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1 Sammendrag 
Detaljregulering for gbnr- 112/17, 18, 22, 23 og 24. – Gamle Nebbenes Kro utarbeides av Feste Kapp 

AS med bistand fra arkitektfirmaet Neue Heimat AS, på vegne av Eidsvoll Næringsutvikling AS. 

Planområdet er på ca. 15,6 daa og er i kommuneplanen avsatt til næringsbebyggelse.  

Hensikten med planarbeidet er å regulere om område HBB i gjeldende plan (Reguleringsplan for 

sentrale deler av Eidsvoll Verk, vedtatt 25.06.2007) fra dagens hotell/bevertning og bensinstasjon, til 

å innbefatte kontor og tjenesteyting i tillegg.  

Planområdet ligger langs Trondheimsvegen. Gamle Nebbenes Kro inngår i planområdet, og er et 

viktig lokalhistorisk landemerke. Den gamle kroen skal som i gjeldende plan bevares.  

Planforslaget er et privat planforslag og planprosessen følger forskrift om behandling av private 

forslag til detaljregulering etter PBL. Planområdet omreguleres for å tilrettelegge for 

bensinstasjon/veg serviceanlegg på området BV og kontor, offentlig- og privat tjenesteyting herunder 

galleri/utstilling, konsert/kulturarrangement/forsamlingslokale, museum, kunst- og bevertning på 

BKB1-2-områdene. 

Tilstøtende veg-/gatenett langs Trondheimsvegen skal reguleres til kjøreveg, gang-sykkelveg, 

kollektivholdeplass og annen veggrunn. 

Området er lokalisert langs Trondheimsvegen, mellom Østre Hurdalveg og Sagvegen. Innenfor 

planområdet finnes en bensinstasjon, Circle K, samt Gamle Nebbenes Kro. Store deler av 

planområdet er eksisterende parkeringsplasser og andre asfalterte arealer. 

Planområdet omfatter gbnr- 112/17, 18, 22, 23 og 24, samt tilstøtende vegareal i Tronheimsvegen og 

Sagvegen. 

Planområdet ligger i et svært viktig nasjonalhistorisk kulturlandskap. Det har i planarbeidet vært 

viktig å ta hensyn til landskapsrommet og eksisterende kulturmiljø, med blant annet innsyn til og 

utsyn fra Eidsvollsbygningen. 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å regulere om område HBB i gjeldende plan (Reguleringsplan for 

sentrale deler av Eidsvoll Verk, vedtatt 25.06.2007) fra dagens hotell/bevertning og bensinstasjon, til 

å omfatte bensinstasjon/veg serviceanlegg, kontor, offentlig- og privat tjenesteyting herunder 

galleri/utstilling, konsert/kulturarrangement/forsamlingslokale, museum, kunst- og bevertning. 

Gjeldende reguleringsplan for området hjemler at gamle Nebbenes kro skal brukes til bevertning. 

Som følge av at næringsgrunnlaget for en kro er falt bort gjennom omlegging av E6 for en lang tid 

tilbake, er det behov for å se på arealbruken på eiendommen med et nytt lys, og det er ønskelig at 

det åpnes for kontor og offentlig / privat tjenesteyting i tillegg på den ubebygde delen av tomta.  

Eiendommen har deltatt i konkurransen om lokalisering av nytt politihus, og har vunnet denne. 

Tildelingsbrevet fra Politiets fellestjenester ble mottatt grunneier den 1. februar 2021. Arealer 

regulert til kontorer og offentlig /privat tjenesteyting er tenkt benyttet blant annet av politiet.  

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller: 

Eidsvoll Næringsutvikling AS 

Plankonsulent: 

Feste Kapp AS v/Hans Olav Egge og Einar Nordengen 

Utbyggingsavtale: 

Det er ikke inngått utbyggingsavtale i saken, og det er ikke vurdert som relevant.  

Eieforhold: 

Planområdet omfattes av til sammen 5 ulike teiger. Dette er gbnr- 112/17, 18, 22, 23 og 24. 

I nord ligger dagens bensinstasjonanlegg på gbnr. 112/18 og 112/23. Disse eiendommene eies av 

Seierinvest AS, med tinglyst festerett til Circle K Norge AS. 

I sør ligger tidligere Nebbenes Kro på gbnr. 112/17, 22 og 24. Disse eiendommene eies av Eidsvoll 

Næringsutvikling AS.  

Tilstøtende vegareal i Trondheimsvegen er fylkeskommunal veggrunn, mens tilstøtende vegareal i 

Sagavegen er kommunal veggrunn.  
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2.3 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Vurderingen av om planen omfattes av forskrift om konsekvensutredning ble første gang vurdert ved 

utarbeidelse av planinitiativet. Fra dette vurderte plankonsulent at «En utvidelse av tillatte formål for 

området slik at også kontor og tjenesteyting tillates vil endre bruken av området. Endringen er 

imidlertid ikke slik at forholdet omfattes av KU-forskriftens vedlegg I. I vedlegg II fremkommer det at 

næringsbygg (punkt 11b) omfattes av tiltak som skal konsekvensutredninger dersom de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Basert på informasjon om planlagt utvidelse på området 

slik det fremkommer av punkt 1-6 (i planinitiativet) mener vi planen ikke innebærer vesentlige 

virkninger for miljø eller samfunn.» 

Kommunen vurderte i etterkant av oppstartsmøtet at det ikke er nødvendig med full 

konsekvensutredning, men det må legges stor vekt på hensynet til kulturmiljø i planforslaget. Dette 

kan gjerne være en del av planbeskrivelsen, men det skal gjøres en grundig utredning for virkninger 

og konsekvenser av planen med hensyn til kulturmiljøet. 

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Planinitiativ ble sendt inn 27.10.2019, og oppstartsmøte ble avholdt 06.02.2020. Det ble sendt ut 

varslingsbrev 22.04.2020 til berørte offentlige myndigheter, naboer, grunneier, gjenboere og andre 

berørte parter. Samtidig ble det varslet i Eidsvoll Ullensaker blad 23.04.2020. Frist for merknader ble 

satt til 28.05.2020.  

Gjennom varslingsperioden ved oppstart kom det inn 7 merknader til planen. Disse fordelte seg på 6 

merknader fra offentlige myndigheter, og 1 merknader fra berørt grunneier.Disse er oppsummert og 

kommentert i planbeskrivelsen, kapittel 9. 

Den 17.02.2021 ble det avholdt et arbeidsmøte mellom grunneier, forslagstiller og planavdelingen. 

Forslagstiller la fram ulike forslag til utbygging med vekt på tiltakets nær og fjernvirkning og 

påvirkning på området som kulturmiljø. 

Som en oppfølging av dette møtet med planavdelingen den 17.02.2021 og innkommet merknad fra 

Viken Fylkeskommune ved varsel om oppstart, ble det avholdt et dialogmøte der utbyggers forslag til 

løsning sett opp mot kulturminneinteressene i området, ble gjennomgått og vurdert Dette møtet ble 

avholdt den 09.03.2021. 

I ettertid har det blitt avholdt et overleveringsmøte med kommunen. Som resultat av dette møtet er 

det blitt utarbeidet fagrapporter på både støy, grunnforhold og områdestabilitet, samt en utdypet 

vegteknisk vurdering av eksisterende vegnett og kryss. Resultatet fra disse rapportene er innarbeidet 

i planmaterialet sammen med andre justeringer etter innspill fra kommunenes planavdeling. 
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra 

overordnet plan) 

4.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 

fremme helse, miljø og livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i person-transporten i 

storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Den 18.06.20 ble det vedtatt av fylkestinget, etter innspill fra Viken fylkeskommune, en prioritering 

for NTP 2022-2033: «I grunnlaget for prioriteringer er det lagt vekt på at det er behov for en nasjonal 

transportplan med nye løsninger og visjoner for framtiden, og at NTP skal legge til rette for å utnytte 

eksisterende infrastruktur best mulig». 

Eiendommen har en beliggenhet hvor dette oppfylles, både med eksisterende veinett og trafikale, 

fotgjengere og offentlig kommunikasjon.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019)  

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene skal følges opp i 

fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 

statlige myndigheters medvirkning i planleggingen. Regjeringen ønsker at regional og lokal samfunns- 

og arealplanlegging skal være basert på åpen dialog mellom alle parter, der også staten deltar. 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.  

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og 

en forsvarlig ressursforvaltning. 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn. 

• Å skape et trygt samfunn for alle. 

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 
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4.2 Fylkeskommunale planer 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (2015)  

Planen er en felles strategi for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, kommunene i Akershus, 

staten og andre aktører for hvordan areal og transport kan samordnes bedre i regionen.  

Den regionale planen har som retningslinje at rett virksomhet skal lokaliseres på rett sted 

(retningslinje R10). Rett lokalisering av næringsvirksomhet/ arbeidsplasser bidrar til effektiv 

arealbruk, styrking av de prioriterte vekstområdene, redusert transport, god utnyttelse av 

kollektivtransporten og at virksomheter med behov for rimelige arealer og nærhet til hoved 

transportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. Arbeidsplassintensive virksomheter, som 

kontorbedrifter, offentlig forvaltning, handel og service, bør ha høy arealutnyttelse, sentral 

lokalisering i bystrukturen, god kollektivtilgjengelighet, mange innbyggere i gang- og sykkelavstand, 

lav parkeringsdekning med bil og høy med sykkel. 

Fylkeskommunen forutsetter ved varsel om oppstart at tiltaket vurderes opp mot målene i regional 

plan for areal og transport. 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus 

Den regionale planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig 

masseforvaltning. Fylkeskommunen forutsetter at retningslinjene for håndtering av masser legges til 

grunn i det videre planarbeidet. 
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4.3 Kommunale planer 

Kommuneplan 

 

 

Planområdet er avsatt til næringsformål i kommuneplanen for 2021-2031. Rullering av 

kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 2021-2031 ble vedtatt 13.04.2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, utsnitt av gjeldede kommuneplan. 



ID: 8044-1 
Planbeskrivelse, reguleringsplan for Gamle Nebbenes Kro 

  

 

Prosess Plan / Maler 

Godkjent dato  

Endret dato  
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
 

 

 10/45 

 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet er på ca. 15,6 daa. Området er lokalisert langs Trondheimsvegen, mellom Østre 

Hurdalsveg og Sagvegen. 

Planområdet sammenfaller med området som er avsatt til nåværende næringsformål i 

kommuneplanen. Avgrensningen framkommer av plankartet og andre illustrasjoner i dette 

dokumentet. 

 

 

 

Figur 2, gamle Nebbenes Kro. 

Figur 3, Eksisterende bensinstasjon innenfor planområdet. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

Innenfor planområdet finnes en bensinstasjon, Circle K, Gamle Nebbenes Kro, samt lagerbygg av 

nyere dato. 

 

Figur 5, Ortofoto av planområdet. 

Figur 4, Eksisterende kryss mellom Tronheimsvegen og Sagvegen. 
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Figur 6, Nebbenes kro, 17. mai 1970. 

«Gamle Nebbenes kro” ble bygget for trafikanter langs tidligere Rv50 (Trondheimsvegen), og er et 

bygg i funkisstil fra etterkrigstiden (1959). Kroa er også bygd på i flere etapper. I samme område har 

Circle K en bensinstasjon. Denne ble oppført av BP omtrent på samme tid som Nebbenes kro ble 

anlagt (1959), og har blitt ombygd flere ganger, sist i 2004.  

Den gamle Nebbenes kro er et ikonisk landemerke fra den tiden E6 gikk forbi planområdet. Sammen 

med den tidligere BP-bensinstasjon dannet de et legendarisk servicetilbud i det nye E6-krysset kalt 

Piro-krysset. Den gamle kroa er ikke lenger i bruk, men det er ønskelig med en ny bruk som kan passe 

inn i bygget. 

Sør for planområdet ligger Festiviteten. Kammerherre Mathiesens festivitetslokale på Eidsvoll Verk 

fra 1909 er i dag distriktets ledende galleri og kunst- og kulturformidler. Eiendommen berøres ikke 

direkte av planforslaget, men sammen med nærheten til Eidsvollsbygningen representerer bygget en 

viktig kulturell historie som den nye bebyggelsen må hensynta. 
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5.3 Stedets karakter 

 

Områdets status som kulturhistorisk miljø, samt strandlinja mot Andelva gjør området spesielt 

følsomt for inngrep og nybygg. Planområdet ligger som nevnt i et kulturhistorisk viktig kulturlandskap 

av nasjonal interesse. Området har en mangfoldig historie knytet til aktiviteten langs elva. 

Planområdet har et utbyggingspotensialt som det er ønskelig å utnytte, men da er det viktig at 

utbyggingen tar hensyn til områdets historie og kvaliteter. Siktaksen fra Eidsvollsbygningen over 

gamle broen er et vesentlig element av kulturlandskapet «lovens landskap». Samspillet mellom 

Eidsvollsbygningen, Festiviteten og elvelandskapet må ivaretas. En utbygging på planområdet har til 

hensikt å tilføre området både aktivitet og arkitektonisk kvalitet bla gjennom skala og materialbruk.  

 

Figur 7, viser Festiviteten sett fra brua over Andelva. 
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Figur 8, viser en illustrasjon av mulig utbygging, arkitekt Neue Heimat as. 

Volumoppbygging av eventuelle nybygg må ta til hensyn elementer som gjør området til det 

kulturhistoriske viktig området som planområdet er en del av.  Sentrale elementer i denne 

sammenhengen er Eidsvollsbygningen og forsamlingslokalet «Festiviteten» på sørsiden av Sagveien, 

samt Piro-området nordøst for planområdet. Ny bebyggelse skal tilpasse deg disse elementene og 

tilføre området kvalitet. Med kvalitet i denne sammenhengen menes en bruk og aktivitet som 

underbygger den aktiviteten som er i området pr i dag, samt arkitektonisk kvalitet. 

Reguleringsbestemmelsene skal sikre en arkitektur som tilpasser seg den nevnte bebyggelsen. 

 

Landskapet er historisk sett blitt betegnet som «lovens landskap», og er omtalt i publikasjonen 

«Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus» del 2, Fra Tingvoll til Eidsvoll Verk – langs 

Andelva «Verkslandskap og lovens landskap». 
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Figur 9, utklipp som viser avgrensingen av «Verkslandskap og lovens landskap». 

Planområdet ligger innenfor «Verkslandskap og lovens landskap». Området er detaljert beskrevet der 

og generelt vises det til den beskrivelsen, samt den beskrivelsen som framkommer av denne 

planbeskrivelsen. 

 

5.4 Naturverdier/naturmangfold 

Det er ikke registrert verdifull natur eller arter, samt fremmende arter innenfor planområdet. Det er 

registrert hagelupin i nærheten av planområdet som er en fremmed art. Randsonevegetasjonen 

langs elva Andelva er gjenstand for et varierende dyreliv, men planområdet berører ikke dette 

direkte eller indirekte.  
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5.5 Landbruk 

Planområdet grenser til dyrket mark i øst. Planforslaget innebærer ingen omdisponering av dyrket 

eller dyrkbart areal.  

 

5.6 Barns interesser 

Det er ingen spesielle interesser knyttet til barn og unge innenfor planområdet i dag. Utenfor 

planområdet er det tilrettelagt med gang- og sykkelveg for at barn og unge kan ferdes på en sikker 

måte. Området er ikke tilrettelagt for aktiviteter for barn og unge. 

 

5.7 Tilgjengelighet 

Terrenget innenfor planområdet heller slakt sørover mot Sagvegen. Det er to adkomster til 

planområdet i dag, en fra Trondheimsvegen og en fra Sagvegen. Området ligger med svært god 

tilgjengelighet i forhold til omkringliggende vegnett. Ny bebyggelse og uteområder vil forholde seg til 

gjeldende tekniske forskrift når det gjelder tilgjengelighet og universell utforming. 

Figur 10, Utsnitt av artsdatabanken. 
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6 Risiko og sårbarhet – eksisterende situasjon 

6.1 Støyforhold 

Eidsvoll kommune sitt støysonekart viser at det er støy fra Trondheimsvegen. Planområdet berøres 

av rød og gul støysone. Det skal ikke tilrettelegges for støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 

Innendørs støykrav ivaretas gjennom teknisk forskrift og krav til arbeidsmiljø i Arbeidsmiljøloven. 

Forholdet er nærmere utredet som del av ROS-analysen. 

6.2 Luftforurensing 

Det er gjennomført utsjekk av luftforurensingen i området gjennom karttjenesten miljostatus.no. 

Ifølge denne kartportalen er det ingen luftforurensning av nevneverdig grad rundt planområdet. 

 

6.3 Flomfare 

Planområdet ligger med nærhet til Andelva. Det er på bakgrunn av dette gjort en overordnet 

vurdering av flomfaren. NVEs aktsomhetskart for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser 

hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt 

nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere dersom det er aktuelt med ny 

utbygging. Informasjonen i kartet benyttes som et første vurderingsgrunnlag i konsekvensutrednings- 

og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle 

fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av 

flomhensynssoner og planbestemmelser. 

Figur 11, Kjente støysoner i området. 
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På bakgrunn av at aktsomhetsområdet ikke strekker seg inn på planområdet, vurderes hensynet til 

flom å være ivaretatt og det er ikke behov for nærmere utredninger av dette temaet. Flom er vurdert 

som en del av VA-rammeplanen og videre vurdert som del av ROS-analysen.  

 

Figur 12, Aktsomhetsområde for flom i Andelva. 

 

6.4 Grunnforhold/kvikkleire 

NVE har ikke avmerket noen aktsomhetsområder for kvikkleire på eller nært planområde. Det er 

utarbeidet en egen geoteknisk rapport, som videre er innarbeidet i ROS-analysen, der grunnforhold 

er eget utredningstema.  

 

Figur 13, Aktsomhetsområder kvikkleire. 
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6.5 Trafikkforhold 

Kjøreadkomst til planområdet er via Trondheimsvegen, enten via etablert avkjøring i nord, eller via 

den kommunale Sagvegen i sør. 

All parkering skjer internt på planområdet. Det skal ikke tilrettelegges for parkering utenfor 

planområdet. 

Trondheimsvegen har en fartsgrense på 60 km/t, og en ÅDT (2019) på 8930. Andel tunge kjøretøy er 

ca. 7 %. 

Det er i Statens vegvesens sitt vegkart registret ulykker langs planområdet. Databasen strekker seg 

tilbake til 1970-tallet, og det er et samlet antall ulykker over en periode på nesten 50 år som vises i 

vegkartet. Nyere tids ulykker er: 

• 2006-06-29, krysset Trondheimsvegen /Sagvegen: MC ulykke, avsvinging til venstre foran 

kjørende i motsatt retning. 

• 2017-09-15, avkjøring v/Circle K: påkjøring bakfra.  

Det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen. Denne skal videreføres og reguleres 

inn i denne planprosessen.  

Det er tilrettelagt for bussforbindelse ved planområdet, gjennom egen busslomme og venteskur. 

Dette skal også videreføres. 

Dimensjonering av trafikksystemet inngår som eget utredningstema i ROS-analysen. Det vil være 

viktig for bruken av området å kartlegge om eksisterende utforming av avkjørsler er dimensjonert for 

forventet økt bruk som følge av utbyggingen. 

6.6 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk 

Det er ingen grønnstruktur innenfor planområdet, og området benyttes ikke til rekreasjon. 

6.7 Fjernvarme  

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 

6.8 Analyser/ utredninger 

Følgende analyser/utredninger er gjort i forbindelse med utarbeidelsen av detaljreguleringen: 

• Arkitektfaglig vurdering fra Neue Heimat AS, 14.06.2021 

• Illustrasjonsplan fra Neue Heimat AS, 12.06.2021  

• ROS-analyse datert 17.06.2021. 

• Vegteknisk uttalelse fra Geoplan 3D AS, datert 02.06.2021 

• Geoteknisk rapport fra Romerike Grunnboring, datert 17.06.2021 
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7 Beskrivelse av planforslaget 

7.1 Planlagt arealbruk 

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan av Neue Heimat AS for BKB1 og 2 områdene. Dette ligger til 

grunn for planforslaget. I tillegg har Besseggen Arkitekter utarbeidet et illustrasjonsmateriell for BV 

området. Hensikten med illustrasjonsplanene er å vise hvordan planområdet kan bli seende ut etter 

utbygging og er et viktig virkemiddel for å vise mulige konsekvenser av reguleringsplanforslaget. 

Samtidig er det viktig å presisere at dette ikke er endelige løsninger. Detaljprosjektering vil forholde 

seg til de rammene som reguleringsplanen danner.  

Illustrasjonsplanen for BKB1-2 illustrerer området med bygninger, uteområder, veger, parkering, 

renovasjon, og adkomstområder. Som det fremkommer av denne, planlegges dagens parkeringsareal 

ut mot Trondheimsvegen videreført. En utbygging kan løses på flere måter, men en viktig premiss vil 

være at gamle Nebbenes kro bevares. Under er noen utsnitt av illustrasjonsmateriellet fra Neue 

Heimat AS. 

 

Figur 14, Illustrasjonsplan, (Neue Heimat AS). 
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Figur 16, Forslag til ny bebyggelse, sett fra øst (Neue Heimat AS). 

Reguleringsbestemmelsene tillater at ny bebyggelse på BKB1-2 bygges sammen med den gamle kroa 

med et mellombygg. Dette mellombygget skal være lavere enn paviljongen slik at kroens betydning i 

området videreføres. Denne premissen er et resultat av innspill fra kulturminnemyndighetene i Viken 

fylkeskommune. 

Figur 15, Illustrasjonsplan kjeller, (Neue Heimat AS). 
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Vedlagte illustrasjoner fra Neue Heimat viser ulike former for utbygging som det er blitt arbeidet 

med i denne planprosessen. 

Hovedhensikten med planområdet har vært å legge til rette for utvikling av den søndre delen av 

planområdet. Bensinstasjonsområdet er innlemmet i planområdet av da det er en del av det samme 

formålet (HBB) i gjeldende reguleringsplan. Det sammenfaller også med den nye kommuneplanen 

der planområdet er angitt som næringsbebyggelse i sin helhet. Det foreligger pr i dag ingen konkrete 

planer om utbygging på denne delen, men det kan være aktuelt med det noe understøttende 

lagervirksomhet til den eksisterende aktiviteten på området.  

I planprosessen har kommunen etterspurt noe mer konkrete planer og føringer for utbygging på den 

nordre delen av planområdet (BV). Besseggen Arkitekter AS har derfor utarbeidet et prinsippforslag 

for en aktuell utbygging. Dette materiellet viser også hvilke konsekvenser dette får for fjern- og 

nærvirkninger. Utklipp av dette materialet er vist under. 

 

Figur17, illustrasjon av mulig ny bebyggelse på BV-området, Besseggen Arkitekter. 
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Figur18, Perspektiv av mulig tiltak på BV-området, Besseggen Arkitekter. 
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7.2 Reguleringsformål 

 

 

Figur 19, Forslag til plankart. 

 

Bensinstasjon/veg serviceanlegg, BV 

Dagens arealer for Cirkle K er regulert til bensinstasjon og veiserviceanlegg i tråd med dagens bruk. 

Det er nylig etablert et lagerbygg på området, og det er etterspørsel etter noe utvidet 

lagermuligheter. Planforslaget innebærer en videreføring av dagens arealbruk av området da det på 

nåværende tidspunkt ikke er andre planer for bruken av området og bestemmelsene gir føringer for 

utforming og byggehøyder. Ny bebyggelse har en begrenset byggehøyde på kote 189,5, noe som 

tilsvarer en maks høyde på 6,5 meter. Videre skal ny bebyggelse samt tilbygg/restaurering av 

eksisterende bebyggelse harmonere med ny bebyggelse på BKB1-2 når det gjelder materialbruk og 

fargevalg. Maksimal gesimshøyde er kote 189,5 moh. Og ny lagervirksomhet skal ikke være 

kommersiell. 
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Reguleringsbestemmelsene begrenser også etablering av ny bebyggelse til maksimal 700 m2 BRA. 

Disse premissene sammenfaller med det som er illustrert av Besseggen Arkitekter. Vedlegg 13 viser 

hvordan et nytt lagerbygg oppfattes fra tre sentrale punkter.  

Kombinerte hovedformål, BKB1-2 

Innenfor området tillates kontor, offentlig- og privat tjenesteyting herunder galleri/utstilling, 

konsert/kulturarrangement/forsamlingslokale, museum, kunst- og bevertning. 

Formålet omhandler både de bebygde arealene rundt Nebbenes Kro, samt de ubebygde delene av 

tomta.  

Bestemmelsene angir maksimale byggehøyder i form av kotehøyde. Det gir eksakte og forutsigbare 

føringer for en framtidig utbygging. De foreløpige planene for området viser to-etasjes bebyggelse. I 

planprosessen har det vært drøftet takform med bla kulturminnemyndighetene i Viken 

fylkeskommune og senere med planavdelingen i kommunen. Arkitektkontoret Neue Heimat as har 

også laget ulike illustrasjoner og analyser av valmet tak i kombinasjon med flate tak på den vestre 

bebyggelsen. Dette er vist i den arkitektfaglige vurderingen som Alt. B. I møte med fylkeskommunene 

anbefalte de å benytte valmet tak på den bebyggelsen som henvender seg mot sørøst og dermed er 

mest eksponert fra Eidsvollsbygningen og brua over Andelva. I overleveringsmøtet med 

planavdelingen ble det temaet takform og muligheten for en kombinasjon av takform vurdert. 

Konklusjonen ble at reguleringsforslaget bør begrense takformen til en takform, og da valmet tak slik 

at det oppnås en helhet inne på området samtidig som det oppnås en visuell sammenheng med den 

mest sentrale bebyggelsen i området. Bestemmelsene er utformet på følgende måte:  

Ny bebyggelse skal ha valmet tak med takvinkel mellom 18 og 30 grader, men det kan tillates flatt 

tak på mindre overganger mellom byggene. 

Reguleringsplanen legger opp til en maksimal samlet BRA på 7500 kvm for BKB1-2. 

Bebyggelsen er i illustrasjoner og gjennom plankartet plassert slik at tiltaket tar hensyn til gamle 

Nebbenes kro og sikt-akser fra og til Eidsvollsbygningen. I planprosessen har det vært dialog med 

kommunens planavdeling og Viken fylkeskommune. Innspillene fra denne prosessen vedrørende 

temaer som skala, plassering av bebyggelse, takform ol. er hensyntatt i utformingen av planforslaget. 

Under vises et prinsippsnitt gjennom en mulig ny bebyggelse. Det viser bebyggelsen som er plassert 

sør for gamle Nebbenes kro og langs Trondheimsvegen (BKB1). Det viser videre et to-etasjes bygg 

med mønehøyde på 12 meter og gesims på 8 meter. Parkeringskjellerens forhold til terrenget 

framkommer også. 



ID: 8044-1 
Planbeskrivelse, reguleringsplan for Gamle Nebbenes Kro 

  

 

Prosess Plan / Maler 

Godkjent dato  

Endret dato  
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
 

 

 26/45 

 

 

 

Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer 

Arealet kan omfatte i størrelsesorden fra 50 – 100 arbeidsplasser hel- eller deltidsstillinger, alt etter 

hvilke virksomheter som etablerer seg på området. 

 

Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 

Bestemmelsene angir minimum og maksimum antall p-plasser pr 100 m2 for ulik bruk. 

Parkeringsnormen er i tråd med kommuneplanen. 

Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Planforslaget legger opp til en kombinasjon av overflateparkering og parkeringsplasser i p-kjeller. 

Omfanget av p-kjeller vil være avhengig av framtidige aktører og deres behov. Terrenget ligger svært 

godt til rette for en slik løsning med innkjøring fra Sagvegen som ligger på det laveste punktet langs 

planområdet. 

 

 

Figur 20, viser et foreløpig prinsippsnitt gjennom ny bebyggelse. 
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Ivaretakelse av eksisterende og evt ny vegetasjon 

Det finnes ingen eksisterende vegetasjon på området. Derimot legger reguleringsplanen føringer på 

at det ubebygde arealer skal opparbeides på en parkmessig måte. I tilknytning til Eidsvollsbygningen 

og Festiviteten finnes det i dag parkarealer med bla store og gamle trær. Store trær i tilknytning til 

disse bygningsmiljøene danner en viktig helhet. Derfor er dette kravet lagt inn i bestemmelsene. 

Kjøreveg, privat SKV1-2 

Formålene regulerer to nye innkjøringer til BKB1, fra Sagvegen. Avkjørslene skal være private. 

Detaljert utforming er gjort med utgangspunkt i notat fra Geoplan 3D AS. 

Kjøreveg, offentlig, SKV3-5 

Formålene regulerer eksisterende kommunal og fylkeskommunal veggrunn i Sagvegen og 

Trondheimsvegen. Planforslaget stadfester eksisterende arealbruk. Krysset og avkjøringen er 

videreført som dagens situasjon og kvalitetssikret gjennom notat fra Geoplan 3D AS. 

Fortau, o_SF1-3 

Formålene stadfester eksisterende etablert fortau langs Sagvegen. 

Gang-/sykkelveg, offentlig, o_SGS1-2 

Formålene stadfester eksisterende etablert situasjon langs Trondheimsvegen. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg, offentlig, o_SVT1-4 

Formålene regulerer etablerte sidearealer til gang- og sykkelvegen. Formålene stadfester 

eksisterende etablert situasjon langs Trondheimsvegen. 

Annen veggrunn – grøntareal, offentlig, o_SVG1-3 

Formålene stadfester etablerte grønt-rabatter og sidearealer langs Trondheimsvegen. 

Leskur/plattformtak, offentlig, o_SP1 

Formålet stadfester eksisterende leskur tilknyttet bussholdeplassen.  

Kollektivholdeplass, o_SKH1 

Formålet stadfester eksisterende holdeplass langs Tronheimsvegen. 

Parkering, privat SPA 
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Området skal benyttes til parkering for BKB1-2. Området skal opparbeides i samsvar med 

Illustrasjonsplan fra Neue Heimat AS datert 12.06.2021 og Rammeplan VA fra Arealtek datert 

14.06.2021. 

7.3 Bestemmelsesområder  

Det er innarbeidet et eget bestemmelsesområde på plankartet som definerer fremtidig kjeller under 

nytt bygg. Områdets utstrekning og adkomst sammenfaller med prinsippene vist i illustrasjonsplanen 

som følger planforslaget.  

 

7.3.1 Arealtabell:   

§12-5. Nr. 1 – Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

1360 – Bensinstasjon/vegserviceanlegg 5,8 

1550 – Renovasjonsanlegg (2) 0,0 

1800 – Kombinert bebyggelse og anleggsformål 5,7 

Sum areal denne kategori: 11,5 

    

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
2011 – Kjøreveg (5) 1,7 

2012 – Fortau (2) 0,2 

2015 – Gang-/sykkelveg (2) 0,5 

2018 – Annen veggrunn – tekniske anlegg (4) 0,2 

2019 – Annen veggrunn – grøntareal (4) 0,3 

2026 – Leskur/plattformtak 0 

2073 – Kollektivholdeplass 0,1 

2080 – Parkering 1,3 

Sum areal denne kategori: 4,3 

    

Totalt alle kategorier:  15,8 
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7.3.2 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Det er etablert gang- og sykkelvegnett inntil planområdet som knytter seg videre på det overordnede 

nettet. Planområdet ligger sentralt til på Eidsvoll Verk. Det er som beskrevet en bussholdeplass 

innenfor planområdet. I tillegg er en bussholdeplass 120 nord for planområdet. Det er hyppige 

avganger fra disse bussholdeplassene bla til jernbanestasjonen som ligger ca. 1,5 km sør for 

planområdet. Ut ifra dette anses tilgjengelighetet til området som god. 

 

7.3.3 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Planområdet vil i kraft av dette planforslaget videreføre sin kobling til det overordnede vegnettet 

med avkjørsel i Trondheimsvegen og i Sagvegen. Det vil bli opparbeidet interne veger og 

parkeringsplasser for de framtidige brukerne. 

 

7.3.4 Universell utforming  

Ny bebyggelse og uteområder vil forholde seg til gjeldende tekniske forskrift når det gjelder 

tilgjengelighet og universell utforming. 

 

7.3.5 Rekkefølgebestemmelser 

Det er innarbeidet rekkefølgebestemmelser som skal sikre at ytterligere dokumentasjon i saken 

fremskaffes ved behandling av byggesaken. Dette gjelder: 

Miljøteknisk grunnundersøkelse. Det er gjennomført en geoteknisk grunnundersøkelse, som avklarer 

sikker byggegrunn. Det er imidlertid ikke gjort kjemiske analyser av boreprøver. Borfører som tok opp 

jordprøver til geoteknisk analyse rapporterte at han ikke la merke til noe forurensning av 

jordmassene i grunnen (visuell bedømmelse/lukt). For å kunne slå dette fast med nærmere sikkerhet, 

er det valgt å innarbeide rekkefølgekrav om miljøteknisk grunnundersøkelse. 
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8 Virkninger av planforslaget 

8.1 Landskap og stedets karakter 

Som følge av at den søndre delen (BKB1-2) innebærer størst utbyggingspotensialet, samt har størst 

påvirkning på omkringliggende landskap, er derfor virkninger av tiltak på dette området knyttet til 

landskap og stedets karakter tillagt størst vekt. Det også blitt gjort vurderinger av konsekvenser for 

dette deltemaet for området BV. 

 

BV formålet 

Til grunn for vurderinger knyttet til delområde BV ligger illustrasjonsmaterialet fra Besseggen 

Arkitekter datert 12.08.2021 (vedlegg 13). I dette materialet er det vist tre sentrale perspektiver. 

Disse viser hvordan et nytt lagerbygg vest på tomten oppfattes fra omgivelsene. Dette avdekker at 

tiltaket er svært lite synlig. Det ligger tilbaketrukket på tomten og omkranses av vegetasjon og 

eksisterende vegetasjon og bebyggelse. Ut i fra dette vil ikke en slik utbygging ha negativ konsekvens 

for fjernvirkningen. 

Bestemmelsene gir føringer for byggehøyde og utforming. Byggehøyden for ny bebyggelse er 

begrenset til 6,5 meter. Ved å plassere dette mot vest vil det i stor grad ligge skjermet bak 

eksisterende bebyggelse. Det vil også bli et lavere bygg enn planlagt bebyggelse på BKB1-2. På denne 

måten vil den beskrevne utbyggingen på BV ha svært liten konsekvens også for nærvirkningen.  

 

 

 

Figur 21, viser hvor skjermet tiltaksområdet ligger sett fra Østre Hurdal veg. 
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BKB1-2 formålene 

Til grunn for vurderinger knyttet til delområde BKB1-2 ligger notatet «Kommentar til 

reguleringsnotatet ang detaljregulering av 112/17», utført av Neue Heimat AS, datert 12.02.2021, 

revidert 14.06.2021. Notatet er vedlagt planforslaget i sin helhet. Det pekes i notatet på at 

planområdet ligger i et kulturlandskap av nasjonal interesse. 

  

Siktaksen fra Eidsvoll-bygningen over gamle broen er viktig å ivareta i planarbeidet. 

Volumoppbygging av eventuelle nybygg må ta hensyn til både Eidsvollsbygningen og 

forsamlingslokalet Festiviteten på sørsiden av Sagveien. 

Det er bebyggelsen som vender ut mot Trondheimsvegen som er viktigst å ivareta. 

Som det kommer frem på situasjonsplanen i kapittel 6.1 er denne dimensjonert slik at den ikke 

overskrider grunnflaten til Festiviteten og Eidsvollsbygningen. Nybygget er på to etasjer og ligger 

dermed i «volum-kanon» til omkringliggende bebyggelse. 

Bebyggelsen på eiendommen skal tilpasse seg til Festiviteten og Eidsvollsbygningen gjennom 

følgende prinsipper: 

• Åpen bebyggelse, dvs. frittstående bygg som kan være knyttet til hverandre på første plan 

Figur 22, Viktige landskaps- og siktforbindelser i området (Neue Heimat AS) 
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• Ny bebyggelse skal ha maks 2 etasjer over terreng/p-kjeller 

I planen for «Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus» er det stilt krav til at man 

planlegger tiltak innenfor området på en måte som ivaretar kulturminnene og sikrer opplevelsen av 

historien i dette mektige landskapet. 

I det omtalte dokumentet er følgende punkter listet opp som viktig for planlegging og forvaltning av 

dette landskapet: 

• Ved utbygging må en ta hensyn til landskapets hovedstrukturer og at de sentrale 

kulturminnene får beholde sin dominerende plass i landskapet. 

• Fortsatt landbruksdrift på jordbruksarealene er vesentlig for å ivareta landskapets karakter. 

• Bebyggelse og struktur på gårdstun og plasser bør søkes beholdt. 

• Ny bebyggelse bør forholde seg til eksisterende skala og struktur. 

• Elementer som underbygger det historiske landskapets karakter bør ivaretas, slik som 

gravhauger, bosetningsspor, hulveier og andre veifar. Landskapet rundt de automatisk 

fredete kulturminnene bør bevares. 

• Eidsvollsbygningen og Eidsvoll kirke må få beholde sin framtredende plass i landskapet. 

• Industrihistorien langs Andelva bør ivaretas gjennom bevaring av bygninger og anlegg eller 

dokumentasjon. 

• Formidling og tilrettelegging for tilgjengelighet er ofte gode virkemidler i arbeidet med å ta 

vare på kulturhistorien i landskapet. Der det ikke allerede er turløyper og skilt kan utvalgte 

steder tilrettelegges bedre og flere skilt, eller stolper med digital informasjon, kan settes opp. 

Fylkeskommunen har planer om å lage en informasjonsfilm som vil bli tilgjengelig via 

YouTube og kan brukes til formidling. 

For dette planområdet er det de uthevde punktene som anses som mest relevante. Planforslaget 

anes å være i tråd med alle disse punktene. Under er en kortfattet opplisting av hvordan dette sikres 

i planforslaget:  

1. Gamle Nebbenes Kro sikres bevaring. De sentrale elementene i området rundt slik som 

Eidsvollsbygningen, Festiviteten, bygdesenteret Piro osv. er ikke en direkte del av 

planområdet, men kan påvirkes av en utbygging på området. Derfor inneholder planforslaget 

klare føringer for utforming av ny bebyggelse på en slik måte at disse elementene hensyntas. 

2. Det er analysert hvilke utbyggingsalternativ som underordner seg dette området og føringer 

for dette er en del av planforslaget. Det er løst i form av lav bebyggelse (maks 2 etasjer), 

relativt små oppdelte bygningsvolumer med egnet takform og materialbruk. 

3. Selve Eidsvollsbygningen ligger utenfor planområdet, men planområdet ligger innenfor 

siktaksen fra Eidsvollsbygningen. Illustrasjonen fra Neue Heimat viser hvordan sikt- og 

utsiktsforholdene påvirkes av den planlagte bebyggelsen. Utbyggingen anses å ikke påvirke 

dette forholdet negativt forutsatt at utbyggingen gjennomføres i tråd med planforslaget. 
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4. Planforslaget legger til rette for virksomheter som kan bedrive formidling av ulik karakter. 

Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for turløyper da det ikke finnes slike innenfor 

planområdet.  

 

8.2 Byform og estetikk 

På området BKB1-2 er det planlagt relativt små bygninger med tanke på størrelse på tomten. Dette 

er gjort bevisst for å tilpasse volumer og fotavtrykk mot vernede bygg (gamle Nebbenes Kro), og for 

at landskapsbildet rundt Eidsvollsbygningen og siktakser i forhold til denne ikke skal endres i for stor 

grad. 

Det er viktig med et bevisst fargevalg, spesielt på takene for byggene. 

Planforslaget tilstreber å ta hensyn til eksisterende kulturmiljø og vernende bygg som ligger rundt 

området. 

Formålet HBB i gjeldende reguleringsplan inneholder et registrert kulturminne med tilhørende 

hensynssone. Planavgrensningen i dette planforslaget er redusert og hensynssonen er nesten i sin 

helhet utenfor planavgrensningen. I tillegg er hele planområdet opparbeidet med asfalterte arealer i 

dette området. Således anses ikke planforslaget å ha noen påvirkning på dette kulturminnet. Dette 

bekreftes av Viken fylkeskommune i sin merknad ved varsel om oppstart. 

Gamle Nebbenes Kro er i gjeldende plan avsatt til bevaring. Dette er videreført i dette planforslaget. I 

tillegg er det foreslått bestemmelser som sikrer at ny bebyggelse tar hensyn til kroa med tanke på 

avstand og høyder. 

For BV-området er et allerede delvis utbygd område, men den vestre delen som innehar et 

utbyggingspotensial. Denne delen av tomta ligger skjermet til som beskrevet over. Bestemmelsene 

gir føringer for utforming av nye bebyggelse og hvordan dette skal tilpasse seg annen bebyggelse 

innenfor planområdet. 

 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Bygningen til Gamle Nebbenes kro ønskes bevart i sin helhet. Den originale gamle Nebbenes er ikke i 

daglig drift, men benyttes blant annet som selskapslokaler. Med bakgrunn i at trafikken er flyttet fra 

riksveien til nye E6 vest for Gamle Nebbenes er det ikke sannsynlig at kroen vil brukes igjen med sin 

opprinnelige funksjon som veikro med daglig drift. Derfor vil miljøet rundt kroen transformeres og 
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suppleres med nye funksjoner. I planprosessen er det drøftet hvilken type aktivitet som kun være 

aktuell. Kantine, galleri, utstillinger, bevertning ol. har vært oppe som muligheter. 

 

Nybygg etableres slik at den har visuell avstand fra den eksisterende krobygningen. På denne måten 

vil hele kroa med paviljongen også i fremtiden være godt synlig for ankommende fra sør. 

 

8.4 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Det er ikke registret verdifull natur eller arter, samt fremmede arter innenfor planområdet. 

Som følge av at planområdet har vært et opparbeidet område med stor grad av menneskelig 

aktivitet, er det ikke påregnelig at det finnes sårbart naturmangfold innenfor planområdet. 

Det er heller ikke framkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter 

eller naturtyper i planområdet som ikke er fanget opp av registreringen ved forrige reguleringsplan. 

Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, er dermed oppfylt. I 

og med at naturmangfold i liten grad berøres av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av 

tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de 

andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12. 

 

 

Figur 23, Prinsipp for plassering av ny bebyggelse i forhold til Gamle Nebbenes Kro 
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8.5 Trafikkforhold 

Gående og syklende: 

Området er godt tilrettelagt med helhetlige gang- og sykkelvegruter. Langs Trondheimsvegen skal 

eksisterende gang- og sykkelveg reguleres inn. Det er gode og trygge forbindelser til langs 

Trondheimsvegen. Det er gode muligheter for å velge gange, sykkel eller kollektivt til og fra 

planområdet. 

Trafikk/kollektiv: 

Ved en utbygging av kontor/privat/offentlig tjenesteyting kommer biltrafikken til å øke i Sagvegen og 

langs Trondheimvegen. Det planlegges ny bebyggelse innenfor planområdet som til sammen er på 

ca. 8200 m2 (7500m2 på BKB1-2 og 700 på BV). Kollektivtilbudet er beskrevet over og anses som 

godt. 

Vegforhold: 

Geoplan 3D har gjennomført en teknisk gjennomgang av eksisterende kryss og avkjørsler som 

grunnlag for utformingen av plankartet og bestemmelser. 

Denne faglige vurderingen sammen med en egenvurdering fra Politiet knyttet til området, danner 

grunnlag for vurdering av trafikksikkerhet som eget utredningstema i ROS-analysen. Det er 

konkludert med at dagens kryss tilfredsstiller utformingskrav i N100. Den vegtekniske rapporten 

konkluderer med at de nye avkjørslene fra Sagvegen til gbnr. 112/22 m.fl. vil utgjøre en viss 

trafikkøkning i krysset mot fv. 1551 Trondheimsvegen, men dette er ikke nok til å utløse en 

standardheving av dagens kryssløsning. 

Politiet peker videre på at plassen og utkjøringsmulighetene rundt det nye politibygget på Eidsvoll 

Verk er meget godt egnet til etablering av politi. «Her ligger man utenom tett boligbebyggelse, samt 

at det er flere utkjøringsmuligheter fra eiendom. Dette gjør stedet også veldig bra i forhold til å bli 

"parkert" inne og derigjennom satt ut av spill av kriminelle i forbindelse med en kriminell handling 

(eks. Nokassaken).» skriver Lensmannen i sitt notat.  

På bakgrunn av konklusjoner fra vegteknisk notat og egenuttalelse fra Politiet, er det ikke forslått 

eller nødvendig med videre oppfølging i planen.   

8.6 Barns interesser 

Planforslaget tilrettelegger for kontorer / privat / offentlig tjenesteyting. Det er ikke et område der 

barn og unge naturlig søker til, eller oppholder seg. 

Langs planområdet er det godt tilrettelagt med gang- og sykkelveger og ferdselsårer for rekreasjon. 

Disse skal beholdes og gang- og sykkelvegen skal reguleres inn og videreføres. 
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8.7 Universell tilgjengelighet 

Terrenget heller fra nord mot sør. Ny bebyggelse vil bli utformet i tråd med gjeldende teknisk 

forskrift med tanke på universell utforming og sikkerhet. 

 

8.8 Teknisk infrastruktur 

Forholdet til vann og avløp, samt overvann må avklares gjennom egen VA-plan, som skal følge 

byggesaken. Det er innarbeidet rekkefølgekrav som sikrer dette.  

Trafo innenfor området må legges om eller flyttes. Pr. nå er ikke ny plassering endelig avklart. Det er 

innarbeidet rekkefølgekrav som sikrer dette enten før sluttbehandling av planforslaget, eller gjennom 

byggesaken. 

8.9 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Tiltaket får ikke negative økonomiske konsekvenser for kommunen. Derimot vil nye arbeidsplasser og 

utbyggingen i seg selv ha positive konsekvenser for Eidsvoll kommune. 

 

8.10 Konsekvenser for næringsinteresser 

Planforslaget legger opp til offentlig- og privat tjenesteyting, kontor, samt galleri/utstilling, 

konsert/kulturarrangement, museum, kunst- og bevertning. Planen legger til rette for nye 

næringsetableringer i Eidsvoll kommune. Planområdet ligger nært til kollektivholdeplass. Det er gode 

muligheter for å bruke kollektivtrafikk til og fra jobb. 

8.11 Flom og overvannshåndtering 

Dagens beskrivelse av flomsituasjonen er beskrevet i kapittel 6.3. Kartlegging av sikkerhet mot flom 

er oppfylt gjennom utarbeidet VA-rammeplan, der vurdering av flomfare inngår. VA-rammeplanen 

danner faglig grunnlag for vurdering av temaet i flom som eget tema i ROS-analysen.  

VA-rammeplanen peker bygger videre på konklusjoner fra den geotekniske rapporten, som peker på 

at området ar forholdsvis lav permeabilitet. VA-rapporten konkluderer derfor med at området ikke er 

egnet til infiltrasjon av overvann i stedlige masser i grunnen.   

Ved de forutsetninger som er gjort i VA-rammeplanen viser beregningene at det må etableres tiltak 

som fordrøyer 84 m3 overvann når man regner med klimafaktor på 40%. Det er foreslått at dette 

fordeles på to magasiner og åpne løsninger i grøfter.  

Det er foreslått i ROS analysen og innarbeidet i planbestemmelsene at utarbeidet VA-rammeplan må 

legges til grunn ved videre detaljprosjektering av VA-anlegg, slik at avdekkede forhold benyttes i det 

videre arbeidet. 



ID: 8044-1 
Planbeskrivelse, reguleringsplan for Gamle Nebbenes Kro 

  

 

Prosess Plan / Maler 

Godkjent dato  

Endret dato  
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
 

 

 37/45 

 

8.12 Grunnforhold 

Dagens beskrivelse av grunnforholdene er beskrevet i kapittel 6.4. Kartlegging av sikker byggegrunn 

er oppfylt gjennom utarbeidet geoteknisk rapport. Den geotekniske rapporten danner faglig grunnlag 

for vurdering av temaet i ROS-analysen.  

Rapporten konkluderer med at områdestabilitet er tilfredsstillende både før og etter realisering av 

planlagt tiltak. Det ble heller ikke registrert forurensende masser i forbindelse med boringen av 

prøvehull. 

Etablering av fundamenteringen og evt. større fyllinger og dypere utgravinger bør prosjekteres i 

samråd med geotekniker. 

Som følge av at det ikke er gjennomført en egen miljøteknisk grunnundersøkelse, anbefales det at 

dette gjennomføres i byggefasen. Dette er sikret med et rekkefølgekrav, jf §. 6.1 som sier at «før 

byggesøknad blir sendt kommunen, skal det innenfor BKB foreligge miljøteknisk grunnundersøkelse, 

jfr. forurensingsforskriften § 2-4. Hvis undersøkelsen viser forurensing, er det krav til tiltaksplan etter 

forurensingsforskriften § 2-6.» 

8.13 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen er det utarbeidet en støyrapport for 

vegtrafikkstøy. Planlagt bebyggelse er kontorbygg og ikke bolig. For kontorbygg er det ikke krav til 

utendørsstøy i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442)» Når det gjelde andre 

typer bygninger skal T-1442 være retningsgivende, her danner TEK 17 og NS1785 føringer for 

akseptabelt støynivå sammen med Arbeidsmiljøloven. 

Normalt vil bebyggelse oppført i samsvar med byggeteknisk forskrift oppfylle kravene til innendørs 

støynivå for kontorbygg når utendørs støynivå er under 75 dB (LpAeq – ekvivalent støynivå i periode). 

Støykartet som er utarbeidet viser støyverdier på fasader mellom 56-64 dB, dvs. godt under 75 dB.  

Det vurderes derfor at planlagt bebyggelse vil kunne oppfylle kravene i «Teknisk forskrift» for 

innendørsstøy som følge av verdene på den utvendige støyen Innendørsstøy er avhengig av flere 

forhold og bygninger som skal omfattes av støygrensene i teknisk forskrift må godkjennes i byggesak. 

Det foreslås i bestemmelse til reguleringsplan krav om dokumentasjon av at innvendig lydforhold vil 

kunne ivaretas i h.h.t. klasse C i NS817%, jf. planbestemmelse § 6.1. b.  
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9 Innkomne merknader  

9.1 Fylkesmannen i Viken brev datert 18.05.2020 

1. Ut fra forsterkede nasjonale føringer for jordvern og om økt matproduksjon, er det svært 

positivt at det fulldyrka arealet på gbnr 112/27 er holdt utenfor varslet planavgrensning. I vår 

uttalelse til kommuneplanen i april i år, anbefalte vi også at dette arealet ble bevart som 

dyrka jord og tilbakeført til LNF-formål i kommuneplanen. 

 

2. R10 i regional plan for areal og transport sier at lokalisering av alle typer arbeidsplasser skal 

følge prinsippet om rett virksomhet på rett sted. Fylkesmannen mener at større kontor og 

tjenesteytingsvirksomheter, slik som vist til i figur 2 av skisseprosjektet, bør i tråd med R10 

ha en mer sentral lokalisering i tettstedet med god kollektivtilgjengelighet og mange 

innbyggere i gang- og sykkelavstand. Primært bør kontor kun tillates til næring som er 

avhengig av god tilgjengelighet til vegnettet, som for eksempel håndverkervirksomhet. Vi ber 

derfor kommunen legge opp til bestemmelser som sikrer rett virksomhet til rett sted. 

 

3. I sjekkliste og referat fra oppstartsmøte 06.02.2020 med Eidsvoll kommune foreslås det er 

parkeringskjeller etablert med innkjøring fra Sagvegen. Dette vegarealet har registrert 

forekomst av grunnforurensing med påvirkningsgrad 2. Dette er å regne som akseptabel 

forurensning med dagens areal- og resipientbruk. Vi viser i denne forbindelse til 

forurensningsforskriftens kapittel 2 - «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 

gravearbeider», som kommer til anvendelse ved terrenginngrep der det er mistanke om 

forurenset grunn. Kommunen er ansvarlig etter kapittel 2, og tiltakshaver har etter § 2-4 en 

utredningsplikt for tiltaket. 

Vår kommentar: 

1. Tas til orientering 

 

2. Etablering av kontor og offentlig privat tjenesteyting tiltenkt politi på området er i tråd med 

fagetatens eget ønske, og vurderes således å oppfylle målsetningen om rett virksomhet på 

rett sted. Reguleringsplanen er ikke spesifikt tilpasset politiet, men legger generelt til rette 

for offentlig- og privat tjenesteyting, kontor, samt andre kulturrelaterte aktiviteter. 

Det er i bestemmelsene fastlagt at det skal være publikumsrettet virksomhet med tydelig 

besøksinngang i den delen av bebyggelsen på først etasje som vender mot Trondheimsveien, 

slik at bruken av bygget uavhengig av leietaker er tilpasset beliggenheten.  

 

3. Forholdet til forurenset grunn vurderes som ivaretatt gjennom rekkefølgekrav om 

utarbeidelse en miljøteknisk grunnundersøkelse, jf. planbestemmelse § 6.1.  
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9.2 Viken Fylkeskommune, brev datert 26.05.2020 

1. Den regionale planen har som retningslinje at rett virksomhet skal lokaliseres på rett sted 

(retningslinje R10). Rett lokalisering av næringsvirksomhet/arbeidsplasser bidrar til effektiv 

arealbruk, styrking av de prioriterte vekstområdene, redusert transport, god utnyttelse av 

kollektivtransporten og at virksomheter med behov for rimelige arealer og nærhet til 

hovedtransportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. Arbeidsplassintensive 

virksomheter, som kontorbedrifter, offentlig forvaltning, handel og service, bør ha høy 

arealutnyttelse, sentral lokalisering i bystrukturen, god kollektivtilgjengelighet, mange 

innbyggere i gang- og sykkelavstand, lav parkeringsdekning med bil og høy med sykkel. 

 

2. Fylkeskommunen forutsetter at tiltaket vurderes opp mot målene i regional plan for areal og 

transport. Det er viktig at det ikke åpnes for virksomheter som burde legges til 

sentrumsområder. Vi forbeholder oss retten til å komme tilbake med ytterligere merknader 

når planen legges ut til offentlig ettersyn. 

 

3. Planområdet har avkjørsel fra fv. 1551 Trondheimsvegen og Sagvegen: Avkjørselen fra 

Trondheimsvegen er ikke regulert. Avkjørselen fra Sagvegen er regulert. Viken 

fylkeskommune har følgende merknader knyttet til samferdsel: 

 

a) Regulering av krysset mellom fv. 1551 Trondheimsvegen og Sagvegen  

Krysset mellom fv. 1551 Trondheimsvegen og Sagvegen må reguleres med utforming og 

frisikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker N100 (vegnormal) og V121 (veileder). 

Frisiktslinjer må vises målsatt på reguleringsplanen. 

b) Regulering av avkjørselen fra fv. 1551 Trondheimsvegen til gnr/bnr. 112/18: 

Dersom tiltakshaver vurderer at det er behov for eksisterende avkjørsel fra fv. 1551 

Trondheimsvegen til bensinstasjonen på gnr/bnr. 112/18, må avkjørselen reguleres. 

Avkjørselen må reguleres med utforming som vegkryss, og med frisikt som beskrevet i 

Statens vegvesens håndbøker N100 (vegnormal) og V121 (veileder). Frisiktslinjer må vises 

målsatt på reguleringsplanen. 

c) Regulering av avkjørsel fra kommunal veg Sagvegen:  

d) Vi anbefaler at avkjørselen fra Sagvegen til planområdet reguleres med utforming og frisikt 

som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker N100 og V121. 

e) Reguleringsbestemmelse om frisikt:  

Det må tas inn en reguleringsbestemmelse som sier: «På frisiktområdene ved kryss og 

avkjørsler er det ikke tillatt med busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 

0,5 m over vegbanen til gang- og sykkelvegen og kjørevegen». 

f) Regulering av byggegrense langs fv. 1551 Trondheimsvegen:  

Det må reguleres byggegrense minst 20 meter fra midtlinjen til fv. 1551 Trondheimsvegen. 

Formålet med byggegrensen er bl.a. å sikre mulighet til å kunne utføre fremtidige tiltak langs 

Trondheimsvegen. På området mellom byggegrensen og Trondheimsvegen skal det ikke 
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reguleres parkeringsplasser, intern veg eller andre faste anlegg. Byggegrensen må vises 

målsatt på reguleringsplanen. 

 

4. Vi gjør oppmerksom på funnet av et forhistorisk bosetningsområde i dyrket mark (gnr. 

112/27), umiddelbart vest for planområdet. Boplassen, med ID 104198 i 

kulturminnedatabasen Askeladden, er fredet i medhold av kulturminneloven § 4a. Området 

kan ikke brukes som riggplass ved en eventuell utbygging av planområdet. 

 

5. Nebbenes kafeteria er omtalt som verneverdig i kommunedelplan for kulturminner og 

kulturmiljøer i Eidsvoll (2010), s. 101 og satt i bevaringskategori 4 (Bygningsvolum anbefales 

beholdt. Det legges vekt på objektets betydning for helheten i miljøet rundt). Det er særskilte 

retningslinjer for forvaltningen av kulturminnet som bl.a. åpner for tilbygg. 

 

6. Planområdet er innenfor et kulturlandskap av nasjonal interesse, se Grøntstruktur Romerike 

Sluttrapport 2002, objekt 22a og 22c. Området er også innmeldt til riksantikvarens KULA-

prosjekt. En viktig hensikt med landskapsvernområdet er å ivareta kulturmiljøet rundt 

Eidsvollsbygningen, med arbeiderboliger, småbruk, skole og forsamlingslokale. 

 

7. Fylkeskommunens oppfatning er at hensikten med landskapsvernet også er å ivareta 

siktaksene fra Eidsvollsbygningen mot det omliggende kulturlandskapet, slik at 

nasjonalmonumentet fortsatt kan forstås i sin opprinnelige sammenheng. Et så stort, 

fremmedartet bygg som er skissert her vil være et alvorlig inngrep i landskapsbildet, sett fra 

Eidsvollsbygningen. 

 

8. Nybygget vil også danne en knugende fond for Festiviteten, spesielt når man kommer fra syd. 

I kulturminneplanen er Festiviteten omtalt og satt i bevaringskategori R (Regulert til 

spesialområde bevaring): Festiviteten er et tidlig ferdighus tegnet av arkitekt Finn Knudsen 

og produsert av Strømmen Trævarefabrik. Huset er godt vedlikeholdt og det er gjort mindre 

endringer i eksteriør. Det er et godt eksempel på den tidlige ferdighusproduksjonen, og på 

framveksten av arbeiderkulturen tidlig på 1900-tallet (s. 99-100). Bygget er viktig for 

helheten og må hensyntas i det videre planarbeidet. 

 

9. Fylkeskommune er av den mening at eventuelle nye bygninger innenfor planområdet må 

utformes med respekt for de store kulturminneverdiene på Eidsvoll verk og stedets egenart. 

Alt i alt tillegger vi Nebbenes kafeteria klart større verneverdi enn den er gitt i kommunens 

kulturminneplan. Her viser vi blant annet til regional plan for kulturminner i Akershus, 

vedtatt i 2019, som har 1900-tallets kulturminner som et av de prioriterte temaene. 

 

10. Kulturminneplan åpner etter vår oppfatning ikke for riving av deler av bygningen. Det er 

spesielt uheldig at man ønsker å fjerne den karakteristiske paviljongen mot sør og erstatte 
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denne med et mellombygg som skal danne overgang mot ny bygningsmasse. Eventuelle 

tilbygg bør ha art av knoppskytning mot vest og gis proporsjoner og detaljering som ikke 

forrykker hovedinntrykket av bygningen sett fra Trondheimsvegen. Det må i fremtiden ikke 

være tvil om hva som er hovedbygning og hva som er tilbygg. 

 

11. Fylkeskommunen ser at det innenfor planområdet er uutnyttede arealer som kan utvikles, 

men mener at eventuell ny bebyggelse på tomten må være frittstående, plasseres et stykke 

unna Nebbenes kro og tilpasses den øvrige småskalabebyggelsen på Eidsvoll Verk. Den 

foreslåtte utnyttelsesgraden er etter vår oppfatning altfor høy. 

 

12. Dersom kulturminneinteressene knyttet til planområdet ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt i 

den videre planprosessen, vil vi vurdere å fremme saken til politisk behandling med forslag 

om innsigelse. 

 

13. Planområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalvassdraget/Vorma, som har ambisjon om å 

innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planen 

legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle målene i den regionale planen. 

 

14. Regional plan for masseforvaltning i Akershus inneholder retningslinjer som skal bidra til en 

mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning. Vi forutsetter at retningslinjene for håndtering 

av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 

 

Våre kommentarer: 

1. Samme vurdering som svar avgitt til Fylkesmannen i Viken, punkt 2.  

 

2. Samme vurdering som svar avgitt til Fylkesmannen i Viken, punkt 2.  

 

3. Det er gjennomført en kontroll av dagens utforming av vegkryss, sett opp mot dagens krav til 

utforming iht. håndbok N100. Frisikt og byggegrenser er påført plankartet i tråd anbefaling. 

Merknad 3a-f ansees som ivaretatt.  

 

4. Dette området inngår ikke lenger i planen, som følge av at den østre delen av dagens område 

regulert til kombinert formål, ved revisjon av kommuneplanen vil bli tilbakeført til LNF.  

 

5. Planforslaget i sin helhet og konkretiseringen av dette gjennom bestemmelsene er utformet 

med stor vekt på å tilpasse ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse. Det vises til kapittel 8, 

virkninger av planforslaget, samt tilhørende arkitektfaglige vurderinger gjennomført av Neue 

Heimat AS.  
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6. Samme vurdering som punkt 5. Planforslaget er utformet med bevissthet rundt disse 

forholdene, og med målsetning og ønske om å oppnå en fortetting på området som 

balanserer de ulike behovene i området og som tar hensyn til de helt spesielle omgivelsene 

planområdet er en del av.  

 

7. Samme vurdering som punkt 5. 

 

8. Samme vurdering som punkt 5. 

 

9. Planforslaget tar kulturminneverdiene knyttet til Nebbenes på alvor. Planforslaget er 

utformet i tråd med omforente premisser gjennomgått i dialogmøter med Viken 

Fylkeskommune. 

 

10.  Det legges opp til å bevare hele Nebbenes Kro, inkludert paviljongen Viken Fylkeskommune 

her trekker frem. Utnyttelsesgraden Viken Fylkeskommune her trekker frem som for høy, 

knytter seg til det opprinnelige forslaget til utforming som ble oversendt ved utarbeiding av 

planinitiativ. Dette er nå forkastet, og det er i dialog med Viken Fylkeskommune utarbeidet 

nye forslag til bebyggelse som ligger til grunn for planforslaget. Illustrasjonsplanene og 

prinsippene for utbygging av tomta mener vi nå bygger på omforente premisser gjennomgått 

i dialogmøter med Viken Fylkeskommune.  

 

11. Vårt mål gjennom gjennomførte dialogmøter med Viken Fylkeskommune og gjennomførte 

endringer av planforslaget undervegs, er å oppnå prinsipper for ny bebyggelse som Viken 

Fylkeskommune kan stille seg bak, slik at innsigelse unngås.  

 

12. Det kan ikke sees at planforslaget berører vannområdet eller Andelva. Merknaden tas til 

etterretning.  

 

13.  Det kan ikke sees at planforslaget berører regional plan for masseforvaltning. Planforslaget 

innebærer ingen omdisponering av arealer som krever omfattende transport av masse. 

Merknaden tas til etterretning. 

 

Punkt nr 5 til 11 er også kommentert i notat ang regulering av Neue Heimat AS som er vedlagt 

 

9.3 NVE, brev datert 28.04.2020 

NVEs brev er av generell karakter, og kommenterer ikke detaljreguleringen konkret. Det 

henvises til NVEs generelle sjekkliste for plansaker og nasjonale veiledere.  
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Vår kommentar: 

Forholdet til de områder NVE påpeker vil bli ivaretatt i ROS-analysen og i den videre 

planprosessen.  Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområde for flom og berører ikke 

Andelva.  

 

9.4 Elvia, brev datert 05.06.2020 

1.  Elvia har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de 

anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det 

ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

 

2. Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet. Normalt kan det iverksettes tiltak 

(inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt fra 

kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke 

hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 

overdekningen over kabler. 

 

3. Elvia har en nettstasjon etablert som en frittliggende kiosk på eiendommen gnr/bnr 112/24. 

Nettselskapet ber om at denne blir tatt hensyn til.  

 

4. 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 

planområdet har. 

 

Vår kommentar: 

Planlagt ny bebyggelse vil forutsette at eksisterende trafokiosk innenfor 112/24 flyttes. Det vil bli 

jobbet videre gjennom planprosessen for å avklare dette. Enten vil planforslaget bli revidert før 

sluttbehandling av planen, der ny plassering av trafo kan reguleres inn. Alternativt vil det bli 

innarbeidet rekkefølgekrav knyttet til flytting og tilhørende nødvendige avklaringer.  

 

9.5 Miljørettet helsevern - Øvre Romerike, epost datert 25.05.2020 

Miljørettet helsevern - Øvre Romerike har ingen merknader til planforslaget for gamle Nebbenes. 

Vår kommentar: 

Tas til etterretning.  
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9.6 Mattilsynet, brev datert 05.05.2020 

Mattilsynet skal bidra til å sikre trygt drikkevann til befolkningen ved å påse at krav i 

drikkevannsregelverket blir ivaretatt. Vi fører tilsyn og kan fatte vedtak etter Forskrift om 

vannforsynings og drikkevann(drikkevannsforskriften) av 01. januar 2017. Videre skal vi bidra, alene 

eller i samarbeid med andre etater, til å sikre vannressursene mot forurensning i henhold til kriterier 

og krav i vannforskriften.  

Vi viser også til Nasjonale mål for vann og helse, som ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014. Det 

bør framgå av planbeskrivelsen hvordan relevante nasjonale mål og forventninger blir ivaretatt i 

planforslaget. 

 Mattilsynets planfaglige råd:  

1. Det er viktig at det tas inn gode løsninger for drikkevann, med god kapasitet og med mulighet 

for at nye abonnenter skal koble seg til. I referatet til oppstartsmøtet står det at det er 

avklart med kommunen at det er tilstrekkelig kapasitet i drikkevannsnettet og at kommunen 

også har planlagt en oppgradering i området.  

 

2. Mattilsynet er ikke kjent med om det er drikkevannskilder i eller i nærheten av planområdet. 

Dere må undersøke om det er drikkevannskilder i nærheten som kan bli påvirket av de nye 

planene, jf drikkevannsforskriften § 4 som sier følgende «Det er forbudt å forurense 

drikkevann. Forbudet gjelder all aktivitet, fra vanntilsigsområdet til tappepunktet, som 

medfører at drikkevannet blir forurenset(...)»  

 

3. Risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med anleggsarbeid. 

Matloven stiller krav om at enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke oppstår 

fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere. Det er viktig at kommuner og 

entreprenører som skal planlegge og/eller utføre anleggsarbeid, er seg sitt ansvar bevisst. 

 

Våre kommentarer: 

1. Hensynet til drikkevann vurderes som ivaretatt gjennom utarbeidet VA-rammeplan.   

 

2. Merknaden vurderes ikke som relevant, og tas til etterretning.  

 

3. Som følge av at planforslaget ikke lenger har til hensikt å omdisponere landbruksarealer øst 

for dagens bensinstasjon og kro, vurderes merknaden ikke lenger som relevant.  

 

9.7 Mathiesen Eidsvold Værk ANS, brev datert 14.05.2020 

Som eier og driver av eiendommen Festiviteten, gnr. 97, bnr. 83, Sagvegen 2, ønsker vi som 

nærmeste nabo å varsle følgende innspill til varslet detaljreguleringen for Gamle Nebbenes Kro:  
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1. Vi ber om at det planlegges for at avkjøring og tilgjengelighet blir slik som det er gjeldende 

for vår eiendom. 

 

2. Det er begrenset med parkering til vår eiendom, og ber om at det ikke benyttes av våre 

arealer til dette, hverken i byggetiden eller i ettertid. 

 

3. Det er viktig at det i byggetiden tas hensyn til vår drift ved Festiviteten, og at det hele tiden 

er tilgjengelig adkomst til vår eiendom.  

 

4. Området ved Eidsvoll Verk er bestående av flere kulturhistoriske bygninger, og vi ber om at 

det tas hensyn til dette i forhold til utforming av bygning og tilpasning til det 

omkringliggende landskap. 

 

5. Viser forøvrig til gjeldende reguleringsplan for Eidsvoll Verk; Sentrale deler for Eidsvoll Verk, 

vedtatt i Eidsvoll Kommunestyre 25.06.2007.  

 

Våre kommentarer: 

Avkjøringen til Festiviteten berøres ikke av planforslaget, og det legges til grunn at dagens situasjon 

videreføres.  
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