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Eidsvoll - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering av Gamle 
Nebbenes kro - Gbnr. 112/17 m.fl. 

Vi viser til deres oversendelse datert 28.04.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for Gamle 
Nebbenes kro.  
 

Bakgrunn 
Planområdet omfatter eiendommen Gbnr 112/27, 112/17, 18, 22, 23, 24 og tilgrensende vegareal i 
Sagvegen og Trondheimsvegen, del av Gbnr. 338/4. Det fremgår av varselet at formålet med 
planarbeidet er å regulere området til næring, tjenesteyting og kontor, med tilhørende adkomst og 
infrastruktur. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til bebyggelse og anlegg – 
næringsvirksomhet.  
 
Fylkesmannens rolle 
Fylkesmannen skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Vi 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  
Jordvern, matproduksjon og kulturlandskap 
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.  
 
Jordbruksarealene vest for Gamle Nebbenes kro omfatter samlet sett om lag 30 dekar fulldyrka jord, 
og hensynet til matproduksjon/landbruksdrift bør vurderes og ivaretas. Vi vurderer at det 
sammenhengende jordbrukslandskapet i områdene ved Eidsvollsbygningen er av nasjonal og 
regional verdi. Det bør tas hensyn til dette i videre planlegging, ved bruk av vegetasjonssoner mv.  
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Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Tiltakshaver ønsker å regulere området til næring, tjenesteyting og kontor. Eiendommen ligger ca. 2 
km fra sentrum av tettstedet og er tett på overordnet vegnett.  
 
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.  
 
Grunnforurensning 
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. Påvises grunnforurensning, må nødvendige tiltak settes i verk, jf. ulike 
paragrafer i Kapittel 2. Forurenset grunn tas inn som tema i ROS- analysen. 
 
Øvrige statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- 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 kommune for 2020 av 29.01.2020 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 
14.11.2019. 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 (e.f.) 
seniorrådgiver 
 
 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/
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Eidsvoll kommune - Gbnr 112/17 m fl - Detaljregulering for gamle 
Nebbenes kro - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid 
 

Vi viser til oversendelse datert 28. april 2020 av varsel om oppstart av planarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Planområdet er etter vår beregning på drøyt 15 dekar og er i kommuneplanens arealdel 
avsatt til nåværende næringsvirksomhet. Gjeldende reguleringsplan - Sentrale deler av 
Eidsvoll Verk, vedtatt 10. juni 2006 - regulerer området til kombinert formål 
hotell/bevertning/bensinstasjon. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næring, 
tjenesteyting og kontor, med tilhørende adkomst og infrastruktur. Deler av eksisterende 
bebyggelse er forutsatt bevart, men planen skal legge til rette for fortetting og påbygging. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 
Fylkeskommunen har følgende merknader: 

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. I Eidsvoll kommune er Eidsvoll 
sentrum/Sundet og Eidsvoll verk/Råholt de prioriterte vekstområdene. 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. 

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 
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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. 

Planområdet ligger ca. 1,5 kilometer nord for Eidsvoll verk stasjon og godt utenfor langsiktig 
grønn grense, slik den er foreslått i Eidsvoll kommuneplan for perioden 2020-2031. Området 
er betjent med buss med 15-minutters frekvens. 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. 

Samferdsel 
Planområdet har avkjørsel fra fv. 1551 Trondheimsvegen og Sagvegen. Avkjørselen fra 
Trondheimsvegen er ikke regulert. Avkjørselen fra Sagvegen er regulert. Det er bygget gang- 
og sykkelveg langs samme side av Trondheimsvegen som planområdet. Det er busslommer 
langs begge sider av Trondheimsvegen ved planområdet. Trondheimsvegen har fartsgrense 
60 km/t og trafikkmengde ca. 8 930 kjøretøy/døgn. Viken fylkeskommune har følgende 
merknader knyttet til samferdsel: 

1. 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. 

2. Regulering av avkjørselen fra fv. 1551 Trondheimsvegen til gbnr. 112/18 
Dersom tiltakshaver vurderer at det er behov for eksisterende avkjørsel fra fv. 1551 
Trondheimsvegen til bensinstasjonen på gbnr. 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. 

3. Regulering av avkjørsel fra kommunal veg Sagvegen 
Vi anbefaler at avkjørselen fra Sagvegen til planområdet reguleres med utforming og 
frisikt som beskrevet i Statens vegvesens håndbøker N100 og V121. 

4. 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». 

5. 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 reguleres parkeringsplasser, intern veg eller andre 
faste anlegg. Byggegrensen må vises målsatt på reguleringsplanen. 
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Arkeologiske kulturminner 
Planområdet er opparbeidet. Potensialet for funn av arkeologiske kulturminner vurderes som 
lavt. En nærmere arkeologisk utredning vil derfor ikke være nødvendig. 

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. 

Nyere tids kulturminner 
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. 

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.  

Tiltakshaver sier i sin forhåndsvurdering: Vår foreløpige vurdering er at en fortetting ikke 
påvirker viktige siktlinjer mot Eidsvollsbygningen, eller andre viktige landskapsakser. Dette på 
grunn av at det er landbruksarealer i bakkant av eiendommen, og ikke ferdselsårer. Forholdet 
vil bli nærmere utredet som en del av planprosessen. 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 opprin-
nelige sammenheng. Et så stort, fremmedartet bygg som er skissert her vil være et alvorlig 
inngrep i landskapsbildet, sett fra Eidsvollsbygningen.  

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. 

Fylkeskommune er av den mening at eventuelle nye bygninger innfor planområdet må 
utformes med respekt for de store kulturminneverdiene på Eidsvoll verk og stedets egenart. 
Kulturminnet Nebbenes kro (kafeteria) har en markant arkitektur som har vist seg å være 
robust for påbygg, slik det fremgår i omtalen i Kulturminneplanen: Kafeteria som ble bygd ca 
1960 i forbindelse med den nye Trondheimsvegen. Dette bygget har en spesiell posisjon 
nettopp gjennom de stadige påbyggene fra alle tiår etter oppstart. Nye påbygg her må derfor 
kunne tilpasses og tillates [s. 101, vår utheving].  

Etter vårt syn er det svært viktig at det uttrykket Gamle Nebbenes kro har i dag ivaretas. 
Kafeteriaen åpnet i 1959, og ut fra vår vurdering er den et viktig kulturminne fra 
etterkrigstiden. Bygningen er godt bevart, og autentisiteten er høy, til dels også i interiørene. 
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Slik fremstår den som en representativ og etter hvert også sjelden representant for den 
utbyggingen av ulike servicetilbud som fant sted med veksten i biltrafikken i etterkrigstiden. 
Gamle Nebbenes kro har vært omtalt som «et av landets mest berømte spisesteder langs 
vei», og det er trolig ut fra sitt godt bevarte og tidstypiske uttrykk den nylig fungerte som 
lokasjon for NRKs TV-serie «Hellums». 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. 

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 
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. 

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.  

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. 

Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021 i vannregion Glomma fastsetter miljømål for alt 
vann. Miljømålene skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet og 
vannmiljøet. Vannforvaltningsplanen skal ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle 
utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning på egen 
grunn. 

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. 

Masseforvaltning 
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. 

 

Vennlig hilsen 
Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer 
 

rådgiver kommunale planer 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart -   Detaljreguleringsplan 

for gamle Nebbenes kro GBnr 112/27, 112/17 m.fl. - Eidsvoll kommune, 

Viken 

Vi viser til varsel om oppstart datert 28.04.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan 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 

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 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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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. 

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. 

 

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

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Elvia AS
Vangsvegen 73
2317 Hamar

Postadresse
Postboks 4100
2307 Hamar

Kontakt
hafslundnett .no
f irmapost@hafslundnet t .no
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877

Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Deres dato
2020-05-22

Vår dato
2020-05-06

Deres referanse
Einar Nordengen

Vår referanse
97663

Feste Kapp AS
Postboks 113
2858 Kapp

Vår saksbehandler
Hanne Korsvold

Kopi til

Ut t alelse t il varsel om oppst art av det aljreguler ing f or
gnr/ bnr. 112/ 17 m.f l. - Gamle Nebbenes kro i Eidsvoll
kommune

Elvia AS («Elvia») viser t il utsendt varsel om oppstart av detaljregulering for Gamble Nebbenes kro i
Eidsvoll kommune. H ør ingsf r ist en er 28. mai 2020 og ut talelsen er dermed innen f risten.

Elvia har et t er ener giloven omr ådek onsesjon i Eidsvoll k ommune. D et t e innebær er at nettselskapet
etabler er og dr if ter str ømnett et i k ommunen ( høyspent og lavspent f or delingsnett ) .

E le k t r isk e an le gg i p la n omr å de t - A n le gg e t a ble r t e t t e r omr å de k on se sjon
(normalt dist r ibusjonsnet t )

Elvia har elek t r isk e anlegg i planomr ådet. Planf or slaget må t a høyde f or og hensyn t il de anlegg som
det er nødvendig f or net t selsk apet å dr if te og etabler e. D et er også vikt ig at det ikk e iverk set t es t iltak
som medf ør er f orr ingelse av adk omst t il nettselsk apet sine anlegg.

A nlegg med spenning t il o g med 22 k V inngår i dist r ibusjonsnett et f or elektr isk ener gi og er bygget i
medhold av omr ådek onsesjon.

E k sist e r e n de h øyspe n n in gsk a ble r
Elvia har høyspenningsk abler innenf or planomr ådet. Nor malt k an det iver k settes t iltak ( ink luder t
plant ing av t r ær ) så nær t innt il kabelgr øf ten som 1 meter målt hor isontalt f r a k abelgr øf tens yt t erk ant .
D et er imidler t id vik t ig at f r emtidig t ilk omst t il k abelgr øf tene ikk e hindr es, og det må heller ik k e gjør es
inngr ipen i ter r enget som medf ør er endr ing av over dekningen over k abler .

F or å f å lokaliser t kabelens omtr ent lige plasser ing i ter r enget , må det best ille k abelpåvisnin g.
F or espør sel om k abelpåvisning r et t es t il G eomatik k , t lf : 0 9146
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Behov f or ny net t st asjon – samt f orhold t il eksist erende net t st asjon (
f r it t liggende)
Elvia har en nettstasjon etabler t som en f r it t liggende k iosk på eiendommen gnr / bnr 11 2/ 24.
Nettselskapet ber om at denne blir tat t hensyn t il.

F or å sik r e st r øm t il ny bebyggelse, k an det bli behov f or å s et t e av ar ealer t il å etabler e en ny
nett st asjon innenf or planavgr ensningen. D et t e er avhengige av ef f ek tbehovet t il planomr ådet, og
nettselskapet ber om at forslagsst iller oppgir hvilket ef fekt behov planomr ådet har.

A r ealet som avsettes i planen t il f r itt liggende nett st asjon må vær e av en slik st ør r else at det er
plass og adk omst t il nett stasjonen med k r anbil ( med støt t ebein) . D et t e innebær er at det k an bli
behov f or et ar eal på innt il 3 5 k vm ( ca. 5,5 m x 6,5 m) . Nett st asjonen sk al st å minst 5 meter f ra
bygning med br ennbare over f later , og avst anden gjeld er også t il ter r asser og lignende br ennbare
uts t ikk som er dir ek te k nyt tet t il bygget. A v hensyn t il blant annet t r af ikk sik k er heten ønsk es
frit t liggende nettstasjoner plassert minimum tre meter f ra veikant og utenfor veiens f risiktsoner.
Fortau, gang- og sykk elvei r egnes også som veik ant . For å s ikr e en opt imal st r ømf or syning,
ønsk es nett stasjonen plasser t sentr alt i planomr ådet. Av hensyn til blant annet ak ustisk st øy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.

Elvia ser at det of te ik k e blir tatt hensyn til avst andsk r avene når nye bygninger planlegges og oppf ør es.
D et t e sk aper pr oblemer både f or gr unneier e og f or netts elsk apet. D et er derf or vik t ig å s ynliggjør e
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.

D er som r eguler ingsplanen ik k e har sat t av ar eal t il nettst asjon, ber nett selsk apet om at f ølgende pr esiser es i
planbestemmelsene:

• Nett st asjoner t illates oppf ør t innt il 1 m fr a eiendomsgr ense og at det gener elt er 5 m
byggegrense rundt nettstasjoner.

• Nett st asjoner t illates oppf ør t også utenf or r eguler te byggegr enser og k ommer i t illegg
t il t illat t utnyt telsesgrad.

Nett st asjoner k an også etabler es i egne r om i bygg. Stør r elsen på r ommet må vær e minimum 16 k vm, og
ingen vegg må vær e k or ter e enn 4 meter . Rommet må vær e i f ørst e etasje, og det st illes sær sk ilte kr av t il
direkte adkomst, utforming av rommet og vent ilasjon m.v.

Kos t n a de r me d t ilt a k i st r ømn e t t e t og om le ggin g/ f ly t t in g
D en eller de som ut løser t iltak i st r ømf or syningsnett et , både f lyt t ing, nyanlegg og f or st erk ning, må s om
hovedregel dekke kostnadene med t iltaket . Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader t il erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrett igheter.

Det er vikt ig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konf likt med
nett selsk apet sine anlegg, det t e gjelder sær lig høyspen ningsanlegg. D er som planen f or uts et t er at
eksist er ende høyspenningsanlegg må f lyt tes eller legg es om, må det set t es av arealer t il nye t r aseer
og/ eller nett st asjon( er ) . Nye t r aseer må gis r ett igheter med minst lik e gode vilk år som det
nettselskapet har t il de eksisterende traseene/ nettstasjonen.

Andre f orhold

Kart
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.

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering
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In n t e gn in g på plan k ar t
Nett selsk apet gjør oppmer k som på at spenningsnivået f or ledningsanleggene ik k e må påf ør es i
planen, her under plank art et . Kr aft ledninger sk al på k ar t ha en enhetlig ut f or ming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuell e f ysisk e f or sk jeller . Parallell e ledninger som går i samme t r asé, sk al tegnes
som én ledning. H øyspenningsk abler under bak k en tegnes ik k e inn på k artet . Selsk apet viser i denne
sammenheng t il Forskrif t om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
( ber edsk apsf or sk r if ten) § 6-2, og NVEs Veiledning t il forskrif t om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt . 6.2.9.
Arealer som i f remt iden skal brukes t il f rit t liggende nettstasjoner avset tes i planen t il arealf or mål
bebygge lse og anlegg, und er f or mål «A ndr e ty per bebyggelse og anle gg», ener gianl egg k ode 15 10 , jf r .
vedlegg I t il kart - og planforskrif ten.

Annet
Elvia ønsk er at utbygger tar k ontakt i god tid f ør utbygging f or å avk lare hvordan ny bebyggelse skal

f or synes med elek tr isk st r øm samt planlegge nye elek t r isk e anlegg.

D er som det sk ulle vær e noen spør smål t il utt alelsen ber vi om at disse r et t es sk r if t lig.

A lle tek nisk e spør smål må r et t es t il f irmapost@hafslundnett .no da disse skal behandles av en annen avdeling

i Elvia.

Med vennlig hilsen

Elvia AS

Hanne Korsvold

Studentressurs

Avdeling Rett igheter

hanne.korsvold@hafslund.no

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Einar Nordengen

Fra: Hilde.Einmo@nannestad.kommune.no
Sendt : mandag 25. mai 2020 14:14
Til: Einar Nordengen
Kopi: bjorn.hagen@nannestad.kommune.no;

postmottak@eidsvoll.kommune.no
Emne: Kunngjøring om oppstart av planarbeid - Detaljregulering for gnr/bnr.

112/17 m.fl. - Gamle Nebbenes kro

Hei

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

Med hilsen
Hilde Einmo
rådgiver, Miljørettet helsevern - Øvre Romerike
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Feste Kapp as
Postboks 113
2858 Kapp

Hurdal, 14.05.2020

INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR GNR 112, BNR 17 M FL. – GAMLE
NEBBENES KRO.

Vi viser til kunngjøring om oppstart av planarbeid for ovennevnte; Gamle Nebbenes Kro.

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:

• Vi ber om at det planlegges for at avkjøring og tilgjengelighet blir slik som det er gjeldene
for vår eiendom.

• 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.

• 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.

• 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.

• Viser forøvrig til gjeldende reguleringsplan for Eidsvoll Verk; Sentrale deler for Eidsvoll
Verk, vedtatt i Eidsvoll Kommunestyre 25.06.2007.

Med vennlig hilsen
Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Marit Rønning
EIENDOMSSJEF
mob 90 10 47 79
marit.ronning@mev.no
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KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID - 
DETALJREGULERING FOR GNR BNR 112/17 – GAMLE NEBBENES KRO 
 

Mattilsynet viser til brev mottatt 29. april 2020. Brevet er en kunngjøring om oppstart av planarbeid 
i forbindelse med omregulering ved gamle Nebbenes kro, og det bes om merknader og innspill til 
planarbeidet innen 28. mai 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. 
 
Vi vil også minne om kommunene har plikt i drikkevannsforskriften § 26 til å ta drikkevannshensyn 
ta drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner i 
samsvar med folkehelseloven kapittel 2, samt når den gir tillatelser etter relevant regelverk. 
Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å ivareta 
drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner. 
 
Formålet med reguleringsarbeidet er å regulere området til næring, tjenesteyting og kontor, med 
tilhørende adkomst og infrastruktur. Eksisterende bensinstasjon innenfor planområdet planlegges 
videreført. 

Mattilsynets planfaglige råd  

• 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.   

Feste Kapp AS  
Postboks 113 
2858  KAPP   
 
 
 

Deres ref:    

Vår ref: 2020/82604     

Dato: 05.05.2020   

Org.nr: 985 399 077  
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• 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(...)»   
 

• 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.  
 
Bestemmelsene bør inneholde krav om at Mattilsynet må kontaktes før igangsetting av 
anleggsarbeid, for å få informasjon om status for ulike skadegjørere, inkl. floghavre, hvilke 
vilkår som gjelder og hvilke tiltak som må iverksettes. Bestemmelsene videreføres som 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanene. Bestemmelsene bør omfatte utbygging av 
veger og jernbanelinjer, etablering av bolig- og industriområder og annen 
anleggsvirksomhet innebærer en risiko for å spre planteskadegjørere og ugras som måtte 
befinne seg i jorda. Smitte kan spres både med jordmasser som flyttes og med maskiner 
med jord, frø og andre planterester.  

  

 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Sigurd Brørs  

seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
Kopi til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325   

 
 
 
 


