
Fra: Bjarne Gaut <bjarnega@viken.no>  
Sendt: tirsdag 5. januar 2021 16:16 
Til: Hedvig Godvik Olsen <hgo@ardarealplan.no> 
Emne: SV: Spørsmål vedr. uttalelse til oppstart for reguleringsplanarbeid for Feiring vgs., Eidsvoll 
kommune 
 
Hei igjen, 
 
Forslaget ditt til ny planavgrensing tilfredsstiller fylkeskommunens behov. 
 
Dersom planforslaget blir fremmet med denne avgrensingen, vil fylkeskommunen frafalle kravet om 
arkeologiske registreringer, jf. vår uttalelse til varsel om oppstart av regulering 26.11.2020, spesifisert 
med prosjektplan og budsjett 30.11.2020. 
 
Vi ber om at følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
 
«Alle spor etter menneskelig aktivitet eldre enn 1537 e.Kr. er automatisk fredet, jf. kulturminneloven 
§ 4. Dersom man påviser automatisk fredete kulturminner under arbeid i planområdet, eksempelvis 
keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter jernfremstilling, gravrøyser eller 
kull- og fangstgroper, må arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminneloven § 8 andre ledd.» 
 
 
Beste hilsener, 
 
Bjarne Gaut 
Rådgiver 
Avdeling for Kulturarv 
Seksjon for Arkeologi 
 
direkte:  22 05 56 20 
mobil:     452 93 404 
web:       www.viken.no  

 

 
 
 

http://www.viken.no/
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Elvia AS 
Vangsvegen 73 
2317 Hamar 

Postadresse 
Postboks 4100 
2307 Hamar  
 

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

Bankkonto 
6468.05.20877 
 

Foretaksregisteret 
NO 980 489 698 MVA 

 

 

Deres dato 
14.10.2020 

Vår dato 
2020-11-25 
 

Deres referanse 
Ard20017 
  

Vår referanse 
101827 

 
Ard arealplan AS  
 
 

Vår saksbehandler 
Natasa Sandvold 
 
 
 

 Kopi til 
      
 
 

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for 
Feiring vgs - Eidsvoll kommune  
 
Elvia AS («Elvia») viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Feiring vgs i Eidsvoll 
kommune. Høringsfristen er 28. november 2020 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
Elvia har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon 

(normalt distribusjonsnett) 
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.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  
 
Eksisterende høyspenningsluftledning 
Elvia har høyspenningsluftledning innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. 
Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om 
elektriske forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor 
definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i 
planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg.  
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Eksisterende høyspenningskabler 
Elvia har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. 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.  
 
For å få lokalisert kabelens nøyaktige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. 
Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 
 
Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon ( rom i 
bygg) 
 
Elvia har to stk nettstasjoner etablert innenfor planområdet som rom i bygg. Begge nettstasjonene er 
plassert på gnr. 232 bnr. 62.  
 
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.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 
Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
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og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 
 
Andre forhold 
 
Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  
 
Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes 
som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i denne 
sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.  
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
Annet  
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
 
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling 
i Elvia.  
 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

 

Natasa Sandvold 
rådgiver  
Avdeling Rettigheter 
 
natasa.sandvold@hafslund.no 

 

 

 

 

 

https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering
mailto:firmapost@hafslundnett.no
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 Vår dato:  Vår ref: 

  16.11.2020  2020/34931 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  14.10.2020  ard20017 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hans Petter Jakobsen, 32266734 
  
 
 
  

ARD Arealplan AS 
Nygårdsgaten 114 
5008 BERGEN 
 
 

  
 

Eidsvoll - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Feiring VGS - 
Gbnr. 232/62 mfl. 

Vi viser til deres oversendelse datert 14.10.2020 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Feiring VGS.  
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med reguleringsplanen er å få laget en plan som samsvarer 
med dagens bruk som videregående skolen. Bygningsmassen er tenkt beholdt som den er og det 
er i hovedsak innvendig det vil bli gjort endringer for å tilpasse bygningsmassen til dagens bruk. 
Skolen er en privat videregående skole for ungdom med behov for tilrettelagt opplæring. Det 
legges opp til at elevene skal bo på skolen. Årnesvegen med tilgrensende areal er tatt med i 
planområdet slik at man får sikret at det blir satt av tilstrekkelig med areal for å kunne legge til 
rette for fortau langs Årnesvegen. Området er i kommuneplanens arealdel i hovedsak satt av til 
offentlig eller privat tjenesteyting. Mindre deler av planområdet er avsatt til LNFR. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Naturmangfold  
Det er registrert en viktig naturtype Rik sump- og kildeskog med en sårbar undernaturtype 
varmekjær kildeløvskog i umiddelbar nærhet til planområdet. Langs bekken presses det fram vann 
fra sidene og her vokser mange typiske kildesigarter. På tross av det lille arealet rommer 
lokaliteten mange kravfulle arter, for eksempel langstarr, som er relativt sjelden i området.  
 
Videre grenser planområdet til Svenstadlia naturreservat. Formålet med naturreservatet er å 
bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av lavereliggende, rike og 
varierte utforminger av edellauvskog, rik sumpskog, gråor-heggeskog og grovvokst granskog. Det 



er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle 
dem. Vi ber i den forbindelse om at det videre planarbeidet tar hensyn til naturtypen Rik sump- og 
kildeskog og Svenstadlia naturreservat. Det må ikke gjøres direkte inngrep i terreng i umiddelbar 
nærhet til disse områdene.  
 
Barn og unge 
Vi minner om at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot  
forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, jf. pkt. 5 a) i rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser også til Miljøverndepartementets  
rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging og Kommunal og moderniseringsdepartementets 
veileder Barn og unge i plan og byggesak. 
 
Støy  
Vi ber om at planarbeidet ivaretar og vurderer støyforholdene for en videregående skole ut fra 
forventet trafikkøkning og støy fra planlagt virksomhet i området. Reguleringsbestemmelsene 
bør fastsette konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier. Vi 
viser i den sammenheng til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging. Vi 
ber om at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. 
 
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

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

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

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Mottakerliste: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
Ard arealplan as Nygårdsgaten 114 5008 BERGEN 

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/


Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Årnesvegen 25, Eidsvoll, 2093 FEIRING

Kommune: Eidsvoll

Gårdsnr.:
232
 

Bruksnr.:
62
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: KENT HERTAAS
 

Adresse: Årnesvegen 7, 2093 FEIRING
Gårdsnr.:
232

Bruksnr.:
18

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
I og med at Årnesvegen inkluderes i planområde og med forslag i den sammenheng sette av plass

 Til fortau. 
 Det kommer frem av referat fra oppstartsmøte at fortau ønskes på sørsiden av Årnesvegen hvor det i 

stor grad berører boligeiendommer og etablerte hager.
 Ett fortau i full bredde med grøfter etablert på sørsiden-vil for 232/18 innebære at veien havner ca.2 
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meter fra hjørne på bolig.
 Håndtering av snø og avrenning vil også ta ytterligere plass på eiendommen.

 Det er således ikke ønskelig at det etableres fortau på sørsiden av Årnesvegen 
 Mvh. Anne Kristine Askeland og Kent Hertaas

  
 
Dersom du ønsker å bli kontaktet av den som har sendt nabovarselet, kan du legge inn e-
postadresse og/eller telefonnummer nedenfor. Dette er frivillig.

E-postadresse: kenthertaas@gmail.com
Telefonnummer: 90062012
 

SIGNERT AV

KENT HERTAAS på vegne av HERTAAS KENT 27.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Årnesvegen 25, Eidsvoll, 2093 FEIRING

Kommune: Eidsvoll

Gårdsnr.:
232
 

Bruksnr.:
62
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: KURT VIGGO SKAGE
 

Adresse: Årnesvegen 4, 2093 FEIRING
Gårdsnr.:
232

Bruksnr.:
31

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
 
 

SIGNERT AV

KURT VIGGO SKAGE på vegne av SKAGE KURT VIGGO 14.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Årnesvegen 25, Eidsvoll, 2093 FEIRING

Kommune: Eidsvoll

Gårdsnr.:
232
 

Bruksnr.:
62
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: LARS MOEN HAMMEREN
 

Adresse: Årnesvegen 15A, 2093 FEIRING
Gårdsnr.:
232

Bruksnr.:
92

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
 
 

SIGNERT AV

LARS MOEN HAMMEREN på vegne av HAMMEREN LARS
MOEN 21.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Fra: Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no <Bjorn.Hagen@nannestad.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 12:38 
Til: Hedvig Godvik Olsen <hgo@ardarealplan.no> 
Kopi: carl.magnus.jensen@eidsvoll.kommune.no; hilde.einmo@nannestad.kommune.no 
Emne: Varsel om oppstart av planarbeid for Feiring vgs. i Eidsvoll kommune 
 
Miljørettet helsevern - Øvre Romerike behandler saker innenfor fagfeltet for kommunene Eidsvoll, 
Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. 
 
Viser til varsel, datert 14.10.2020, om oppstart av reguleringsplanarbeid for Feiring videregående 
skole i Eidsvoll kommune. 
 
Vi har ingen merknader. 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Hagen 
seniorrådgiver, Miljørettet helsevern - Øvre Romerike 
 



Fra: Mali Sletner <mali.sletner@svendby.no>  
Sendt: onsdag 28. oktober 2020 14:48 
Til: post <post@ardarealplan.no> 
Kopi: Vidar Svendby <vidar.svendby@svendby.no> 
Emne: VS: Saksnr 2020/4058 - PlanID 303533200 - Detaljregulering for gnr 232 bnr 62 mfl Feiring vgs 
 
Viser til sjekkliste og referat fra oppstartsmøte, pkt 18. 
Mht bebyggelse/eiendommer i området synes det unaturlig å legge gangveien sør for Årnesvegen.  I 
tillegg er det naturlig å tenke at gangveien skal sikre myke trafikanter i første rekke mot butikk og 
bussholdeplass.  Mht påkobling til eksisterende gangvei (som er avsluttet midt i bakken ned fra 
Feiringvegen, synes det også naturlig at gangveien forlenges på nordsiden av Årnesvegen og at 
kryssingen over Årnesvegen f.eks tas i forbindelse med innkjøringen til barnehagen eller i forbindelse 
med innkjøringen til Feiring vgs. 
 
 
Mali Sletner 
  

 
  
Tlf:  63 96 11 70  
Dir: 63 96 11 94 
Fax: 63 96 11 71 

    + 47 911 21 901 
   mali.sletner@svendby.no 

 

mailto:mali.sletner@svendby.no
mailto:post@ardarealplan.no
mailto:vidar.svendby@svendby.no
mailto:mali.sletner@svendby.no


Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Årnesvegen 25, Eidsvoll, 2093 FEIRING

Kommune: Eidsvoll

Gårdsnr.:
232
 

Bruksnr.:
62
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: THOR SVENDBY
 

Adresse: Feiringvegen 1149B, 2093 FEIRING
Gårdsnr.:
232

Bruksnr.:
28

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
 
 

SIGNERT AV

THOR SVENDBY på vegne av SVENDBY THOR 14.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre
 
Adresse: Årnesvegen 25, Eidsvoll, 2093 FEIRING

Kommune: Eidsvoll

Gårdsnr.:
232
 

Bruksnr.:
62
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: TORNY SVENDBY
 

Adresse: Feiringvegen 1149B, 2093 FEIRING
Gårdsnr.:
232

Bruksnr.:
28

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
 
 

SIGNERT AV

TORNY SVENDBY på vegne av SVENDBY TORNY 14.10.2020

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.

14.10.2020 21:44:41 AR
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14
.1

0.
20

20
 2

1:
44

:4
1 

AR
39

36
42

10
7

 1



PLAN Avdeling for kommunale planer  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent

 

ARD AREALPLAN AS Vår ref.: 537647/2020 - 2020/135990 
7 etasje Nygårdsgaten 114 Deres ref.: ard20017 
5008 BERGEN Dato: 26.11.2020 
  

 

Innspill ved varsel om oppstart - Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - 
Gbnr 232/62 - Feiring vgs 
 
Vi viser til oversendelse datert 14.10.2020 med varsel om oppstart av arbeid med regulering 
for Feiring vgs. Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som 
samsvarer med eksisterende bruk som er videregående skole for ungdom med behov for 
tilrettelagt opplæring. Elevene skal bo på skolen. Det opplyses at det planlegges å beholde 
utvendig bygningsmasse slik den er, men at det skal gjøres innvendige endringer. Årnesvegen 
med tilgrensende areal er tatt med i planavgrensningen for å kunne legge til rette for fortau.  
 
Planområdet er om lag 61 daa. Området er ikke detaljregulert fra før, og er i all hovedsak 
avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel.  
 
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i 
alt planarbeid. Vi skal vurdere planarbeidet som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvernhensyn og utøvende 
myndighet etter vannforskriften.   
 
FNs bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Vi ber 
kommunen vurdere hvordan dette kan ivaretas i planarbeidet.  
 
Bokvalitet 
I tillegg til å være skole er også Feiring vgs et bosted. Det forventes at dette er et forhold som 
blir drøftet i planprosessen, og at funksjoner og kvaliteter som gjelder boligene, med 
uteoppholdsarealer, beskrives i planforslaget. Vi legger til grunn at kravene i RPR for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen gjelder for planarbeidet. Vi viser spesielt til punkt 5, 
krav til fysisk utforming.  
 
Nyere tids kulturminner   
Eiendommen er ikke befart. Uttalelsen bygger på arkivopplysninger. Bygningskomplekset ble 
oppført i 1984 som kurs- og konferansesenter for LHL og ble fra 1989 benyttet 
av Feiringklinikken, eid av samme organisasjon. Før 1984 var tomten ubebygget. 
Sykehusvirksomheten flyttet ut i 2018.   
   
Som Norges eneste pasienteide sykehus for hjertepasienter har stedet en viss helsehistorisk 
interesse. Når det gjelder selve bygningen, som altså er oppført som konferansehotell, 
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vurderes likevel kulturminneverdien å være beskjeden. Fylkeskommunen har ingen ytterligere 
kommentarer angående nyere tids kulturminner.  
 
Arkeologiske kulturminner 
De topografiske forhold tilsier at det er potensial for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner i planområdet. Det vil derfor være behov for å gjennomføre en arkeologisk 
registrering. Kravet er hjemlet i kulturminneloven § 9. Utgifter til slik granskning må dekkes av 
tiltakshaver jfr. kulturminnelovens § 10. På bakgrunn av det tilsendte materialet er omfanget 
av det arkeologiske feltarbeidet anslått til 5 dagsverk. De totale registrerings-kostnadene er 
stipulert til inntil kr 132 733. Dersom arbeidet tar kortere tid og/eller vi ikke gjør funn, vil 
kostnaden selvsagt bli redusert. 

For mer utfyllende informasjon henvises til eget brev med budsjett og prosjektplan. 

Tiltakshaver må akseptere budsjettet og bestille registreringer hos seksjon for feltarkeologi v/ 
Linn Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, Bestillingfeltarkeologi@viken.no 
Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt 
på høsten, må bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet. 

Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis 
registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for 
forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete 
kulturminner er avklart før planen vedtas. 

Friluftsliv 
Vi gjør oppmerksom på at den siste biten av adkomstveien ned til Mjøsa, som ligger innenfor 
planavgrensningen, inngår i det statlig sikrede friluftslivsområdet, Årnesstranda. Det statlig 
sikrede friluftslivsområdet framgår av naturbase.no. 
  
Området ble statlig sikret i 1976, eies av Eidsvoll kommune og kan ikke brukes til annet enn 
friluftslivsformål uten samtykke fra staten ved Miljødirektoratet. Det er fylkeskommunen som 
forvalter grunneierrollen på statlig sikrede friluftslivsområder og skal ivareta 
friluftslivsinteressene. Det foreligger en godkjent forvaltningsplan for det statlig sikrede 
friluftslivsområdet. 
  
Planområdet er av kommunen kartlagt som viktig og svært viktig friluftslivsområde. Området 
har både lokale og regionale brukere og har store opplevelseskvaliteter. Det er viktig at disse 
verdiene beskrives og sikres i planforslaget. Det er særlig viktig at allmenhetens tilgang til 
friluftsområdet via adkomstveien blir ivaretatt. I tillegg anbefaler vi at friluftsområdets 
parkeringsplass, toalettanlegg og øvrig tilrettelegging for friluftsliv blir innarbeidet i planen.  
Dette arbeidet må gjøres i samråd med kommunen som er eier av det statlige sikrede 
friluftslivsområdet, Årnesstranda.  
 
Jordvern 
Planområdet omfatter en del jordbruksareal tilgrensende skolen. Det opplyses at 
reguleringsplanen skal samsvare med dagens bruk av bygningsmassen. Viken fylkeskommune 
forutsetter at jordbruksarealet også reguleres i tråd med gjeldende bruk. I den politiske 
samarbeidsplattformen for Viken fylkeskommune ligger en nullvisjon mot nedbygging av 

mailto:Bestillingfeltarkeologi@viken.no
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dyrka og dyrkbar mark. Omdisponering bør kun finne sted når det er strengt nødvendig av 
hensyn til særdeles presserende nasjonale samfunnsbehov, og når det ikke finnes alternative 
løsninger/lokaliseringer.  
 
Infrastruktur  
Samferdselsplanlegging og forvaltning har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid 
med detaljregulering for Feiring videregående skole.  
  
 
Det forutsettes at vi får planforslaget oversendt i forbindelse med offentlig ettersyn slik at vi 
kan vurdere om planen ivaretar hensyn fylkeskommunen er satt til å ivareta.  
 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 

Avdelingsleder kommunale planer Rådgiver kommunale planer 

 

Saksbehandlere:  
Kulturarv, nyere tids kulturminner:   Peder Figenbaum 
Kulturarv, arkeologiske kulturminner:  Bjarne Gaut 
Friluftsliv:      Kristina Dignes 
Samferdselsplanlegging og forvaltning Torhild Sletten 
 
 
Kopi til: 
EIDSVOLL KOMMUNE 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED 
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KULTUR Arkeologiseksjon  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent

 

ARD AREALPLAN AS Vår ref.: 596742/2020 - 2020/135990 
7 etasje Nygårdsgaten 114 Deres ref.: ard20017  
5008 BERGEN Dato: 30.11.2020 
  

 

Prosjektplan og budsjett - Arkeologiske registreringer - Reguleringsplan 
for Feiring videregående skole - Gnr 232/62 Eidsvoll kommune 
 
Viken fylkeskommune, avdeling for kulturarv, viser til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Feiring videregående skole, oversendt 14. oktober 2020. 
 
Fylkeskommunen har stilt krav om at det gjennomføres en arkeologisk registrering som del av 
planarbeidet. Dette brevet tar kun opp forhold forbundet med de arkeologiske 
registreringene. For innspill innenfor fylkeskommunens andre ansvarsområder, viser vi til 
fylkeskommunens formelle uttalelse til oppstart, datert 26. november 2020.    
 

 
Varslet planområde - utsnitt fra varslingsbrevet datert 14.10.2020. Planavgrensningen omfatter dagens skoleområde, gnr. 
232/62, 232/79, 232/88 og 232/93, med tilgrensende veiareal gnr. 702/1 og 232/80 samt deler av 231/1, 231/4 og 232/59.   
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Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan som samsvarer med 
eksisterende bruk som er videregående skole for ungdom med behov for tilrettelagt 
opplæring. Elevene skal bo på skolen. Det opplyses at det planlegges å beholde utvendig 
bygningsmasse slik den er, men at det skal gjøres innvendige endringer. Årnesvegen med 
tilgrensende areal er tatt med i planavgrensningen for å kunne legge til rette for fortau. 
 
Planområdet er om lag 61 daa. Området er ikke detaljregulert fra før, og er i all hovedsak 
avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel. 
 
Bakgrunnen for kravet om arkeologisk registrering 
Det følger av plan- og bygningsloven § 12 og kulturminneloven § 9 at forholdet til 
arkeologiske kulturminner skal avklares i hele planområdet ved regulering (også områder hvor 
det utgangspunktet ikke planlegges nye tiltak). Før fylkeskommunen kan uttale seg til 
reguleringsplanforslaget, må vi derfor gjennomføre en arkeologisk registrering.  
 
Eldre funn 
Området er ikke befart. Vurderingen bygger på kart- og arkivmateriale. 
 
Det er gjort få arkeologiske registreringer i Feiring i nyere tid, og vi har liten detaljert 
kunnskap om forhistorisk- og tidlig historisk bosetning i området. Mjøsa har imidlertid vært en 
viktig ferdselsåre i hele den forhistoriske perioden, og vi må regne med at bosetningen på 
Feiring går langt tilbake i tid. 
 

 
Tidligere registrerte kulturminner i planens nærområde. Eksport fra kulturminnedatabasen Askeladden, 30.11.2020. 
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Gårdsnavn i planens nærområde (bl.a. Årnes, Bjørnstad, Bjørke, Lium, Melby, Svendstad, 
Svenby, Øgarden og en rekker mindre rud-gårder) viser at dagens gårdsstruktur har røtter 
tilbake til i jernalder og kristen middelalder. I skogsområdene rundt bygda er det påvist en 
rekke kullgroper, og et større jernbarredepot (Askeladden-ID 76785) som bør dateres til 
samme periode. 
 
Det ble oppført kirke på Feiring – 650 meter nordvest for planområdet – allerede tidlige i 
middelalderen (Askeladden-ID 84122). Fra kirkestedsgården, Bjørnstad, er det dessuten levert 
inn en spydspiss og en øks fra yngre jernalder (C12827) og et sandsteinsbryne C12828) til 
Kulturhistorisk museum. På Tangen – 700 meter sør for planområdet – ligger to gravrøyser (ID 
42064). I Vannkanten er det også funnet et garnsøkke av kleberstein (ID 42065).  
 
Den andre dominerende funngruppen fra Feiring-bygda er de mange storsteinsredskapene 
som er levert inn til Kulturhistorisk museum (eksempelvis C8459, Askeladden-ID 51763, 
22174, 22179 og 76253). Redskapene viser at bosetning- og jordbruksaktivitet i området kan 
føres tilbake til overgangen mellom yngre steinalder og bronsealder (ca. 2400-1500 f.Kr).  
 
Potensialet for funn av automatisk fredet kulturminner innenfor planområdet.  

Selv om det ikke tidligere er påvist automatisk 
fredete kulturminner innenfor selve planområdet, 
vurderer Fylkeskommunen at det er høyt potensial 
for funn av bosetning- og dyrkingsspor fra hele den 
jordbrukende perioden (yngre steinalder – 
middelalder). Terrenget nedenfor skolen er 
sørøstvendt. Morenen i området har sannsynligvert 
løs og selvdrenerende nok til å gi gode forhold for 
tidlige jordbruk. I dette prosjektet vil vi dessuten 
spesielt se etter båthus/båtstøer og spor av 
steinalderaktivitet ned mot Mjøsa. 
 
Etter avtale med Eidsvoll kommune vil 

fylkeskommunen også gjennomføre arkeologiske registreringer på tangen og i vannkanten øst 
for planområdet (del av gnr. 232/59). Feiring videregående skole vil imidlertid ikke bli 
fakturert for den delen av arbeidet som knyttes til naboeiendommen. 
 
Registreringsmetoder  
Den arkeologiske registreringen vil bli gjennomført ved en kombinasjon av maskinell 

søkesjakting, prøvestikking og overflatesøk. NB! Eiendommen langs Mjøsa, gnr. 232/59, er del 
av et statlig sikret friluftslivsområde. Her skal det ikke graves med gravemaskin. 
 
Overflatesøk  
Overflatesøk er å gå systematisk gjennom planområdet og se etter automatisk fredete 
kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden medfører ingen inngrep i terrenget. 
Overflatesøket gir også registranten mulighet til å prioriter hvor det må gjennomføres mer 
grundige undersøkelser og hvilken undersøkelsesmetode som bør velges. 
 

Fylkeskommunen vil, for egen regning, registrere en del av gnr. 232/59 som ligger utenfor varslet planområdet.
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Prøvestikking  
Søk etter steinalderlokaliteter vil i hovedsak bli gjort ved prøvestikking. Med en spade graves 
mindre prøveruter; ca. 40 x 40 cm. Rutene har varierende dybde der regelen er at man graver 
til man støter på berg eller steril undergrunn. Massen i prøverutene blir såldet for eventuelt å 
påvise tilvirket steinmateriale, særlig flint. Denne metoden innebærer kun små 
terrenginngrep, ettersom stikkene fylles igjen forløpende. Det kan bli aktuelt å sette påler i de 
prøvestikkene hvor det blir gjort funn. Pålene vil da fungere som markører for å lette 
gjenfinning av prøvestikkene i forbindelse med en arkeologisk utgravning. 
 
Maskinell sjakting  
Sjakting med maskin er en søkemetode der matjordlaget blir fjernet i ca. 3 m brede sjakter. På 
denne måten kan en påvise spor av forhistorisk aktivitet som ikke er synlig på dagens 
markoverflate. Metoden er godt egnet for å finne spor etter gårdsbosetning, graver og 
forhistorisk jordbruk. 
  
Budsjettet tar høyde for registrering av hele planområdet. Vi vil selvsagt prioritere områdene 
som framstår som mest gunstige. Intensiteten på maskinell sjakting og prøvestikking vurderes 
fortløpende, basert på jordbunnsforhold, kulturminnetetthet og tilgjengelig budsjett. 
 
Alle automatisk fredete kulturminner vil bli målt inn av fylkeskommunen. Den arkeologiske 
registreringen vil bli sammenfattet i en rapport.  
 
Omfang og budsjett for arkeologisk registrering  
Utgifter til arkeologisk registrering vil bli belastet tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10.  
 
Av planområdet på 61 daa vurderes 14-20 daa som sjaktbar, dyrket mark. Det arkeologiske 
feltarbeidet er anslått til fem dagsverk for fylkeskommunens arkeolog. Det settes i tillegg av 
ett dagsverk til forarbeid og tre dagsverk til etterarbeid og rapport. De totale kostnadene er 
beregnet til inntil kr 132 733. Dersom arbeidet tar kortere tid og/eller det sendes inn færre 
dateringsprøver enn beregnet, vil kostnaden selvsagt bli redusert. 
 
Fylkeskommunens beslutning om omfanget av undersøkelsene er ikke et enkeltvedtak, og kan 
dermed ikke påklages. Tiltakshaver kan likevel be Riksantikvaren vurdere rimeligheten i 
omfanget av undersøkelsene. Det vedlagte budsjettet er utarbeidet i henhold til 
Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og gjennomføring av arkeologiske 
registreringer http://hdl.handle.net/11250/2367224). 
 
Vi gjør oppmerksom på at budsjettet inkluderer utgifter til gravemaskin med fører. Det er opp 
til tiltakshaver å bestemme om det er fylkeskommunen eller tiltakshaver selv som skal stå 
ansvarlig for å inngå avtale om gravemaskin. Dersom tiltakshaver selv ønsker å inngå avtale 
med maskinfirma, blir denne posten tatt ut av vårt budsjett. Vi bemerker at påvisning av 
kabler og rør skal foretas før oppstart av registrering. Normalt legges dette ansvaret til 
graveentreprenøren. 
 
Tiltakshaver må melde fra om eventuelle endringer av planområdet eller annet som kan 
påvirke kostnadsoverslaget. Ved vesentlige uforutsette forhold kan det være nødvendig å 
foreta budsjettjusteringer. Slike forhold kan for eksempel være:  

http://hdl.handle.net/11250/2367224
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 Utvidelse/innskrenking av planområdet  
 sesongmessige utfordringer som følge av for eksempel frost eller snø, og som sinker 
 arbeidet.  
 manglende oppfylling fra tiltakshavers side av avtalte forhold knyttet til hogst, 
 slått/innhøsting eller lignende  
 manglende tilgang til (deler av) planområdet 
 
Videre saksgang  
Dersom det under registreringen blir gjort omfattende arkeologiske funn, bør en forsøke å 
ivareta disse gjennom bruk av hensynssoner og bestemmelser i reguleringsplanen. Hvis 
tiltakshaver ønsker å utnytte arealet der det ligger fredete kulturminner, må tiltakshaver søke 
fylkeskommunen om dispensasjon fra kulturminneloven. Dersom planen godkjennes, skjer 
dette vanligvis under forutsetning av at det foretas en arkeologisk utgravning før planen 
realiseres. I de fleste tilfeller vil utgifter til arkeologisk utgravning bæres av tiltakshaver, jf. 
kulturminnelovens § 10.  
 
Bestilling 
Vi ber tiltakshaver vurdere det vedlagte budsjettet og eventuell returnere en skriftlig bestilling 
til Bestillingfeltarkeologi@viken.no Bestillingen må også opplyse om fakturaadresse. 
 
Tiltakshaver må selv avtale tidspunkt og nærmere vilkår for registreringen med seksjon for 
feltarkeologi v/ Linn Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826. Registreringer kan bare 
foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt på høsten, bør bestilling 
gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet. 

 

 

Vennlig hilsen 

Morten Hanisch Bjarne Gaut 
Seksjonsleder, arkeologi Rådgiver, arkeologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Budsjett Feiring VGS 

 
 

mailto:Bestillingfeltarkeologi@viken.no
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