fåvangvegen 2
2634 FÅVANG

Dato: 12.11.2020
Saksref: 202010532-2
Deres ref.: 12568
Statsrådvegen
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Telefon:
Mobil:
E-post: marit.louise.lindholm@banenor.no

Eidsvoll kommune - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Statsrådvegen -
Bane NORs uttalelse

Vi viser til oversendelse datert 19.oktober 2020.

Formålet i gjeldende kommuneplan er bolig. Planen skal legge til rette for boligformål samt
nødvendig infrastruktur. Planområdet ligger over 500 m til Gardermobanen i luftlinje. Det vil være
gangavstand til Eidsvoll verk stasjon.

Vi har ingen vesentlige merknader til varselet.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef, Planforvaltning
Bane, Drift og Teknologi

Marit Louise Lindholm
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
hafslundnett .no
firmapost@hafslundnett .no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Deres dato
16.10.2020

Vår dato
2020-11-19

Deres referanse
12568 Statsrådvegen

Vår referanse
101928

Areal + AS v/ Ingrid Orstad Teigen Vår saksbehandler
Natasa Sandvold

Kopi til
Akerheim Eiendom AS
Eidsvoll kommune

Ut t alelse t il varsel om oppst art av arbeid med
det aljregulering f or St at srådvegen - Eidsvoll kommune

Elvia AS («Elvia») viser t il varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Statsrådvegen i
Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 19. november 2020 og ut talelsen er dermed innen fristen.

Elvia har et ter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter st rømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett ).

Elekt r iske anlegg i p lanområdet - Anlegg et abler t et t er områdekonsesjon
(normalt dist r ibusjonsnet t )

Elvia har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn t il de anlegg som
det er nødvendig for nettselskapet å drif te og etablere. Det er også vikt ig at det ikke iverkset tes tiltak
som medfører forringelse av adkomst t il nettselskapet sine anlegg.

Anlegg med spenning t il og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.

Eksist erende høyspenningskabler
Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes t iltak (inkludert
planting av t rær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt f ra kabelgrøf tens yt terkant.
Det er imidlert id vikt ig at f remtidig t ilkomst t il kabelgrøf tene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres
inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.

For å få lokalisert kabelens nøyaktige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning.
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, t lf: 09146

Behov f or ny net t st asjon
For å sikre st røm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å set te av arealer t il å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet t il planområdet, og
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nettselskapet ber om at forslagsst iller oppgir hvilket ef fektbehov planområdet har.

Arealet som avsettes i planen til frit t liggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst t il nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter f ra
bygning med brennbare overf later, og avstanden gjelder også t il terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet t il bygget. Av hensyn til blant annet t raf ikksikkerheten ønskes
fritt liggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens f risiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant . For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter f ra ny bebyggelse.

Elvia ser at det of te ikke blir tat t hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres.
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre
byggegrenser mot net tstasjoner i reguleringsbestemmelsene.

Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal t il nettstasjon, ber net tselskapet om at følgende presiseres i
planbestemmelsene:

• Nettstasjoner t illates oppført inntil 1 m f ra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m
byggegrense rundt nettstasjoner.

• Nettstasjoner t illates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i t illegg
til t illatt utnyt telsesgrad.

Net tstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav t il
direkte adkomst, ut forming av rommet og vent ilasjon m.v.

Kost nader med t ilt ak i st rømnet t et og omlegging/ f lyt t ing
Den eller de som ut løser t iltak i st rømforsyningsnettet , både flyt t ing, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket . Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader t il erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksret t igheter.

Det er vikt ig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konf likt med
nettselskapet sine anlegg, det te gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyt tes eller legges om, må det set tes av arealer t il nye t raseer
og/ eller nettstasjon(er). Nye t raseer må gis rett igheter med minst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende t raseene/ nettstasjonen.

Andre f orhold

Kar t
Det er ikke vedlagt kart t il ut talelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med
Geomat ikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.

Innt egning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet . Kraf t ledninger skal på kart ha en enhetlig ut forming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes
som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet . Selskapet viser i denne
sammenheng t il Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt . 6.2.9.

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering
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Arealer som i fremtiden skal brukes t il f ritt liggende net tstasjoner avsettes i planen t il arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf r.
vedlegg I t il kart- og planforskriften.

Annet
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god t id før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal

forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.

Dersom det skulle være noen spørsmål t il ut talelsen ber vi om at disse ret tes skrif t lig.

Alle tekniske spørsmål må ret tes t il f irmapost@hafslundnet t.no da disse skal behandles av en annen avdeling

i Elvia.

Med vennlig hilsen

Elvia AS

Natasa Sandvold

Rådgiver

Avdeling Rettigheter

natasa.sandvold@hafslund.no

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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