Advokatfirmaet

I Macdonald Aursnes

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Juridisk avdeling ved seniorrådgiver Anja Lisland
(via Fylkesmannens hjemmeside)

Vår ref: 2017-10

Oslo, 18. juni 2020

SØVDE-TILLEGG TIL FORVALTNINGSKLAGE AV 3. JANUAR 2020 OVER VEDTAK AV 10. DESEMBER
2019 OM Å EKSPROPRIERE FELT BU3 OG SKH4 FRA GBNR 18/1,2,3,4 PÅ TYNSÅK I EIDSVOLL
1. INNLEDENDE BEMERKNINGER
Brevet her inneholder ytterligere anførsler til klagen.
2. KOMMUNENS BEHANDLING AV KLAGESAKEN
2.1. Kommunens saksframlegg av 17. februar 2020
Kommunen fremstilte et saksframlegg av 17. februar 2020 til behandlingen av klagen i
formannskapsmøtet den 3. mars og kommunestyremøtet den 10. mars 2020, se bilag 0. Søvde har
bemerkninger til innholdet i dette saksframlegget.
Bilag 0: Kommunens saksframlegg av 17. februar 2020: Klage over vedtak om ekspropriasjon til

gjennomføring av reguleringsplan - gnr. 18, bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune
2.1.1. Saksframlegget av 17. februar 2020 er misvisende om hvorfor det skulle gjøres endringer i
det påklagde vedtaket
I punkt 1 i Rådmannens innstilling står det at klagen fra Søvde ikke gir grunn til å oppheve eller til å
endre det angrepne ekspropriasjonsvedtaket. I innstillingens punkt 2 innstiller Rådmannen på at det
angrepne ekspropriasjonsvedtaket endres slik at klagen over vedtaket kan få oppsettende virkning.
Saksframlegget foreslår en endring av ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019, som hevdes

ikke å være bevirket av Søvdes forvaltningsklage, mens realiteten er at endringen var en følge av
Søvdes klage. Hvis det hadde vært riktig at saksframlegget mente å omgjøre det påklagede vedtaket
av eget tiltak, ville i så fall hjemmel i forvaltningsloven§ 35 "(omgjøring av vedtak uten klage)" vært

nevnt.
Saksframleggets overskrift oppgir ikke at det skulle gjelde behandlingen av to forskjellige saker: for
det første omgjøring uten klage i medhold av forvaltningsloven § 35 og for det andre behandlingen
av Søvdes klage.
Saksframleggets uriktige foregivelse om at den foreslo vedtaket endret av eget tiltak, må
sammenholdes med at Tynsåksakenes opplysning også ellers har vært utilstrekkelig.
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2.1.2 Saksframlegget av 17. februar 2020 omskriver gjeldende rett om elevers bruksarealer
2.1.2.1. Bruksarealer per elev
Det heter i tredje punktum i siste avsnitt på saksframleggets side 4:

" ... kommunen [har] tatt utgangspunkt i [en] veileder utarbeidet av Sosial- og
helsedirektoratet {2003) som er å anses som en norm for minimum anbefalt uteareal."
Area/normene det siktes til følger av Lov 112/2002 om grunnskolen og videregående skole, annet
punktum i § 9a-2, Det fysiske miljøet:
"Det fysiske miljøet i skolen skal* være i samsvar med de faglige normene som
fagmyndighetene til enhver tid anbefaler."
(*Klagerens understrekning.)
Fagmyndigheten er Sosial- og helsedirektoratet, og de angjeldende normene er å finne i heftet /5-

1130 Skolens utearealer - om behovet for area/normer og virkemidler, av 11/2003 (heretter heftet),
se bilag 1.
Bilag 1: Sosial- og helsedirektoratet: /5-1130 Skolens utearealer - om behovet for area/normer og

virkemidler, 11/2003
I første avsnitt på heftets side 33 redegjøres det for hvorfor heftet konkluderer med en gradering av
arealbehov, slik at skoler med mer enn 300 elever, kalt store skoler, skal ha færre kvadratmeter
minsteareal per elev, enn mindre skoler. I annet avsnitt første punktum står selve normen:

"Skoler med mer enn 300 elever skal samlet sett ha et minsteareal på 15 000m 11 2. Det
beregnes 25m 11 2 per elev i tillegg til dette talletfor hver elev over 300.
11

Når skoleloven § 9a-2 bestemmer at skolers utearealer skal være i henhold til fagmyndighetens
normer, og disse fremgår av en klar formel, er Kommunens tolkning om at ethvert areal større enn
hva som følger av formelen må være innenfor skolelovens § 9a-2, basert på at ordet minimum
forekommer i heftet, rent frirettslig.
Kommunens forsøk på å ekspropriere fire dekar som den mener ikke er utomhus bruksareal for
elevene jf. skoleloven § 9a-2 jf. Helse og sosialdirektoratets hefte, og som den også sier at ikke skal
bebygges, er avslørende : Det viser at Kommunen egentlig mener seg uforpliktet av oreigningslovens
§ 2 om at ingen kan ekspropriere noe han ikke trenger, og av det overordnede rettslige grunnlaget i

Grunnloven § 105, om at det kan eksproprieres kun hvor statens tarv fordrer det.
2.1.2.2. Den kommunale forvaltningen har i strid med heftets definisjon av elevenes bruksareal1
unnlatt å regne fire dekar av elevenes bruksareal, som elevenes bruksareal
Den kommunale forvaltningen prøver å ekspropriere fire dekar uteareal, som den mener at ikke skal
regnes med som uteareal. Kommunen skriver i tredje fjerde og femte punktum nest siste avsnitt på
side 4 i saksframlegget av 17. februar 2020:

"Arealet mot ravinedalen i vest er med bakgrunn i de geotekniske undersøkelsene definert
som faresone. Det vil si at dette beltet, som utgjør totalt ca. 4 da, ikke kan bebygges ... .
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Kommunen vurderer det slik at området imidlertid vil være fine uteområder eksempelvis til
aking og turformål ... ."
Kommunen støtter forsøket på å ekspropriere de fire dekarene uteareal som pretenderes å måtte
komme i tillegg til elevenes uteareal som følger av formelen i direktoratets hefte, med at folk som
bor i nærheten av skolen ville ha glede av samles på de fire dekarene for å ake og å gå tur om
kvelden og i helgen, se framleggets første avsnitt på side 5, i.f.
" ... skal være et attraktivt ... samlingspunkt for nærmiljøet på kveld og helg."
I annet punktum følgende i første avsnitt på heftets side 8, gis definisjonen på elevenes bruksareal:

" ... tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger, parkeringsplasser og annet
bi/trafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene elevene har til rådighet, inkludert
beplantning, bevart natur og lignende."
De fire dekarene rammes åpenbart av heftets definisjon av elevenes bruksareal. Kommunen har ikke
rettslig grunnlag for å ekspropriere disse fire dekarene i medhold av områdereguleringen til
undervisningsformål.
Ad-hoc-begrunnelsen for å ekspropriere disse fire dekarene til ake- og turområde til bruk på kveldstid
og i helgene for folk som bor i nærheten, er ny i saksframlegget av 17. februar 2020. Denne nye
anførselen støter på (minst) to avgjørende problemer: Kommunen kan rimeligvis ikke ekspropriere
arealer fra Søvde til bruk som turdrag og friområde, jf. plan- og bygningsloven§ 12-5 annet ledd nr. 3
om grønnstruktur, herunder turdrag og friområde, med hjemmel i en områderegulering som
regulerer det samme arealet til formålet undervisning.
2.1.3. Saksframleggets påstand om at det skulle følge av fagmyndighetens hefte at Kommunen
trenger 27 dekar til uteområde, er basert på en ufundert forestilling om 784 elever på et ikke angitt
tidspunkt i fremtiden
Hvor mange elevplasser den kommunale forvaltningen mener å ha behov for, varierer fra det ene
dokumentet til det andre. I kulepunktene nedenfor er Helse- og sosialdirektoratets formel anvendt
på alle de forskjellige elevtallene som Kommunen har operert med .
•

For de 393 elevene som Vil berg skole ifølge stolpediagrammet i saksframlegg av 4.
mai 2017, se bilag 6 nedenfor, skal ha per inneværende skoleår 2019/2020:
15 000m"2 + (93 elever x 25 m"2 = 2 325m"2) = 17 325m"2.

•

For de 550 elevplassene som Kommunen med grunnlag i tallmateriale fra Statistisk
sentralbyrå har godtgjort at vil behøves i Vil berg skolekrets per skoleåret 2030/31 :
15 000m"2 + (250 elever x 25m"2

•

=6 250m"2) =21250m"2.

For de 700 skoleplassene som Kommunen tidvis har hevdet å ville få bruk for på et
uspesifisert tidspunkt i fremtiden : 15 000m"2 + (400 elever x 25m"2

=10 000m"2) =

25 000m"2.
•

For de 720 elevplassene som Kommunen har hevdet å ville trenge på et uspesifisert
fremtidig tidspunkt: 15 000m"2 + (420 elever x 25m"2

=10 500m"2) =25 500m"2.
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•

For de 784 elevplassene som den kommunale forvaltningen den 17. februar 2020
hevder å ha behov for på ett eller annet ubestemt tidspunkt i fremtiden: 15 000m"2

+ (484 elever x 25m"2 = 12 100m"2) = 27 100m"2.
•

Kommunen har, basert på ufunderte tall om fremtidige elever på ikke angitt
tidspunkt i fremtiden, hevdet seg berettiget til å ekspropriere utearealer på ca. 27

da.
Saksframlegget har uten noe som helst faktisk grunnlag puttet elevtallet 784 inn i formelen. Som det
fremgår nedenfor under 5.5.1, har den kommunale forvaltningen befolkningsfremskrivninger fra
Statistisk sentralbyrå som viser at den per 2030/31 vil trenge 546 elevplasser, men intet grunnlag for
noen annen elevtallsprognose. Utregningen for 784 elever er dermed uten relevans til saken .
Relevant til saken er det dermed å bruke formelen på den elevtallsprognosen som finnes, avrundet til
550 elever. Riktig brukt gir altså formelen et behov for 21 250m"2 uteareal for det fremtidige
elevtallet som det er anført grunnlag for.
Det er i strid med forvaltningsloven§ 17 om at en sak skal opplyses forsvarlig før vedtak treffes, at
forvaltningen har brukt utearealformelen på et konstruert og ufundert elevtall.
Den kommunale forvaltningen mangler materiell kompetanse for å ekspropriere utomhus
bruksarealer for elevene større enn 21 250m"2. Ekspropriasjonsvedtaket bygger uhjemlet på det
feilaktige tallet 27 000m"2. Når 27 000m"2 minus 21 250 m"2 er 5 750m"2, er
ekspropriasjonsvedtaket alene på dette grunnlaget ugyldig forsåvidt gjelder 5 750m"2.

2.1.4. Det fremgår direkte av ordlyden i saksframlegget av 17. februar 2017 at Kommunen forsøker
å tilegne seg større arealer enn hva som trengst
Oreigningslova § 2 gjelder for all ekspropriasjon. Oreigningsloven § 2 bestemmer at bare det som

trengst, kan eksproprieres. Kommunens egne anførsler uttrykker klart at Kommunen prøver åta
arealer som den ikke trenger, men som den ønsker åta allikevel. Fylkesmannen er kjent med at et
ønske ikke legitimerer et krav. Punktumet som begynner nederst på side 6:

"Kommunen anser det som viktig å ha gode og romslige utearealer ... ".
Forsøket på å ekspropriere romslige utearealer parkeres av oreigningslova § 2, fordi
oreigningsinstituttet aldri kan brukes til å ekspropriere mer enn hva eksproprianten trenger.
Forslaget om å ekspropriere romslige utearealer parkeres dessuten også av skoleloven § 9a-2, som
bestemmer at utearealene skal ha slik størrelse som følger av formelen i Helse- og sosialdirektoratets
hefte.
Ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019 er ugyldig på grunn av materiell kompetansemangel,
for så vidt gjelder den delen av utearealene som ikke er nødvendige i henhold til fagmyndighetens
formel.
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2.1.5. Saksframlegget av 17. februar 2020 henviser ut i det store intet til påståtte grundige

vurderinger
I nest siste punktum i annet avsnitt på side 2 kan man lese:

"Kommunen vurderte det slik at den klart beste løsningen er å bygge en flerbrukshall som er
integrert i skolebygget."
Det er bemerkelsesverdig at Kommunen viser til en vurdering som tidligere skal ha vært utført, uten
å henvise til et dokument som omhandler vurderingen som visstnok skal ha skjedd.
Den kommunale forvaltningen skriver i første punktum i femte avsnitt på side 2:

"At det er vurdert å foreligge et arealbehov på ca. 52 dekar fremkommer klart og tydelig av
plandokumentene."
Det er påtakelig at påstanden om at vurdering angivelig skal ha skjedd, ikke ledsages av en adekvat
dokumenthenvisning til hvor det står å lese noe som skulle kunne underbygge at slik vurdering
faktisk fant sted.
Saksframlegget har slikt femte punktum i tredje hele avsnitt på side 3:

"Kommunen fastholder sin vurdering om at påregnelig bruk av arealene vil være
landbruksjord som i dag."
Det er besynderlig at påstanden om at vurdering angivelig skal ha skjedd, ikke følges opp med en
dokumenthenvisning som underbygger at det virkelig ble vurdert.
Saksframleggets annet avsnitt på side 4, åttende punktum :

" Eidsvoll kommune har i forbindelse med plansaken foretatt grun dige vurderinger* av
arealbehovetfor etablering av disse tiltakene samt ny kollektivholdeplass og gang- og
sykkelvei."
(*Klagerens understrekning.)
Det skal godt gjøres å gjøre en henvisning mer innholdsløs og mindre presis enn hva Kommunen her
har gjort med sin henvisning til "i forbindelse med plansaken".
Og tiende og ellevte punktum :

"I plansaken har planmyndighetene foretatt en konkret vurdering *_av fordelene ved tiltaket
opp mot ulempene ved at ca. 52 dekar dyrket mark beslaglegges ved gjennomføringen av
planvedtaket. Kommunen hor vurdert* det slik at både vilkåret om interesseovervekt og
vilkåret om nødvendighet er oppfylt i dette tilfellet for etablering av ny Vi/berg skole inklusive
flerbrukshall."
(*Klagerens understrekn inger.)
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Hvis Kommunen faktisk hadde gjort disse vurderingene, da ville vel Kommunen ha oppgitt hvor
vurderingene sto?
Saksframlegget av 17. februar 2020, side 5, første hele avsnitt, første punktum :

"Når det gjelder plasseringen av flerbrukshallen, ble også dette forholdet grundig vurdert * i
forbindelse med planbehandlingen."
(*Klagerens understrekning.)
Det er egnet til å svekke tilliten til den påståtte opplysningen av saken, at den kommunale
forvaltningen her hevder at et tema har blitt grundig vurdert, uten å gi informasjon om hvor i hvilket
dokument dette skal fremgå.
Saksframlegget av 17. februar 2020, femte hele avsnitt på side 7:
11

Kommunen har ... foretatt grundige vurderin ger* av spørsmålet [om påregnelig fremtidig

bruk] i forbindelse med fremsettelsen av tilbud om erstatning som forslag til minnelig løsning

av saken til grunneier. Det er gitt en redegjørelse for disse vurderingene i flere brev til
grunneier ved hans advokat... . Brevene er ... inntatt som vedlegg til saksfremstillingen til
saken om ekspropriasjon behandlet av kommunestyret 10. desember 2019."
(*Klagerens understrekning.)
Det er mistenkelig at påstanden om at grundige vurderinger angivelig skal ha skjedd, ikke støttes av
en henvisning til hvor i hvilket dokument det står noe som skulle kunne underbygge at slik vurdering
faktisk har blitt gjort.
Klagerens advokat har ingen formening om hvor Kommunens angivelige vurdering av hvorfor det skal
være utenkelig at arealene BU3, som i regional transportplan jo er tilordnet til nedbygging, ville
kunne ha kommet til å bli nedbygget i løpet av de neste tjuetalls år, skulle ha kommet til uttrykk.
Nevnte advokat benekter å ha mottatt noen som helst meddelelse fra Kommunen som nevner noen
som helst faktisk grunnlag for Kommunens postulat om at bygging på Tynsåk, annet enn bygging av
Vil berg skole, ville ha vært utenkelig i overskuelig framtid.

Nest siste punktum på side 7:

Forholdene [vedrørende fremtidig bruk] er ... uttrykkelig omtalt * i saksfremstil/ingen til
saken om ekspropriasjon og fremgår dessuten av vedlegg til denne."
11

(*Klagerens understrekning.)
Det er påfallende at Kommunen anfører til klageinstansen at spørsmålet om fremtidig bruk, og
dermed om hvorvidt ekspropriasjonserstatningen skal være et lavt beløp for kornjord eller en høy
sum for utbyggingsarealer, har blitt uttrykkelig omtalt, uten å tilføye henvisninger som er spesifiserte
nok til at de rent faktisk er henvisninger som kan brukes til å finne stedet hvor den uttrykkelige

omtalen skal ha kommet til uttrykk.
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Saksframlegget av 17. februar 2020, tredje avsnitt på side 8, første punktum :

"Under planprosessen ble det foretatt grundige vurderinger* av arealbehovet ... . "
(*Klagerens understrekning.)
Saksframlegget, side 8, tredje avsnitt, fjerde punktum :

"At kommunen mente det var nødvendig med et areal på ca. 47 da og hvilke forhold som ble
vektlagt fremgår av plandokumentene, herunder av planbeskrive/sen og selve saksfram/egget
utarbeidet i forbindelse med sluttbehandlingen av planen i kommunestyret."
Det er synd at den kommunale forvaltningen her ikke sier nøyaktig hvor i plandokumentene,
planbeskrive/sen og saksframlegget det påståtte arealbehovet på 47 dekar skal være begrunnet.
Saksframlegget side 8, tredje avsnitt, sjette punktum :

"Det er ... redegjort for det totale arealbehovet på ca. 47 da flere steder i plandokumentene."
Hvis den kommunale forvaltningen virkelig hadde visst om flere steder i plandokumentene hvor man
kan finne redegjørelser for det hevdede arealbehovet på ca. 47 da, ville den ikke da ha sagt hvor
disse stedene var?
Innen den kommunale forvaltningen skrev saksframlegget av 17. februar 2020, hadde Fylkesmannen,
Fylkesrådmannen, Kommunal- og moderniseringsministeren og Søvde i sin forvaltningsklage, hver og
en påpekt at Kommunen ikke har begrunnelse nok til å gjøre 52 dekar på Tynsåk til skoletomt og
busslomme. Dermed hadde den kommunale forvaltningen enhver oppfordring til å vise at tallet på 52
dekar faktisk bygget på vurderinger. Når Kommunen så istedenfor valgte å fremsette en serie av
floskler om at de etterspurte vurderingene faktisk har skjedd, men uten å si hvor man kan lese om
dem, er det meste i grunnen sagt.
Saksframlegget av 1. august 2017, til sluttbehandling av områdereguleringen den 10. oktober 2017,
se bilag 2 var bare 10 sider langt, men det hadde 35 vedlegg, på til sammen 456 sider. Sakslisten for
kommunestyremøtet den 10. oktober 2017 viser at sluttbehandlingen av områdereguleringen for
Vil berg var en av femten (15) saker til avgjørelse i det kommunestyremøtet. Dokumentmengden til
dette kommunestyremøtet var så enorm at man ikke kan anta at mange av de folkevalgte kan ha
rukket å lese også de 456 vedleggssidene til saksframlegget om områdereguleringen på Vil berg.

Bilag 2: den kommunale forvaltningen: saksframlegg av 1. august 2017: ... Områdereguleringsplan

Vi/berg - sluttbehandling
Henvisningene til tidligere utførte grundige vurderinger, er intet annet enn anti -henvisninger ut i det
store intet. Saksframlegget av 17. februar 2020 bekrefter at den kommunale forvaltningen aktivt
holder klageren, de folkevalgte, Eidsvolls innbyggere og klageinstansen, ukjent med faktum i saken.
Dette utgjør et kvalifiserte brudd på opplysningsplikten etter forvaltningsloven§ 17 jf. § 33, og er
eklatante saksbehandlingsfeil.
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2.1.6. Uriktigheter i saksframlegget av 17. februar 2020 om Fylkesmannens innsigelse til felt BU3
I siste avsnitt på saksframleggets første side heter det i tredje siste og nest siste punktum:

"Fylkesmannen ... hadde imidlertid innsigelse til planens felt BU3, lokalisering av ny
barneskole på Tynsåkjordet. Innsigelsen var begrunnet i hens ynet til jordvern og bærekra ftig
areal- og transportpolitikk * da planen legger til rette for omdisponering av dyrket mark."
(*Klagerens understrekning.)
Fylkesmannens innsigelse, se bilag 3, har i virkeligheten et annet innhold enn hva den kommunale
forvaltningen her foregir til de folkevalgte. De to bærende poengene i Fylkesmannens innsigelse er i),
at dyrka mark, selv om den er bestemt for nedbygging i regional transportplan, ikke skal nedbygges

før egnede ledige arealer nærmere jernbanestasjonen er oppbrukt, og ii) at Kommunen ikke med
troverdighet hadde redegjort for iia) hvorfor Tynsåk skal være bedre enn andre mulige skoletomter
og iib) hvorfor det skulle trenges slike ualminnelige store arealer.

Bilag 3: Fylkesmannen, 17. februar 2017: Eidsvoll kommune- Offentlig ettersyn av områderegulering
- Vi/berg - gbnr. 18/1 m.f/. - Fylkesmannens uttalelse - Innsigelse
lnnsigelsesbrevets første side, annet avsnitt, annet og tredje punktum :

"Potensialet for fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone er
betydelig. Vi kan ikke se at alternative lokaliseringer er blitt grundig utredet. u
Annen side, første avsnitt, fjerde punktum følgende :

"Til varsel om igangsatt områderegulering uttalte Fylkesmannen at området er konfliktfylt og
at vi forutsatte at kommunen vurderte forslag som minimerer inngrep i verdifull dyrket jord.
Vi forutsatte også at kommunen utredet reguleringsalternativ som ikke medførte inngrep i
dyrket og dyrkbar jord."
Annen side, annet avsnitt, første og annet punktum :

"Utkastet til planavgrensning for alternativ C berørte, ved varsel om oppstart, et område på
rundt 40 dekar jord. Området som er beskrevet i den senere planbeskrive/sen har økt til ca. 65
dekar, medregnet områder der drift blir vanskelig. "
Annen side, tredje avsnitt:

"Nedbygging av et så stort område med dyrketjord bør avklares i kommuneplanen, og det
bør begrunnes med at alle andre alternativer er vurdert og ikke ansett som reelt
gjennomførbare. Kommunen mener å ha utredet ulike alternativer og vurdert dem opp mot
hverandre, men har konkludert med å fastholde alternativ C som utbyggingsområde. Etter
vår vurdering er kunnskapsgrunnlagetfor denne konklusjonen mangelfull, og saken har ikke
vært godt nok behandlet i henhold til nasjonale og regionale føringer."
Annet, tredje og fjerde avsnitt på tredje side:
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Planen definerer Eidsvoll sentrum som et prioritert tettsted der utbygging under visse
omstendigheter skal kunne gå foran vern. For at vekst skal gå foran vern, må følgende
kriterier oppfylles (RB):
• Potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er
planlagt utnyttet.
• Nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnytte/se.
• En utvidelse av byggesonen er nødvendig for å nå vekstmåletfor det
prioriterte vekstområdet mot 2030.
11

Fortettin g og transform asjon
Potensialetfor fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone er
betydelig. Plassmangel er etter Fylkesmannens syn derfor ingen akseptabel grunn for å velge
alternativ C. Dersom nedbygging av Tynsåkjordet indirekte bidrar til økt arealutnyttelse av
nåværende skoletomt, kan dette heller ikke kalles fortetting, men en utvidelse av byggesonen.
Innenfor planområdet er store deler av arealet avsatt til undervisningsformål i dag. Her ligger
både en barnehage, en ungdomsskole og en videregående skole i tillegg til nåværende
barneskole. Særlig den videregående skolen har store ledige arealer, og mye av det øvrige
arealet er heller ikke fullt utnyttet. En grundig vurdering av fortettingspotensialet innenfor
det totale undervisningsarealet burde vært gjennomførtfør en beslutning om å bygge på
Tynsåkjordet ble tatt.,,
Overskriften til, og de fire første punktum av, siste avsnitt:
11

Konklusjon
Fylkesmannen finner det uheldig at kommunen ønsker å avvike fra kommuneplanen så kort
tid etter at den ble vedtatt, og ikke vurdere plassering av en ny barneskole med et mer
helhetlig perspektiv. Potensialetfor fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums
eksisterende byggesone er betydelig. Vi mener at alternativer til plassering av Vi/berg
barneskole på dyrka jord ikke er godt nok vurdert og at den valgte plasseringen ikke er godt
nok begrunnet.,,
Fylkesmannen opprettholdt innsigelsen i brev av 6. april 2017, se bilag 4.

Bilag 4: brev av 6. april 2017 fra Fylkesmannen til Kommunen
Her heter det i annet avsnitt tredje punktum følgende og i første og annet punktum i tredje avsnitt:

"Vi ser ikke at potensialetfor fortetting og transformasjon innenfor Eidsvoll sentrums
eksisterende byggesone er ti/strekkelig vurdert. Vi mener at alternativer til plassering av
Vi/berg barneskole på dyrka jord ikke er godt nok vurdert og at den valgte plasseringen og
area/kravet ikke er godt nok begrunnet.
Vi anser ikke at kommunen i tilstrekkelig grad har begrunnet behovet for 40 daa til en ny
barneskole. Med den foreslåtte plasseringen på Tynsåkjordet, og med et stort omfang, kan
hele jordet på ca. 70 dekar i praksis være tapt. "
Fylkesmannen fastholdt sitt standpunkt også i brev av 14. september 2017, se bilag 5.
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Bilag 5: brev av 14. september 2017 fra Fylkesmannen til Kommunen : Eidsvoll kommune Vi/bergområdet- Vedrørende arealbehov for ny barneskole - Fylkesmannen korrigerer
Fra slutten av første linje i tredje avsnitt:

" ... at det ikke foreligger gode grunner til å utelukke eksisterende skoletomt med bakgrunn i
et argument om behov for større arealer. Vi mener fremdeles det er mulig å bygge en
tilfredsstillende skole med flerbrukshall på mindre enn 40 daa."
Fjerde avsnitt:

"I vår region er det begrenset med eksempler på barneskole med plass til et like stort antall
elever (fire paralleller) som Eidsvoll mener å ha behov for, men erfaring fra disse skolene viser
at man kan bygge tilsvarende skoler på et betydelig mindre areal enn det Eidsvoll mener.
Eksempler her er Vestli skole med plass til 840 elever og flerbrukshall, der det totale
planområdet er på ca. 21 daa. Et annet eksempel er Nordpolen skole, som har 5451 elever og
et totalt planområde på ca. 15 daa.
Og brevet siste punktum :

Vi mener at kommunen ikke har vist på en tilfredsstillende måte at det ikke er mulig å bruke
eksisterende tomt.
11

11

I den kommunale forvaltningens saksframlegg av 4. mai 2017 : Vurdering av lokaliseringsalternativet
for ny Vi/berg barneskole, se bilag 6, kommer det frem at Kommunen vet hva som er det egentlige
innholdet i Fylkesmannens innsigelse.

Bilag 6: kommunen: saksframlegg av 4. mai 2017: Vurdering av lokaliseringsalternativet for ny Vi/berg
barneskole
Se tredje siste punktum i tredje siste avsnitt på første side, som har slik ordlyd :

Fylkesmannen mener at alternative lokaliseringer ikke er grundig utredet, og at potensialet
for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende byggesone ikke er tilstrekkelig vurdert.
Videre mener de at den valgte plasseringen på Tynsåkjordet- og arealbehovet til ny skole ikke er godt nok begrunnet.
11

11

Fylkesmannen oversendte sin innsigelsessak til Kommunal- og moderniseringsdepartementet den 20.
desember 2017. Brevet er bilag 7.

Bilag 7: brev av 20. desember 2017 fra Fylkesmannen til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet: Eidsvoll kommune - innsigelser til områderegulering Vi/berg, Eidsvoll
kommune
I Fylkesmannens brev av 20. desember 2017 til Departementet, fastholder Fylkesmannen sine
opprinnelige standpunkter, og siterer fra brevene som er nevnt her under 2.1.6.

1 Med sine 54'.?_ elever Nordpolen skole er en skarve elev unna å være det perfekte sammenligningsobjekt for den fremtidige Vilberg skole;

det finnes bare en elevtallsprognose i sakskomplekset, og den går ut på at Vilberg skole vil ha 54§ elever per skoleåret 2030/31.
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Fylkesmannens brev av 20. desember 2017 til Departementet viser at Kommunens nåværende
pretensjon, om at det er uomgjengelig for Kommunen å ekspropriere BU3 på 47 dekar og SKH4 på 5
dekar, til sammen 52 dekar, er ufundert.
Øverst på side 4 siterer Fylkesmannen fra Kommunens brev av 5. september 2017 til Fylkesmannen,
hvor Kommunen skriver:

"Ønsket areal er et viktig argument for å bygge ny skole på Tynsåkjordet, og det er forespeilet
et tomtebehov på ca. 40 dekar (inkl. bygningsmasse, trafikk/parkeringsarea/ og flerbrukshall},
som er basert på veiledende normkrav."
Den 15. september 2017 ble det avholdt meklingsmøte mellom Fylkesmannen og Kommunen. På
side 6 i Fylkesmannens brev til Departementet, i femte avsnitt, siste punktum, står det:

"Kommunen antydet på meklingsmøtet at fremtidig arealbehov på Tynsåkjordet kan
reduseres til totalt ca. 52 dekar."
Hvordan kan det være mulig at Kommunen i løpet av ti dager har gått over fra åmene at den ønsker
40 dekar, til at den behøver 52 dekar?
2.1.7. Uriktig påstand i saksframlegg av 17. februar 2020 om at Kommunen som forberedelse til
områdereguleringsvedtaket av 10. oktober 2017, gjorde grundige vurderinger av forskjellige
alternativer for hvor Vilberg skole kunne plasseres

I saksframlegget av 17. februar 2020 heter det i første punktum i annet avsnitt på side 2:

"I forbindelse med planbehandlingen foretok kommunen grundige vurderinger av alternative
lokaliseringer."
Kommunens påstand her er ikke ledsaget av en henvisning til hvor det skal fremgå at Kommunen skal
ha gjort slike grundige vurderinger.
Fylkesmannen og Fylkeskommunen mener begge at Kommunen ikke har gjort slike grundige
vurderinger av de forskjellige alternativene for plassering av Vilberg skole.
Kommunens påstand om at vedtaket av 10. oktober 2017 om å regulere BU3 til bruk for Vilberg
skole, harmonerer ikke med punkt 3 bokstav i) i innstillingen som Formannskapet den 3. mars 2020
vedtok til Kommunestyret, se bilag 8 side 6 øverste linje.
Bilag 8: saksprotokoll for formannskapsmøte 3. mars 2020

Der står det om de 100 dekarene med ferdigregulert skoletomt som Kommunen eier i Trolldalen :

"I 2014 valgte et enstemmig politisk nedsatt skolestrukturutvalg bestående av representanter
fra alle partier i daværende kommunestyre denne tomta for ny Vi/berg skole."
2.1.8. Uriktigheter i saksframlegget av 17. februar 2020 om Kommunal- og
moderniseringsdepartementets standpunkt til Fylkesmannens innsigelse

Det heter i saksframleggets første punktum i tredje avsnitt på side 2:
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"Kommunens vurdering av arealbehovet ligger til grunn for områdereguleringsplanen som er
vedtatt av kommunen og altså godkjent av KMD.
11

Dette stemmer ikke. Departementets brev av 20. desember 2018 aksepterer ikke Kommunens
arealberegninger, men finner at de bør gjøres på nytt.
At Departementet ikke opphevet Kommunens planvedtak, selv om det er innlysende at Kommunen
hadde regulert arealer som er for store for skoleprosjektet, uten å oppgi hva disse ekstraarealene
faktisk skal brukes til, skyldes forvaltningskutyme. Departementet unnlot å oppheve den delen av
reguleringen av BU3 som manglet begrunnelse, men overlot heller til Kommunen selv å rette og å
bringe forholdene i orden ved detaljregulering.
Når Departementet var kompetent til å oppheve reguleringen av BU3 så langt den var ugyldig fordi
den ikke var ufundert, var den, fra det mer til det mindre, også kompetent til å pålegge Kommunen
selv å bringe det i lovlig gyldig stand. Denne side ringte til fagdirektør Knut Grønntun i planavdelingen
i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fagdirektør Grønntun bekreftet at det under
Departementets forberedelse av brevet av 20. desember 2018, simpelthen ikke hadde falt inn
Departementet at Eidsvoll kommune kunne komme til å ignorere Departementets anvisninger.
Første avsnitt på saksframleggets side 2 lyder:

"I vedtak av 20. desember 2018 godkjente KMD planen ....... KMD fant med andre ord verken
grunn til å oppheve planen helt eller delvis eller å gjøre endringer i planen, men opprettholdt
kommunenes planvedtak. " Innsigelsen fra Fylkesmannen ... ble således ikke tatt ti/følge. 11
Ministeren tiltrådte Fylkesmannen, se brev av 20. desember 2018, annet avsnitt på side 2:

"Fylkesmannen mener at potensialet for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende
Byggesone i Eidsvoll sentrum er betydelig, og at den foreslåtte plasseringen av ny Vi/berg
barneskole på Tynsåkjordet ikke er godt nok vurdert eller begrunnet. Fylkesmannen kan ikke
se at alternative lokaliseringer er blitt grundig utredet, og finner det uheldig at kommunen
fraviker kommuneplanen så kort tid etter at den ble vedtatt. 11

2.2. Fylkeskommunens bemerkninger til Kommunens manglende begrunnelse for valget, blant de
alternativene som finnes, om å bygge på Tynsåk
I likhet med Fylkesmannen, har Fylkesrådmannen hatt innvendinger til det manglende grunnlaget for
Kommunens standpunkt om at Vilberg skole må ligge nettopp på Tynsåk. Fylkesrådmannen tilskrev
Kommunen ved brev av 24. februar 2017, se bilag 9.

Bilag 9: Fylkeskommunen, brev av 24. februar 2017 til Kommunen: ... Reguleringsplan for
Vi/bergområdet- Offentlig ettersyn ...
Fjerde siste avsnitt i brevet fra Fylkeskommunen:

"Fylkesrådmannen viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 17.02.2017. Vi
anmoder kommunen å vurdere alternative løsninger som kan bidra til en mer sentral
beliggenhet samtidig som man begrenser nedbygging av dyrka mark. "
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Brevet fra Fylkesrådmannen viser at det var Fylkesrådmannens vurdering at Kommunen ikke hadde
gjort en reell vurdering av andre alternativer.

2.3. Behandlingen av klagen i Formannskapet og Kommunestyret
2.3.1. Formannskapet innstilte på at klagen skulle tas til følge
Møteprotokollen er bilag 8 ovenfor. Behandlingen av Søvdes klage fremgår på side 3 til 6 i
protokollen.
Innstillingen om åta klagen til følge var foreslått av Senterpartiet på vegne av også SV og MDG, og
ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer.
Formannskapets innstilling la til grunn at det påklagde ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig av de
grunnene som Søvde hadde anført i klagen og at arealbehovet ikke er tilstrekkelig redegjort for til at
områdereguleringsplanen kan være grunnlag for ekspropriasjon.
Formannskapets innstilling av 10. mars 2020 til Kommunestyret fremholder at det er oppgitt feil
faktum i saksframlegget av 17. februar 2020. De siste to avsnitt under innstillingens punkt 2.1. Tid, på
side 5 i Formannskapets innstilling:

"Det er feil i faktagrunnlaget i bakgrunnsbeskrive/sen i vedtaket om fastsettelse av
reguleringsplanen fra departementet. Det står kommunens alternative tomt ""Trolldalen""
må detaljreguleres, dette stemmer ikke. Denne tomta er i kommunens eie, er klar til
prosjektering og bygging og det er inngått avtaler om gang/sykkelvei og kryss med andre
utbyggere i området. Denne tomta vil være den raskeste veien til ny skole i området.
Konklusjon: Premissene om tid som ligger til grunn for vedtaket av områdereguleringsplanen
er ikke riktig og denne kan derfor ikke brukes som grunnlag for ekspropriasjon."
Formannskapets innstilling, punkt 2.2:

"Kostnader
Som bakgrunn for vedtaket om områdereguleringsplanen er det lagt til grunn at Tynsåk er
det rimeligste alternativet. Dette virker usannsynlig når kommunen ikke eier tomta, det er
vedtatt at matjorda skal flyttes til et nytt sted, det ikke er avklart områdestabiliteten i
området. Samtidig som kommunen eier en egen tomt på over 100 daa kun 2 km unna
(2,8km langs vei) som består av fjellgrunn og hvor det er inngått avtaler om bygging av
gang/sykkelvei og kryss . ...
Konklusjon: Premissene om kostnader som ligger til grunn for områdereguleringsplanen er
ikke riktig og denne kan derfor ikke brukes som grunnlag for ekspropriasjon."
Formannskapets innstilling punkt 2.3 :

" ... Arealbehov
... Departementet skriver at ""Det kan utfra dette synes å være usikkerhet med hensyn til hva
som er et reelt arealbehov for den nye skolen.""
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Konklusjon: Kommunen kan ikke ekspropriere et areal fra en grunneier før det er avklart hva
som er faktisk arealbehov. Denne områdereguleringsplanen kan derfor ikke legges til grunn
for ekspropriasjon før en eventuell detaljregulering er vedtatt. 11
Formannskapets knappe flertall er utvetydig, i punkt 2.4 som er nest nederste avsnitt på side 5, om
at områdereguleringen ikke gir grunnlag for å ekspropriere fra Søvde:
11

Samlet viser disse tre punktene at det er spesielle forhold ved områdereguleringsplanen som
gjør at det ikke kan fattes ekspropriasjonsvedtak med bakgrunn i områdereguleringen. 11
2.3.2. Klagebehandlingen i kommunestyremøtet 10. mars 2020

Kommunestyret tok Søvdes klage tilfølge for så vidt gjaldt bestemmelsen i ekspropriasjonsvedtaket
om at klage fra Søvde ikke skal ha oppsettende virkning. Alle Kommunestyrets 35 representanter
støttet denne endringen. Se protokollen som er bilag 10.
Bilag 10: protokoll for kommunestyremøtet 10. mars 2020

Ellers tok Kommunestyret ikke Søvdes klage til følge, men vedtok med 18 mot 17 stemmer, etter
forslag fra representanten Resaland fra Arbeiderpartiet:
11

1. Klagen over kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10. desember av 3. januar
2020 på vegne av Nils Egil Søvde gir ikke grunn til å oppheve eller endre vedtaket. Klagen
oversendes fylkesmannen som klageinstans for behandling, jf forvaltningsloven § 33 fjerde
ledd.

2. Kommunestyrets beslutning om at klagen ikke skal ha oppsettende virkning omgjøres på
grunn av endrede faktiske omstendigheter. 11
Bilag 11 er et notat av 9. mars 2020, fra Kommunens advokatforbindelse, som argumenterer mot
Formannskapets innstilling av 3. mars 2020 til Kommunestyret. Notatet ble så vidt forstås distribuert
til hvert enkelt kommunestyremedlem før kommunestyremøtet den 10. mars 2020.
Bilag 11: notat av 9. mars 2020 fra Advokatfirmaet Mageli til Eidsvoll kommune: Klage over

ekspropriasjonsvedtak overfor grunneier Nils Egil Søvde
I notatets fjerde avsnitt på side 2 synes det å fremgå hvorfor Kommunen har valgt å ignorere
Kommunal- og moderniseringsministerens anvisninger i Departementets brev av 20. desember 2018:
Kommunens advokatforbindelse mener helt enkelt at Ministeren tok feil:

"Kommunen kjenner seg ... ikke igjen i KM Ds formulering om at det ""synes å være usikkerhet
med hensyn til hva som er et reelt arealbehov for den nye skolen"" 11•
I advokatnotatet, i sjette avsnitt tredje punktum på side 2, kunne de folkevalgte beslutningstakerne
lese påstanden om at det ikke skulle foreligge spesielle forhold som er til hinder for at det kan
eksproprieres direkte fra områdereguleringen:
11

Dette med mindre det foreligger spesielle forhold. Etter vår vurdering utgjør ikke KM Ds
uttalelser i seg selv slike spesielle forhold.
11

14

Og i femte punktum :

Uttalelsen kan ikke anses som noe annet ... enn en oppfordring om å gjøre en grundigere
vurdering av arealbehovet i forbindelse med detaljreguleringen."

11

3. TRE SAKSFRAMLEGG TIL HOVEDUTVALG FOR NÆRING, PLAN OG MIUØ OM
OMRÅDEREGULERING FOR VILBERGOMRÅDET
Bilag 12 er saksframlegg av 11. august 2016 til Hovedutvalg for næring, plan og miljø, til første gangs
behandling av områdereguleringen for Vilberg.

Bilag 12: den kommunale forvaltningen, saksframlegg av 11. august 2016: Områderegulering Vi/berg

-førstegangs behandling, og tilhørende saksprotokoll
Her står det øverst på side 2:
11

Nødvendig areal til den nye Vi/berg barneskole utgjør om lag 46 daa. Planområde til ny
Vi/berg barneskole viser imidlertid et større areal med tanke på fremtidig utvidelse av skolen.
Totalt utgjør dette 62 daa.
11

Lengre ned på samme side, i første punktum i nest siste avsnitt, står det at de 62 dekarene inkluderer
både arealet til skole og tilhørende infrastruktur, dermed også busslomma som er felt SKH4.
I møtet i Hovedutvalget ble det vedtatt at:
11

5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. ... .

6. HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i
Vil bergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.
11

Det neste saksframlegget var av 10. oktober 2016, se bilag 13. I fjerde, femte og sjette avsnitt på side
3 her, oppgis to alternativer, Alternativ A og Alternativ B, for å redusere samlet areal for skoletomt

(BU3) og stoppested for skolebusser (SKH) . I første og siste punktum i henholdsvis fjerde og femte
avsnitt, går det frem at Alternativ A reduserer det samlede arealet med 11, 73 dekar til 52 dekar,
mens Alternativ B reduserer det samlede arealet med 20 dekar til 43 dekar.
Når den kommunale forvaltningen presenterte et forslag basert på at 43 dekar var nok til skole og
busslomme, så kan det vel ikke være riktig at Kommunen trenger å ekspropriere 52 dekar fra Søvde
til den samme skolen og den samme busslommen?

Bilag 13: den kommunale forvaltningen, saksframlegg av 10. oktober 2016: Områderegulering Vi/berg

- ny førstegangs behandling
Det finnes et saksframlegg av 18. november 2016 til Hovedutvalget for næring, plan og miljø, se bilag

14.
Bilag 14: den kommunale forvaltningen, saksframlegg av 18. november 2016 :

Områdereguleringsplan Vi/berg - ny andregangsbehandling
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Første punktum på side 4 lyder:

"Tomtestørrelse: Vi/berg skole som i dag er to-parallell, har i dag en tomt på ca. 17 mål."
Og femte og sjette punktum :

Hovedutvalget har foreslått å legge ut 35 mål som skal dekke en treparallell skole med
mulighet til å utvide til fire paralleller. I dette arealet inngår også parkering, bussholdeplass
og parkering til SFO samt areal nok til en flerbrukshall."
11

Fylkesmannen bes om å sammenholde vedtaket av 10. desember 2019 om å ekspropriere 52 dekar,
med at Hovedutvalget for plan, næring og miljø høsten 2016 la til grunn at 35 dekar var tilstrekkelig
til:
•

treparallellskole;

•

utvidelse til skole med fire paralleller;

•

parkering;

•

bussholdeplass;

•

parkerings for skolefritidsordningen;

•

flerbrukshall.

I fjerde linje på side 6, nevnes et Alternativ C, som foreslått av Hovedutvalget for næring, plan og
miljø, som går ut på å redusere arealet på Tynsåk med ca. 24 dekar.

4. DEN KOMMUNALE FORVALTNINGEN SKREV I SAKSFRAMLEGG AV 16. MARS 2015 AT DET BESTE
VILLE VÆRE ÅLA VILBERG SKOLE BLI VÆRENDE PÅ GAMLETOMTA OG DET NESTE BESTE
ALTERNATIVET VILLE VÆRE TROLLDALEN
Bilag 15 er et saksframlegg fra den kommunale forvaltningen, hvor den behandler seks alternative
plasseringer av Vil berg skole.

Bilag 15: Den kommunale forvaltningen, 16. mars 2015, saksframlegg til Utvalg for oppvekst og
levekår, Formannskapet og Kommunestyret: Alternativer for utbygging av Vi/berg skole
Nest siste avsnitt, første side:

" ... rådmannen utredet seks mulige alternativer for utbygging av Vi/berg barneskole, fire
alternativer med nybygg og to alternativer med rehabilitering/tilbygg av eksisterende
skolebygg."
Fjerde hele avsnitt på side 2:

Det er ikke medtatt kostnader til tomt og eventuelt ekspropriasjon av bygninger i noen av
alternativene.
11
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Siste avsnitt på side 2:

"Med bakgrunn i elevtallsutviklingen, er det i alle alternativene tatt utgangpunkt i en
treparallell skole med plass til 550 elever og en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 26 elever
pr gruppe. Alternativt kan skolens kapasitet økes til 28 pr gruppe dvs ca. 590 elever.
11

Side 3, øverst:
"Alternativ A: Trolldalen
Første punktum på side 3:

"Eidsvoll kommune eier eiendommen."
Femte avsnitt, første og tredje punktum :

"Nødvendig areal til en skole med 550 elever med dobbel gymnastikksal vil være 7260m"2 ....
... Total ramme blir derved 297 millioner kroner."
Sjuende avsnitt på side 4:

"Et skolealternativ i Trolldalen vil utløse behov for gang- og sykkelveg langs fv. 509, Styrivegen,
både nordover og sørover fra skoletomta. Siden det her er utfordrende forhold knyttet til
nærhet til boliger og hager ned mot Nesvegen, vil vi anslå at en slik planprosess vil være noe
tidkrevende og kan anslås ligge opp mot 1,5 år."
Tredje siste avsnitt på side 4:

"Dersom dette alternativet blir valgt vil skolen kunne stå ferdig til skoleåret 2018/2019."
Siste punktum på side 4:

"Alternativet vil gi en funksjonell skole, men er ett av de dyreste alternativene.

11

Side 5, øverst:
"Alternativ B: Elstad
Femte avsnitt, første og fjerde punktum:

"Nødvendig areal til en skole med 550 elever og med dobbel gymnastikksal vil være 7260 m"2 .
... Total kostnadsramme 294 millioner kroner."
Første avsnitt siste punktum på side 6:

"Skolen antas ferdigstilt 2020.

11

Øverst på side 7:
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"Alternativ C: Tynsåkjordet"

Første punktum :

"Eiendommen må erverves, enten som frivillig salg eller ved ekspropriasjon etter en
reguleringsprosess. Ekspropriasjon kan ta fra ett til tre år."
Femte avsnitt, første punktum :

"Nødvendig areal til en skole med 550 elever og med dobbel gymnastikksal vil da være 7260
m 11 2 som gir en pris på 264 millioner kroner."
Niende avsnitt, siste punktum :

"Med bakgrunn i ovennevnte estimeres en planprosess til minst 1,5 år."
Annet punktum på side 8:

"Det må påregnes minst tre år fra planlegging kan starte, til skolen kan stå ferdig. Skolen anslås
ferdigstilt i 2020."
Siste avsnitt på side 8:

"Alternativet vil gi en funksjonell skole. Alternativet er rimeligere enn alternativ A, 8 og D."
Side 9, øverst:
"Alternativ D: Gruemyra

Side 11, øverst:
"Alternativ E: Dagens plassering med ekspropriasjon og tilbygg
1. Behov for ekspropriasjon/Kjøp

Dette alternativet krever frivillig salg eller ekspropriasjon, etter en reguleringsprosess, av 3
eiendommer med 5 boenheter. Ekspropriasjon kan ta fra ett til tre år."
Femte avsnitt, tredje og siste punktum:

"For å få til et skoleanlegg på linje med alternativene med nybygg behøves her et tilbygg på
3400m 11 2 og ombygging av 2400m 11 2 . ... Total kostnad blir da 167 millioner kroner."
Sjuende avsnitt, siste punktum :

"Et slikt alternativ vil kreve at det innløses 3 boligeiendommer som ligger i nærheten av
skolen. "
Tredje avsnitt på side 12:
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"På grunn av kjøp/ekspropriasjon av naboeiendom vil det tidligst kunne stå ferdig i
2019/2020"
Side 12, siste avsnitt, tredje siste punktum :

"Det er det nest rimeligste alternativet.,,
Side 13, øverst:
"Alternativ F: Dagens plassering + LHL tomt og kjøp av Europristomta
1. Behov for ekspropriasjon/Kjøp
Eidsvoll kommune eier i dag skoletomta og LHL tomta. Eidsvoll kommune har opsjon på kjøp
av Europris med medfølgende festerett på tomta."

Side 13, femte avsnitt:

"Eidsvoll kommune eier LHL-tomta, samt to ubebygde tomter inntil Europrisbygget. Ved kjøp
av Europrisbygget vil Eidsvoll kommune få ett sammenhengende område på denne siden av
Tynsåkvegen .,,
Side 14: tredje avsnitt, første punktum :

"Dersom dette alternativet blir valgt vil skolen kunne stå ferdig til skoleåret 2018/19.,,
Side 14, siste avsnitt, første, annet og tredje punktum :

"Alternativet er det klart rimeligste med en byggekostnad på 147 millioner kroner.
Alternativet vil gi en god skole, teknisk og pedagogisk. Ombygging og tilbygg av
Europrisbygget vil kunne gjennomføres uten at undervisningen påvirkes."
Saksframleggets siste side, side 15 :
"Alternativer

Administrasjonen anbefaler alternativ F - Dagens plassering+ LHL tomt og kjøp av
Europristomta. På grunn av mulige area/konflikter ved bygging på dyrket mark, anser
administrasjonen alternativ A Trolldalen som det mest realistiske hovedalternativet.
Konklusjon

Administrasjonen anbefaler å gå videre med alternativ F og at opsjon på kjøp av
Europrisbygget gjennomføres. Løsningen er den som gir klart lavest byggekostnad, og er
sammen med alternativ A Trolldalen den løsningen som har mest avklart plansituasjon og kan
ferdigstilles raskest."
Ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019 bygger på at tidligere vurderinger skal ha klargjort at
Vil berg skole burde ligge på Tønsaker. Saksframlegget av 16. mars 2015 viser at forvaltningens, og
noen politikeres, insistering på at Vil berg skole må ligge på Tynsåk, er mer enn søkt:
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•

Tynsåk var ikke blant de to beste alternativene;

•

Tynsåk tilhører ikke Kommunen, men det gjør den 100 dekar store skoletomta i
Trolldalen;

•

Tynsåkarealene, selv om de senere samme år skulle bli tilordnet til nedbygging i
regional transportplan av desember 2015, var ikke regulert til skole, mens skoletomta
i Trolldalen hadde vært regulert til skole siden syttitallet;

•

den kommunale forvaltningen mente at Tynsåk var ett av 6 mulige og fem gode
alternativer;

•

fire av de seks alternativene anslås å kunne frembringe en skole tidligere enn
Tynsåkalternativet, ett av de andre alternativene spås samme gjennomføringstid som
Tynsåk; ingen av de seks alternativene ble antatt å ville ta lengre tid å gjennomføre
enn Tynsåkalternativet;

•

Tynsåkalternativet ble forventet å koste kr 264 millioner, ekspropriasjonsvederlaget
ikke medregnet, mens det ble ansett mulig å bygge skolen for kr 147 millioner og kr
167 millioner i de to alternativene basert på gamletomta;

•

Hvordan kan det ha seg at den samme kommunale forvaltningen som i 2015 oppga å
ha seks mulige og fem gode alternativer for å bygge skole; har u-snudd til den
usannsynlige posisjonen at det er alt om å gjøre at skolen må ligge akkurat på Tynsåk,
og dertil på dobbelt så mange dekar som alle andre trenger for å skaffe skoleplass til
550 eksisterende og fremtidige elever?

Opplysningsplikten etter forvaltningslovens§ 17 er ikke oppfylt, verken for områdereguleringen av
BU3 og SKH4 av 10. oktober 2017 eller for det påklagede ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember
2019, når de folkevalgte har fattet dem basert på saksframlegg som mangler troverdighet også fordi
deres innhold er inkompatibelt med saksframlegget av 16. mars 2015.

5. HVOR MANGE ELEVER?
Den kommunale forvaltningens pretensjoner om antall elever synes å bli løpende tilpasset etter
hensiktsmessighetsbehov, heller enn å være fundert på reelt faktum eller prognoser som faktisk har
blitt utarbeidet.
5.1. Så langt rekker den kommunale forvaltningens faktiske grunnlag: 546 elever i 2030/31,
avrundet til 550 elever

Planbeskrivelsen side 6, fra midten av siden:
"2.1. BEHOV FOR BEDRE SKOLEKAPASITET
Kommunestyret vedtok 14.04.2015 at det skulle igangsettes planarbeid med tanke på å
bygge ny Vi/berg skole på Tynsåkjordet. Bakgrunnen er at skolen i dag har plass til 350 elever
og innen 2030 vil skolen ha behov for 540 elevplasser. 11
Planbeskrivelsen, side 40, fra øverst på siden:
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"NYTT SKOLEOMRÅDE, TYNSÅKERJORDET (UNDERVISNING 3}

På Tynsåkerjordet skal det tilrettelegges for en ny barneskole, inklusive dobbel gymnastikksal
med plass for ca. 550 elever."
I saksframlegget av 18. november 2016 til Hovedutvalget for næring, plan og miljø, se bilag 14
ovenfor, står i første punktum at Vil berg skole den gang hadde to parallellklasser. På neste side,
annet avsnitt annet punktum følgende, oppgis det at skolen i november 2016 hadde plass til 350
elever, men ville innen 2030 ha behov for 540 elevplasser.
Også i Kommunens brev til Søvde av 12. mars 2019, se bilag 16, var den eneste elevtallsprognosen
som ble nevnt at det skulle være behov for 540 elevplasser innen 2030.
Bilag 16: Eidsvoll kommunes brev av 12. mars 2019 til Søvde: Informasjon i forbinde/se med behov for

erverv av tomt til ny Vi/berg skole
5.2. 700 tenkte elever

Den kommunale forvaltningens saksframlegg av 4. mai 2017 : Vurdering av lokaliseringsalternativet

for ny Vi/berg barneskole, se bilag 6 ovenfor, har på side 2 uttalelser om antall fremtidige elever.
Annet hele avsnitt, nest siste og siste punktum:

"Innen 2030 vil Vi/berg skole ha behov for 540 elevplasser (tre parallell}, og med all
sannsynlighet vil en tre parallell skole være sprengt i god tid før 2029. Det er derfor nødvendig
å ha mulighet til å utvide skolen til en fireparallellskole, nok til å romme 700 elever."
Det utgjør et slående eksempel på manglende begrunnelse, når den kommunale forvaltningen skriver
at den ønsker å bygge skole for 700 elever, stikk i strid med at den i det forutgående punktumet har
redegjort for at at selv det fremtidige behovet ikke er større enn 540 elevplasser.
5.3. 784 tenkte elever

Uttalelsen om at en skole for fire parallellklasser vil romme 700 elever, motsies i nest siste kolon på
den samme side 2. Her nederst på siden har behovet uten noen forklaring økt til å være en skole med
fire parallellklasser og kapasitet til 784 elever:

"Det skal bygges en tre parallell skole med mulighet til utvidelse til en fireparallell.
Arealbehov for en fireparallell skole med inntil 784 elever: ... "
5.4. 720 tenkte elever

I saksframlegg av 18. november 2016, se bilag 14 ovenfor, anser den kommunale forvaltningen at
Kommunen, på et ikke angitt tidspunkt i fremtiden, vil være i behov av en skole til 720 elever. Nest
siste punktum på side 4 lyder:

"Vi/berg skole skal ha plass til ca. 540 elever med muligheter for utvidelse til 720 elever."
Saksframlegget av 18. november 2016 gir ingen opplysninger om hvorfra man har sluttet til at Vil berg
skole på et eller annet tidspunkt i fremtiden vil være i behov av 720 elevplasser.
5.5. Befolkningsfremskrivninger fra Statistisk sentralbyrå
5.5.1. Stolpediagram basert på tall fra Statistisk sentralbyrå viser 546 elever
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På side 2 finnes et stolpediagram, med tatl per 31.12.2015, som har overskriften Elevtallsprognose

Vi/berg skole. Stolpediagrammet har stolper frem til og med skoleåret 2030/31. Stolpen for 2016/17,
da saksframlegget ble skrevet, viser 351 elever. Stolpen for skoleåret 2030/31 viser 546 påregnede
elever.
Hvis Kommunen mener å ha grunn til å anta at det i et fremtidig skoleår vil være 700 eller 784 elever,
hvorfor inneholder ikke stolpediagrammet stolper frem til og med det skoleåret når det skulle være
behov for 700 eller 784 elevplasser? Hvis Kommunen anser at det på et bestemt tidspunkt vil være
700 elever som trenger skole og på et annet og rimeligvis senere tidspunkt 784 skolebarn i behov av
skole, hvordan kan det da ha seg at Kommunen ikke har meddelt hvilke to skoleår prognosene på 700
og 784 elever gjelder for?
Kommunen har ikke begrunnet prognosene på 700 eller 784 elever med noen henvisning til noe
nærmere angitt grunnlagsmateriale. Om når Kommunen mener å vite at det skal være 700 eller 784
elever som sogner til Vil berg skole, vet man ikke annet enn at det må dreie seg om et tidspunkt etter
skoleåret 2031/2031, ettersom stolpediagrammet i saksframlegget av 4. mai 2017 forutser at Vilberg
skoleåret 2031/2031 vil ha 546 elever.

5.5.2. Befolkningsfremskrivninger frem til 2040 er tilgjengelig hos Statistisk sentralbyrå
Den kommunale forvaltningen har med tallmaterialet fra Statistisk sentralbyrå, som vist i
stolpediagrammet, dekning for å regne som kvalifisert sannsynlig at det per skoleåret 2030/31 vil
trengs 546 elevplasser, og da må det være greit å runde av til 550.
Undertegnede advokat snakket den 16. juni 2020 med Anette Grasmo Bergman ved
informasjonstjenesten hos Statistisk sentralbyrå. Bergman forklarte at, siden byrået ikke utarbeider
prognoser for fremtidige elevtall for noen skole, måtte søylediagrammet til Eidsvoll kommune være
basert på Statistisk sentralbyrås befolkningsfremskrivninger. Bergman sa at Statistisk sentralbyrå har
slike befolkningsfremskrivninger for til og med året 2040.
Når Kommunen støtter sin påstand om 550 elever i 2030/31 i befolkningsfremskrivninger fra
Statistisk sentralbyrå, hvorfor bruker ikke Kommunen da befolkningsfremskrivninger for de ti
påfølgende årene for å begrunne påstandene om 700 og 720 og 784 elever på senere, om enn ikke
nærmere angitte, tidspunkter?
Det er helt enkelt ikke troverdig at Kommunen skulle ha faktisk grunnlag for å behøve mer enn 550
elevplasser. Under enhver omstendighet er ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019 ugyldig
på grunn av manglende begrunnelse, for så vidt gjelder all ekspropriasjon for å lage skole til mer enn
550 elever.

6. FOTAVTRYKK FOR SKOLEN OG FLERBRUKSHALLEN
Planbeskrivelsen § 6, tredje siste punktum :
11

Planlagt skolebygg og dobbel gymnastikksal/flerbrukshall vil få et bruksareal på ca. 7500

m 11 2."
Planbeskrivetsen side 34, nest siste avsnitt:
11

Konklusjonen er at en kompakt skole i 2 etasjer+ underetasje med bussparkering langs
Tynsåkvegen er det mest areal effektive.
11
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Planbeskrivelsen, side 40, nederst på siden : "Figur 8-4 Mulig løsning for skole på Tynsåkjordet, her

vist med Bondi skole som eksempelbygg.

11

"Skole, grunnflate 2500 m11.2" (Fotavtrykket til skolen er markert med rød farge.)
"Skole, mulig utvidelse l80om11.2" (Fotavtrykket til den mulige utvidelsen av skolen er
markert med skravering.)

"Flerbrukshall 1500 m11.2 11 (Fotavtrykket til flerbrukshallen er markert med rød farge .)
Saksframlegg 16.03 .2015, Alternativer for utbygging av Vi/berg skole, side 2, nest siste avsnitt, fjerde
punktum annet komma:

" ... flerbrukshall vil være ca. 1soom11.2. 11
Saksframlegg 17. februar 2020, side 4, siste avsnitt, første punktum :

" ... flerbrukshallen er beregnet til ca. 2 da ... "
At fotavtrykket til Vifberg skoles bygningsmasse skulle være 7500 mA2 stort, stemmer ikke med hva
Kommunen har skrevet om det samme i saksframlegg av 4. mai 2017, se bilag 6 ovenfor. Her står det
nederst på side 2, at en fireparallellskole for inntil 784 elever ville ha en bygningsmasse med et totalt
fotavtrykk på ca. 6 dekar.
Basert på figur 8-4 i planbeskrivelsen, som bruker Bondi skole som modell, skulle bygninger
dimensjonert for 784 eleverfå et fotavtrykk på 2 500mA2 + l 800mA2 + 1 500mA2 = 5 800,-. Hvis
man reduserer forholdsmessig for at det kun er prognoser for 550 elever, må 5 800mA2 ganges med
0,7, som gir4068mA2.

7. AREALBEHOV FOR PARKERING FOR 70 BILER
Planbeskrivelsen side 21, siste avsnitt, annet punktum :

"Det antas at 77 % av de ansatte kommer med bil, og at 10 % av barna blir kjørt til skolen."
Planbeskrivelsen side 40, nederst:

"Figur 8-4 Mulig løsning for skole på Tynsåkjordet, her vist med Bondi skole som
eksempelbygg.
11

I figuren er det tegnet inn en parkeringsplass for 60 biler og en parkeringsplass for 10 biler. Fem
dekar/ 70 biler er 71, mA2 per bil.
For det første: den kommunale forvaltningen har ikke slik opplysningsplikten i forvaltningsloven§ 17
krever, grunngitt påstanden om at det skulle være behov for fem dekar med parkeringsplass. For det
andre: forestillingen om at det skulle være behov for 71mA2 for å parkere en bil, er uhørt; det er et
brudd på opplysningsplikten etter forvaltningsloven§ 17 at forvaltningen her har gitt de folkevalgte
usakligheter istedenfor opplysninger som beslutningsgrunnlag, og det er en saksbehandl ingsfeil.
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Ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019 må være ugyldig på grunn av materiell
kompetansemangel, for så vidt gjelder den delen av den 5 000m"2 store parkeringsplassen som ikke
trengs til 70 biler. Hvis man regnet 30m"2 per bil, og selv det er høyt, ser man at 2 900m"2 av
ekspropriasjonsarealet til parkering mangler rettslig grunnlag. Kun 2 100m"2 av det hevdede
parkeringsarealet vil rimeligvis kunne være dekket av rettslig og faktisk grunnlag.

8. OM DET TOTALE AREALBEHOVET
8. 1. Arealbehov som hevdet i saksframlegg av 1. august 2017 til sluttbehandling av
områdereguleringen

I tredje avsnitt på side 2 første punktum, skriver Kommunen at det på Tynsåk i utgangspunktet trengs
46 dekar til skole inkludert bussholdeplasser:
"Nødvendige areal til den nye Vi/berg barneskole utgjør om lag 46 dekar (inkludert holdeplass
for skolebusser).

11

Hvis bussholdeplassarealet SKH4 er 5,02 dekar stort, følger det at den kommunale forvaltningen
mente at resten av skoleprosjektet (BU3) i utgangspunktet trenger 41 dekar.
Dette stemmer godt med at den kommunale forvaltningen, på side 7 i samme saksframlegg, i fjerde
avsnitt første komma, i forbindelse med alternativet om åla Vil berg skole bli hvor den er, skriver:
"Selv om man i prinsippet kunne brukt barnehagetomta ville det likevel ikke vært et stort nok
areal til ny skole på 40 dekar, ...

11

I det samme saksframlegget av 1. august 2017, fremgår det på den annen side at den kommunale
forvaltningen mener å trenge ytterligere 11 dekar, for (eventuell?) fremtidig utvidelse av skolen. Side
2, tredje avsnitt annet og tredje punktum:
"Planområdet til skolen viser et større areal [enn BU3 41 dekar og SKH4 5 dekar] med tanke
på fremtidig utvidelse av skolen. Totalt utgjør dette 52 daa."
Saksframleggets moment om behov for 11 dekar ekstra, til (eventuell?) fremtidig utvidelse av skolen,
avviker fra hva som står i det 27. vedlegget til det samme saksframlegget. Dette vedlegget, som er
bilag 17 her, er en konsulentutredning av 2. juni 2016, om arealene som må brukes til ny skole.
Bilag 17: asplan viak, 2. juni 2016 : KONSEKVENSUTREDNING AREALBRUK NY SKOLE

Utgangspunktet for konsulentrapporten fremgår av dens siste punktum i første avsnitt og hele annet
avsnitt:
"Det er forventet en solid økning av elevtallet innen 2030 og det er behov for ca. 540
elevplasser mot dagens ca. 350.
Nødvendig areal til en barneskole med 550 elever er om lag 40 da, skolebygg og dobbel
gymnastikksal vil få et bruksareal på ca. 7500 m 11 2, reguleringen vil også legge til rette for en
flerbrukshall som alternativ til gymnastikksal."
Konsulenten asplan viak konkluderer så vidt forstås, i annet punktum følgende i rapportens siste
avsnitt, med at 40 dekar skoleareal skulle være tilstrekkelig ikke bare til å bygge det nødvendige for

24

550 elever, men også for senere utvidelse, så sant reguleringsplanen åpner for å bygge 2 etasjer og
underetasje:

"Ettersom arealet er for lite til å kunne utvide senere om man nå bygger 1 ½ etasje anbefales
det at reguleringsplanen legger til rette for bygg i inntil 2 etasjer+ underetasje for å få ned
tomtearealet som er nødvendig for å bygge ny skole, samtidig som man legger til rette for en
senere utvidelse av skolen."
Reguleringsbestemmelsene tillater, i annet punktum i sitt punkt 4.9.3 Utnyttelse og høyder, mer enn
de anbefalte to etasjene:

"Gesimshøyde= mønehøyde maksimalt 14 mover gjennomsnittlig planert terreng."
8.2. Planbeskrivelsens utsagn om totalt arealbehov
Planbeskrivelsen, side 6, nest siste avsnitt, første punktum :

"Nødvendig areal til en barneskole med 550 elever er om lag 40 da og 4 da til anlegg for
skolebuss."
Planbeskrivelsen, første punktum på side 18:

"Den nye skolen med tilhørende infrastruktur på Tynsåkjordet vil beslaglegge anslagsvis
46 da dyrket mark."
Planbeskrivelsen side 20, annet avsnitt, annet punktum, og første punktum i tredje avsnitt:

"Om planen anses å være i strid med denne loven og dermed nasjonale jordverninteresser, er
kommentert av Eidsvoll kommune ved landbrukskontoret (Ny skole på TynsåkjordetReetablering av jordbruksareal og produksjonsevne av 13.01.2016}, Vedlegg 11.

I notatetfra landbrukskontoret er det også kommentert om utbygging på Tynsåkjordet kan
forventes å falle inn under kriteriene for ""vekst foran vern"" slik det er beskrevet i
høringsforslaget til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 11
Reguleringsplanens planbeskrivelse, side 47, nest siste avsnitt, første punktum :

"Den regionale planen forutsetter videre, som forutsetning for vekstforan vern av
jordbruksarealer, at nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnytte/se."
Planbeskrivelsen § 35, øverst til høyre i tabellen :

"KONSEKVENSER hoved alt.

Varig beslag av 52 daa dyrket mark"
9. MANGLENDE DETAUREGULERING ER TIL HINDER FOR EKSPROPRIASJON

9.1. Spesielle omstendigheter er til hinder for at det kan eksproprieres direkte fra
områdereguleringen
Det følgende er slike spesielle omstendigheter:
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•
•

Fylkesmannen sa i sin innsigelse at områdereguleringen er utilstrekkelig begrunnet;
Fylkeskommunen fremholdt i sin innsigelse at områdereguleringen er utilstrekkelig
begrunnet;

•

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skrev i brev av 20. desember 2018 at
områdereguleringen var utilstrekkelig begrunnet;

•

Formannskapets innstilling av 3. mars 2020 fremholder at det ikke kan eksproprieres
direkte fra områdereguleringen;

•

Områdereguleringen er åpenbart mangelfullt begrunnet;'

•

Områdereguleringen overskrider utvilsomt den materiellrettslige kompetansen.

9.2. Kommune har innrømmet at den har blitt pålagt å detaljregulere av Kommunal- og
moderniseringsministeren
Kommunen har vedgått at Departements brev av 20. desember 2018, som jo var et svar på innsigelse
til områdereguleringen, inneholdt et pålegg til Kommunen om å reparere områdereguleringen ved å
detaljregulere.
Det vises til det allerede siterte femte punktum i sjette avsnitt på side 2 i Kommunens advokatnotat
av 9. mars 2020, som er bilag 11:

"Uttalelsen kan ikke anses som noe annet ... enn en oppfordring om å gjøre en grundigere
vurdering av arealbehovet i forbinde/se med detaljreguleringen, noe kommunen uansett
gjør."
Det stemmer for øvrig ikke at Kommunen gjør grundigere vurdering i detaljreguleringen . Kommunen
har stilt detaljregulering av de omtvistede arealene i bero, formentlig i et forsøk på forstyrre
bevisbildet i ekspropriasjonssaken mot Søvde.
Enhver ekspropriasjon utifra områdereguleringen må avskåret frem til når eller hvis den pålagte
detaljreguleringen finner sted.

10. STEMMEGIVNINGEN VISER VEDTAKENES LAVE GRAD AV AUTORITET
Som Fylkesmannen påpekte i første punktum i nest siste avsnitt på side 6 i brevet av 20. desember
2017 til Departementet, har områdeguleringen for Vil bergområdet skapt engasjement blant
innbyggerne, og planen ble vedtatt mot 10 stemmer.
Ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019, som Søvde har påklaget, ble vedtatt med 18 mot 17
stemmer, jf. protokollen som er bilag 18.

Bilag 18: protokoll for kommunestyremøtet den 10. desember 2019
Klagebehandlingen i Kommunestyret den 10. mars 2020 foregikk over samme lest, med 18 mot 17
stemmer for ikke åta Søvdes klage til følge, se bilag 10. I mellomtiden hadde altså Formannskapet, se
bilag 8, stemt 7 mot 6 for å innstille til Kommunestyret på at klagen ble tatt til følge.
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Fylkesmannen bes om å legge vekt på at det angrepne vedtaket ble gjort med knappest mulig flertall.

11. SÆRSKILT OM AT DE FOLKEVAGTE HAR FÅTT GRUNNLEGGENDE FEILAKTIG INFORMASJON OM
HVOR STOR EKSPROPRIASJONSERSTATNING SØVDE VIL VÆRE BERETTIGET TIL
Den kommunale forvaltningens pretensjoner om at Søvdes arealer ville kunne eksproprieres til
kornpris, er åpenbart uriktige. De folkevalgte burde ha vurdert ekspropriasjonen utifra en plausibel
prisforutsetning basert på at Søvdes arealer er utpekt til byggearealer i regional transportplan .

11.1. Tynsåk ligger i tettstedet rundt Eidsvoll stasjon
Planbeskrivelsen, side 30, annet avsnitt:

"Etableringen av ny skole på Tynsåkjordet medfører at eksisterende Vi/berg barneskole flyttes
fra et sentralt området til jordbrukslandskapet i utkanten av tettstedet. Plasseringen av
nye skole kan fremstå som en satellitt i forhold til Sundet kontra en utvidelse av
sentrumsbebygge/sen, dette vil endres over tid ved fortetting av de eksisterende
byggeområdene langs Tynsåkvegen ."
Planbeskrivelsen, side 47, siste avsnitt:

"Den tredje forutsetningen er at en utvidelse av byggesonen er nødvendig for å nå vekstmålet
for det prioriterte vekstområdet mot 2030. Eidsvoll er et prioritert tettsted i den regionale
planen og må planlegge for vekst etter de prinsipielle føringene rettet mot regional
må/oppnåelse hvor minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skjer på Eidsvoll.
Tynsåkjordet ligger innenfor radius på 2.1 km gangavstand fra Eidsvoll stasjon (1.3 km i
luftlinje) og antas å være innenfor en bymessig vekstkontekst, med 1.2 km gangavstand til
sentrum i Sundet. 1 km brukes ofte som definisjon på gangavstand i area/planlegging og
sykkelavstand regnes i mange tilfeller til ca. 3 km."
Planbeskrivelsen side 48, fjerde og femte avsnitt:

"9.3. ESTETIKK/LANDSKAP
Planforslaget medfører inngrep i randsonen av landskapsrommet østfor tettstedet. Boligene i
Tynsåkvegen 39-45 er i dag en litt utydelig satellitt utenfor tettstedet, disse vil visuelt bli
trukket inn i det bebygde området som avgrenser landskapsrommet. Tunet på Tønsaker
nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag .
Utbygging av skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang fra
kulturlandskap til tettbebygge/se enn dagens avgrensning med endring i terreng og
bebyggelse."
Planbeskrivelsen side 48, første punktum i nest siste avsnitt:
11

9. 7 TETTSTEDSUTVIKLING

Tynsåkjordet ligger innenfor radius på 2.1 km gangavstand fra Eidsvoll stasjon {1.3 km i
luftlinje) og antas å være innenfor en bymessig vekstkontekst, med 1.2 km gangavstand til
sentrum i Sundet."
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11.2. Trolldalenalternativet ligger også innenfor tettstedet rundt Eidsvoll stasjon
Bilag 19 er Rådmannens saksframlegg av 12. desember 2016 til sluttbehandling av forslag til
detaljreguleringsplan for boligfelt på Styri. Dette boligfeltet ligger noen steinkast nord for Trolldalen.
Det er dette boligområdet på Styri Rådmannen sikter til når det i siste punktum på side 5, som
fortsetter på side 6, i saksframlegget av 4. mai 2017 Vurdering av lokaliseringsalternativet for ny

Vi/berg barneskole, skriver at
" ... lokalisering av skolen i Trolldalen ... vil medføre ... utvikling av de regulerte
boligområdene i Trolldalen og Styriområdet som ikke er utbygd i dag.
11

Bilag 19: den kommunale forvaltningen, saksframlegg av 12. desember 2016: saksframlegg:
Detaljreguleringsplan for Styri
I Rådmannens saksframlegg om detaljreguleringsplanen for Styri, gir Rådmannen til kjenne at
området på Styri er godt innenfor utbyggingssonen omkring Eidsvoll stasjon. Følgelig må det samme
gjelde for naboområdet i Trolldalen. I styrisaksframlegget heter det på side 4, i andre og tredje
avsnitt:
"Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging:

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og
transportplan/eggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Planleggingen skal bidra til å
utvikle bærekraftige byer og tettsteder. Retningslinjene har fokus på kompakt utbygging og
fortetting rundt knutepunkter for å redusere transportbehovet som bør løses ved
kollektiv/sykkel/gange. En utbygging og fortetting av Styri ansees som i tråd med disse
retningslinjer.
Regional plan for Oslo og Akershus

Den nylig vedtatte regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til at
minimum 80 % av boligveksten i kommunen skal finne sted sentralt i Eidsvoll og Eidsvoll
verk/Råholt. Planområdet ligger i så henseende innenfor avgrensningen av hva vi regner som
Eidsvoll sentrum. En fortetting av området vil derfor være i tråd med føringer gitt i regional
plan."
12. INNBYGGERE I KOMMUNEN HAR UTTRYKT SKEPSIS TIL KOMMUNENS HANDLEMÅTE OG
PÅSTANDERITYNSÅKSAKEN
12.1 Lederen av Eidsvoll landbruksforening, Fylkesmannen, Fylkesmannen og den kommunale
forvaltningen frem til i alle fall 16. mars 2015, mente alle at det var plass til Vilberg skole nærmere
stasjonen enn på Tynsåk
Den kommunale forvaltningens, og enkelte førende lokalpolitikeres framferd i forsøket på å
ekspropriere store arealer på Tynsåk, har avstedkommet innvendinger fra engasjerte borgere. Disse
innvendingene, som publisert i lokalavisen Eidsvoll Ullensaker Blad, har interesse for Søvdes klage på
to måter. For det første taler kritikken fra borgere med kjennskap til lokale forhold, for at
Kommunens saksbehandling er kritikkverdig; for det andre tilbyr de engasjerte borgerne
lokalkunnskap, som i mange tilfeller motsier Kommunens ufunderte standpunkter om de samme
forholdene.
Den kommunale forvaltningen sier at det må bygges på Tynsåk nå, i mangel av alternative arealer
nærmere Eidsvoll jernbanestasjon. Det må være formodning for at Eidsvoll landbruksforening, og
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dens leder Amund Dønnum, har god kjennskap til hva som finnes av arealer i området rundt Eidsvoll
stasjon. Bilag 20 her er et avisoppslag av 21. februar 2017, hvor den nevnte Amund Dønnum
imøtegår standpunktet om at det må bygges skole på Tynsåk .

Bilag 20: Eidsvoll Blad, 21. februar 2017: Protesterer mot skoletomt på åkerjord
Avisen gjengir landbruksforeningens leder slik:

"Vi kan ikke bygge ned dette fine jordet ... når det finnes flere alternativer ... "
Hensett til landbruksforeningens leders uttalelse, er det påfallende at den kommunale forvaltningen
ikke har oppgitt noe tilforlatelig grunnlag for sin påstand med motsatt innhold.
Landbruksforeningsleder Dønnums påstander er i samsvar med den kommunale forvaltningens
tidligere standpunkt, som fremsatt i saksframlegg av 16. mars 2015. Dertil kommer at både
Fylkesmannen og Fylkeskommunen også mener at skolen kunne ha vært bygget nærmere stasjonen
enn på Tynsåk.
Klageinstansen bes om å legge til grunn at den kommunale forvaltningens senere påstander til de
folkevalgte, om at skolen ikke kunne legges nærmere stasjonen, er ufundert og i strid med
opplysningsplikten i forvaltningsloven§ 17, og en saksbehandlingsfeil.

12.2. Venstrepolitiker Bakkehaug mener at ekspropriasjonsvedtaket er mangelfullt forberedt og
stille spørsmålet om Arbeiderpartiet villeder de folkevalgte for å presse igjennom ekspropriasjon
av Søvdes arealer
Knut Bakkehaug er jurist og medlem av Eidsvoll Venstre. I leserinnlegg av 5. september 2019 med
tittelen Bløffer Ap om tidspunktfor skole på Tynsåk?, se bilag 21, bebreider Bakkehaug den
kommunale forvaltningen for dårlig saksforberedelse og han stiller spørsmålet om hvorvidt
Arbeiderpartiet med forsett villeder politikere og borgere om når en skole på Tynsåk kunne være
operativ. Leserinnleggets første komme i tredje avsnitt lyder:

"Hvor dårlige forberede/sene har vært viser seg nå, ...

11

Bilag 21: Eidsvoll Blad, 5. september 2019, leserinnlegg fra Knut Bakkehaug: Bløffer Ap om tidspunkt
for skole på Tynsåk?
12.3. Pensjonert rektor Arne Halvorsen anser at Kommunen har manipulert bevissituasjonen for å
unndra seg sin forpliktelse til å betale Søvde hans rettmessige erstatning for arealer som eventuelt
blir ekspropriert
Arne Halvorsen er pensjonert rektor med engasjement for lokalpolitikk. Eidsvoll Blad trykket den 18.
september 2019 hans innlegg Tynsåkjordet- kommunalt ran?, se bilag 22. I første kulepunkt første
punktum spør Halvorsen om arealene på Tynsåk ble holdt unna kommuneplanen i 2015 for å
manipulere ekspropriasjonsvederlaget til Søvde:

" Var det for å unngå å betale skikkelig for dette arealet at man holdt det unna
kommuneplanen i 2015? Håper fylkesmannen/staten ikke godtar slik triksing.
Halvorsen skriver i første punktum i nest siste kulepunkt:
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"Såpass sentrumsnært areal til offentlig formål i denne størrelsen vil i Eidsvoll i mitt hode
ligge på ca 15 - 40 mill kr."
Bilag 22: Eidsvoll Blad, 18. september 2019, leserinnlegg fra Arne Halvorsen : Tynsåkjordet-

kommunalt ran?
12.4. Ordfører Vikas uttalelser til avisen motsier forvaltningens pretensjoner om hvor fort en skole
på Tynsåk eventuelt ville være ferdig
Som gjengitt i Eidsvoll Blad den 28. september 2019, se bilag 23, mente ordfører John-Erik Vika på
det tidspunktet at behovet for å ekspropriere fra Søvde påregnelig ville medføre tidsforsinkelse. I
nests siste og siste strekpunkt i venstre spalte, er ordføreren gjengitt slik:

" - Innebærer dette ytterligere forsinkelser av skolebyggingen?
- Ja det kan det dessverre gjøre."
Denne uttalelsen fra ordføreren indikerer at den kommunale forvaltningen ikke har gitt de
folkevalgte riktig informasjon om når Tynsåk-alternativet ventelig skulle kunne resultere i en ferdig
skole.

Bilag 23: Eidsvoll Blad, 28. september 2019: Partene er ikke enige
I Eidsvoll Blad den 19. oktober 2019, se bilag 24, utdyper ordfører Vika sin synsmåte om at det ikke
kan være riktig at Tynsåk-alternativet er egnet til å frembringe en ferdig skole før andre alternativer.

Bilag 24: Eidsvoll Blad, 19. oktober 2019 : Tankegangen har vært for snever
Som fremstilt av avisen i siste strekpunkt i første spalte av brødteksten, skal Vika ha fremholdt:

Jeg er ikke overbevist om at Tynsåk-alternativet er noe raskere å forholde oss til enn
alternativene vi har selv. Da tenker jeg i første rekke på eksisterende skoletomt på Vi/berg .
Alle er ikke enige i at den er stor nok. Der er blitt hevdet at det må [til] store utkjøp av hus og
tomteområder. Dette er jeg ikke enig i. Det vil være fullt mulig å bygge en barneskole i
tomtestand på Vi/berg-tomta vi har i dag, .... "
fl -

12.5. Det fremgår i lokalpressen at mange av de folkevalgte vurderer at situasjonen vedrørende
ekspropriasjon på Tynsåk fra og med 2019 var annerledes enn før - dermed slik at
nødvendighetsvilkåret uansett hadde måttet behandles på nytt i ekspropriasjonssaken
En artikkel av 26. oktober 2019 i Eidsvoll Blad, se bilag 25, viser at mange av Kommunestyrets
medlemmer ikke kan ha ment å ha mottatt tilfredsstillende beslutningsgrunnlag fra den kommunale
forvaltningen, om at Tynsåkalternativet per høsten 2019 skulle være bedre enn de andre
alternativene. Senterpartiets gruppeleder Klaseie i siste strekpunkt følgende i annen spalte :

Det beste alternativet nå* er å fornye og bygge ut skolen på dagens tomt. Dette vil være et
rimeligere alternativ, dermed får vi bedre råd til innhold i skolen som tross alt er viktigere enn
altfor store rå flotte nye bygg *, ... "
fl

(*Klagerens understrekninger.)
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Lokallagsleder i MDG line Asphaug har ifølge avisen uttalt at man per høsten 2019 hadde
oppfordring til å vurdere å bygge skolen på gamletomta. Siste strekpunkt i tredje spalte:
11

A vurdere utbygging på eksisterende tomt, med bevaring og restaurering av den gamle

skolen bør være et alternativ, ... "
Bilag 25: Eidsvoll blad, 26. oktober 2019: 18 - 17 for Tynsåkjordet
Ordfører Vi kas meddelelser til lokalavisen, trykket 29. oktober 2019, se bilag 26, må tale for at
vurderinger som angivelig skal ha vært gjort som saksforberedelse til vedtakelsen den 10. oktober
2017 av områdereguleringen, under enhver omstendighet per høsten 2019 ville ha vært fraløpt av
omstendighetene. I brødtekstens første punktum følgende tilskrives Ordføreren disse ordene:

Nå tenker jeg at alle muligheter er åpne. Det er flere gode argumenter for å legge den nye
skolen til Trolldalen også. Det vil ikke gå raskere å bygge en ny skole på Tynsåkjordet enn i
Trolldalen. 11
11

Bilag 26: Eidsvoll Blad, 29. oktober 2019: Ordføreren: - Nå er alle muligheter åpne
12.6. Venstrepolitiker Per Aage Pleym Christensen mente at skole på Tynsåk per høsten 2019 ikke
lengre kunne være aktuelt
Per Aage Pleym Christensen er medlem av Eidsvoll venstre og redaktør av yrke. I leserinnlegg
publisert 7. november 2019 2 , gir han til kjenne sin oppfatning om at skole på Tynsåk per høsten 2019
ikke lengre var noe realistisk alternativ. leserinnlegget, se bilag 27, har overskriften: Vi/berg:

Fakkeltog til støtte for feilslått vedtak.
Bilag 27: Per Aage Pleym Christensen i Eidsvoll Blad den 7. november 2019: Vi/berg: Fakkeltog til
støtte for feilslått vedtak
I første punktum anklager Pleym Christensen noen ikke nærmere angitte folkevalgte for å forlede
offentligheten:

Det er synd med folkevalgte som ikke forholder seg til offentligheten, men verre at de får
forlede offentligheten. 11
11

Pleym Christensen mener, i første punktum i fjerde avsnitt på side 2, at områdereguleringen for BU3
var dårlig forberedt:

Han [Arbeiderpartiets Olav Resaland] utviser en total mangel på selvkritikk for et dårlig
forberedt vedtak, og for konsekvensene [av] vedtaket om å legge ny skole til Tynsåkjordet."
11

Pleym Christensen finner, se annet punktum følgende i første avsnitt på side 3, at innholdet i
Tynsåkalternativet per november 2019 var ukjent:

" ... eneste måten å unngå omkamp er å godta grunneiers priskrav. Alt annet forskyver
Tynsåkalternativet ut i det uvisse, både når det gjelder pris, størrelse og tid. Kommunestyret
bør se skriften på veggen: Skole på Tynsåk er ikke lenger et realistisk alternativ, ... "
'Pleym Christensens leserinnlegg inneholder en feilopplysning om at Søvde skal ha oppgitt en pris for hvilken han er villig til å selge arealer
på Tynsåk, Dette stemmer ikke. Søvde har aldri tilbudt å selge Kommunen noe areal på Tynsåk for noen bestemt sum.
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12.7. Det vil nå være raskere å etablere gang- og sykkelveg til Trolldalen enn til Tynsåk
Ifølge Eidsvoll Blad den 7. desember 2019, se bilag 28, har venstrepolitiker Knut Bakkehaug og
byggmester Jon-Olav Sigvartsen, fortalt avisen om endrede omstendigheter på Trolldalen, slik at den
kommunale forvaltningen ikke lengre kan innvende mot Trolldalen at det ikke snart vil finnes gangog sykkelvei.

Bilag 28: Eidsvoll Blad, 7. desember 2019 : Bygg ny skole her
Byggmester Sigvartsen forklarer at han, etter krav i reguleringsplanen for de 130 boligene som han er
i ferd med å oppføre rett ved siden av Kommunens skoletomt i Trolldalen, nå anlegger mye av den
savnede gangveien. Tredje spalte:

"I reguleringsplanen for Trolldalen er det krav om bygging av 450 meter gang- og sykkelveg,
og nytt vegkryss mellom Styribakken og Styrivegen. I tillegg legger vi opp vann og avløp til
""skoletomten"". Vi har nå kontrahert entreprenør og byggeplanen er godkjent for dette
arbeidet. Forberedende arbeider er allerede i gang, og entreprenør begynner for fullt om bare
få uker. Det betyr at ""skoletomten"" allerede i slutten av 2020 er enda nærmere en mulig
byggestart, .... "
Venstres Knut Bakkehaug hadde den 15. januar 2020 på trykk i Eidsvoll Blad, se bilag 29, et
leserinnlegg om at omstendighetene hadde endret seg siden områdereguleringen ble vedtatt den 10.
oktober 2017.

Bilag 29: Knut Bakkehaugs leserinnlegg i Eidsvoll Blad den 15. januar 2020: Enda en omkamp
Ifølge Bakkehaug har den kommunale forvaltningen løpende mottatt advarsler om at valget om å
plassere Vil berg skole på Tynsåk ville ha uheldige konsekvenser for foretagendets fremdrift, men
unnlatt å bringe disse advarslene videre til de folkevalgte før ekspropriasjonsvedtaket ble fattet den
10. desember 2019. Bakkehaugs annet kulepunkt:

"Tidligere advarsler
Ved alle behandlinger av saken fra våren 2015 har det blitt gitt advarsler om konsekvensen
av Tynsåkjordet som alternativ for bygging av skolen i forhold til framdrift. Ved behandlingen
av ekspropriasjonssaken valgte dog administrasjonen selv ikke å gi en slik advarsel."
Bakkehaugs påfølgende to kulepunkter:

"Forutsetningene endres
Mens flertallet tviholder på sin ide om Campus Eidsvoll endres forutsetningene for de
forskjellige alternativene. Det er argumentert mot Trolldalen at dette alternativet ikke gir
større sikkerhet for framdrift og vil kunne føre til en ytterligere forsinkelse. Et viktig argument
har vært bygging av 2,6 kilometer gang- og sykkelveg langs Styrivegen og den risiko dette
medfører for framdrift. Det ble vist til risiko for at grunneiere kunne motsette seg salg av
grunn til gang- og sykkelveg. Videre at en detaljregulering måtte på plass før eventuell
ekspropriasjon.
Sikker skoleveg uavhengig av lokalisering
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Den 18. desember 2019 sendte kommunen ut brev vedrørende grunnerverv for bygging av
gang- og sykkelveg til 13 grunneiere langs Tynsåkvegen. En kan spørre seg om disse
grunneierne er mer villig til å avstå grunn enn for bygging av gang- og sykkelveg enn
grunneierne langs Styrivegen. En kan også spørre seg om det ikke også her er nødvendig med
detaljregulering før eventuell ekspropriasjon."
Astrid Ekornhol men er tidligere medlem av formannskap og kommunestyre for Arbeiderpartiet og
nåværende varamedlem til Hovedutvalget for helse, omsorg og forebygging. Ekornhalmen trosset
partipisken og ytret seg i Eidsvoll Blad i januar 2020, se bilag 30, om at Vil berg skole, slik saken da sto,
burde legges til Trolldalen. Ekornhalmen påpeker at det har gått svært lang tid siden det opprinnelige
vedtaket om skole på Tynsåk ble truffet.

Bilag 30: Eidsvoll Blad den 16. januar 2020: Sier Trolldalen-ja
12.8. Uttalelser fra bekymrede innbyggere underbygger klagerens anførsel om at den kommunale
forvaltningen aktivt har holdt de folkevalgte ukjent med at skjønnsretten, hvis arealer på Tynsåk
skulle bli ekspropriert fra Søvde, vil tilkjenne ham et svært betydelig beløp i
ekspropriasjonserstatning, utmålt etter utbyggingstomtepris
Til Kommunens pretensjoner om hva Søvdes arealer skulle være verdt, responderte innbyggeren
John Retterås med et leserinnlegg som sto i Eidsvoll Blad den 31. oktober 2019, se bilag 31. Klageren
forstår Retterås slik at han anser Kommunens tilbud til Søvde for å mangle anstendighet. Første
spalte, andre og tredje kulepunkt:

Vi snakker om en verdi på opp mot 40 mill. kroner i regulert tilstand - ...
Hvis kommunen ikke er villig til å komme med et anstendig bud, blir løsningen
ekspropriasjon, med stor sannsynlighet etterfulgt av rettsaker, .... I tillegg vil dette ytterligere
forsinke byggestart med flere år. 11
11

Bilag 31: Eidsvoll Blad, 31. oktober 2019, leserinnlegg fra John H. Retterås, Eidsvoll: Eidsvol/politikere:
Ta til fornuften!
Christine M. Nilsen 3 er bosatt på Vil berg. I Eidsvoll Blad, se bilag 32, gir hun til kjenne, under
overskriften Udugelig og Inkompetent i tredje spalte, sitt syn om at Kommunens tilbudte vederlag til
Søvde var et skambud:

Og ingen kunne jo ha forutsett at grunneieren på Tynsåkjordet ikke ville selge jordet sitt for
tre glansbilder og en glassperle."
11

Bilag 32: Christine M. Nilsen i Eidsvoll Blad 28. desember 2019: Skøyterevolusjon ...
12.9. Oppslag i lokalpressen tyder på at den kommunale forvaltningen aktivt har holdt også
innbyggerne ukjent med faktum i Tynsåksaken
Et oppslag i Eidsvoll Blad den 3. mars 2020, se bilag 33, frembyr et eksempel på at den kommunale
forvaltningen ikke har ønsket å gi offentligheten informasjon om Tynsåksaken. Oppslaget omtaler to
borgeres bekymring for manglende utredning av grunnforholdene på Tynsåk. Den kommunale
forvaltningens grad av vilje til å gi innsyn i saken, kommer til synes i artikkelens to siste avsnitt:

3

Tidligere Christine Mekl en borg Salvesen
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"EUB har forsøkt å få kommunen til å bekrefte eller avkrefte påstandene. Kun
virksomhets/eder i planavdelingen får lov til å uttale seg til media, og hun har ikke vært
ti/gjengelig for kommentar.
Eiendomssjef, Lars Prestegård, sa han skulle prøve å komme tilbake til EUB før dagen var
omme, men har ikke gjort det.
11

Bilag 33: Eidsvoll Blad, 3. mars 2020: Redd for skandale
12.10. Sivilingeniør Lars-Anders Aas med flere legger til grunn at de folkevalgte i Tynsåksakene har
fattet vedtak på sviktende beslutningsgrunnlag fra forvaltningen
Sivilingeniør og tidligere medlem av bygdelista Lars-Anders Aas skrev den 14. mars 2020 i Eidsvoll
Blad, se bilag 34, at Trolldalen nå er det beste alternativet for plassering av Vil berg skole. I ingressen
framkommer hans syn om at de folkevalgte må ha stemt for Tynsåkalternativet uten å ha et godt
beslutningsgrunnlag om hva skole på Tønsaker rimeligvis ville koste:

"De har med knappest mulig flertall vedtatt å bygge en skole på ei tomt som de ikke vet hva
vil komme til å koste, og som kan by på økonomiske overraskelser.
11

Bilag 34: Lars-Anders Aas' leserinnlegg i Eidsvoll Blad den 14. mars 2020: Hva slags politikere har vi
her i Eidsvoll?
Den samme Aas har sammen med 23 andre eidsvollinger forfattet ett ytterligere leserinnlegg, se
bilag 35, publisert i Eidsvoll Blad den 2. mai 2020.

Bilag 35: Lars-Anders Aas og Erik Kommisrud med fleres leserinnlegg i Eidsvoll Blad den 2. mai 2020 :
Ny skolecampus
Leserinnlegget hevder for det første at ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019 ble fattet på
mangelfullt grunnlag, og for det andre at den kommunale forvaltningen, eller også noen ikke
nærmere angitte politikere, har andre beveggrunner for å ønske 52 dekar på Tynsåk ekspropriert fra
Søvde, enn de grunnene som er uttalt i den offisielle argumentasjonen.
Første kulepunkt:

"Selve skoleprosjektet er allerede 5-6 år gammelt uten at de to prosjektene på Tynsåk og
Trolldalen synes å være skikkelig utredet."
De tre siste punktum i annet kulepunkt:

"Kommunen vil ekspropriere til den lavere landbruksverdien. Det blir høyst sannsynlig rettsak
om dette - noe som vil ta flere år. Kommunens tanke om at Tynsåk vil være det raskest
tilgjengelige alternativet, blir allerede på dette stadium en utopi."
Siste punktum i første kulepunkt under overskriften Offisiell Argumentasjon:

"Det må ligge en god del bakenforliggende tanker bak det hele som ikke er en del av den
offisielle argumentasjonen."
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Tredje siste kulepunkt:

"Det er påfallende at kommunestyret er delt i denne saken. I avstemmingen om
ekspropriasjon ble det flertall for å fortsette arbeidet med 1 stemmes overvekt. Når man også
tror at flertallsgrupperingen i realiteten har brukt ""pisk"" for å få det nødvendige antall
stemmer, blir man selvfølgelig mistenksom. Det virker som ikke alle i flertallet egentlig er
enige i hva de har stemtfor. Prisen for å stemme mot en partigruppe er for høy for mange.
Det er tydelig at sko/elokaliseringssaken har hatt noen m'pådrivere"". "
12.11. Det må være overveiende sannsynlig at borgernes kritikk er berettiget
Klageren mener at borgernes kritikk av Kommunens framferd i Tynsåksaken, er en følge av at
framferden er kritikkverdig; med andre ord slik at sakene er avgjort av de folkevalgte på feilaktig
beslutningsgrunnlag mottatt fra forvaltningen.

13. AVSLUTTENDE BEMERKNINGER
Etter klagerens syn underbygger brevet her anførslene i klagen av 3. januar 2020, om ugyldighet på
grunn av saksbehandlingsfeil og overskridelse av materiell kompetanse.
I og med regional transportplan av desember 2015, er det ikke tvilsomt at Tynsåk skal bebygges.
En annen sak er at ekspropriasjonsvedtaket av 10. desember 2019 kom i stand på grunn av
saksbehandlingsfeil som besto i at forvaltningens beslutningsgrunnlag til de folkevalgte var
grunnleggende forfeilet på sakens springende faktiske og rettslige punkter. Vedtaket må dermed
være ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil.
Om saksforberedelsen hadde foregått etter loven ville det ikke ha vært noe i veien for at det skulle
kunne ha blitt fattet et vedtak om ekspropriasjon på Tynsåk, også forutsatt at det hadde blitt
detaljregulert slik områdereguleringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever.
Ekspropriasjonshjemlene ville imidlertid aldri kunne strekke lengre enn til å oppfylle nødvendig
behov. Nordpolen skole er allerede nevnt ovenfor. Den skolen har 545 elevplasser på et 15 dekar
stort areal. Vil berg skole trenger på sikt 546 elevplasser og dermed klarligvis også arealer i
størrelsesorden 15 dekar; etter omstendighetene kanskje til og med arealer på om lag 20 dekar.
Sikkert er det i hvert fall at det ikke finnes rettslig grunnlag for å ekspropriere 52 dekar på Tynsåk til
Vilberg skole.

Me~
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Knut Macdonald Aursnes
advokat
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Klage over vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan - gnr. 18, bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune
Rådmannens innstilling
1. Klagen over kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10. desember 2019 av 3. januar
2020 på vegne av Nils Egil Søvde gir ikke grunn til å oppheve eller endre vedtaket.
Klagen oversendes fylkesmannen som klageinstans for behandling, jf. forvaltningsloven §
33 fjerde ledd.

2. Kommunestyrets beslutning om at klagen ikke skal ha oppsettende virkning omgjøres på
grunn av endrede faktiske omstendigheter.
3. Eidsvoll kommune vil søke Fylkesmannen i Oslo og Viken om forhåndstiltredelse, det vil si
adgang til å tiltre eiendommen før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven § 25
første ledd.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan
Kommunestyret i Eidsvoll kommune fattet vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan overfor eier av eiendommen gnr. 18, bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune i
kommunestyremøtet 10. desember 2019.
Reguleringsplanen som det er fattet vedtak om ekspropriasjon t il gjennomføring av , er
områdereguleringsplan for Vilberg område (PlanID 0237262000 ) . Under høringen i pl ansaken
kom det merknader fra grunneier som gikk ut på at grensene fo r planområdet burde utvides.
Planen ble vedtatt av kommunestyret 10. oktober 2017 . Planvedtaket ble ikke påk laget av
grunneier. Fylkesmannen i Oslo og Akersh us hadde imidlertid innsigelse til planens felt BU3,
lokalisering av ny barneskole på Tynsåkjo rdet . Innsigelsen var begrunnet i hensynet til
jordvern og bærekraftig areal- og transportpolitikk da planen legger til rette for omdisponering
av dyrket mark. Med bakgrunn i innsigelsen ble saken sendt til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig avgjørelse.
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I vedtak av 20. desember 2018 godkjente KMD planen med hjemmel i plan- og bygningsloven
§ 12-13 andre ledd. Planen ble vedtatt slik den forelå ved kommunens vedtak. KMD fant med
andre ord verken grunn til å oppheve planen helt eller delvis eller å gjøre endringer i planen,
men opprettholdt kommunens planvedtak. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus
ble således ikke tatt til følge.
I forbindelse med planbehandlingen foretok kommunen grundige v_
u rderinger av alternative
lokaliseringer. Kommunen foretok videre grundige vurderinger av arealbehovet for etablering
av ny barneskole inklusive flerbrukshall på Tynsåkjordet. Eidsvoll kommune har vurdert det
slik at arealbehovet totalt sett for etablering av ny barneskole inklusive flerbrukshall samt
kollektivholdeplass og gang- og sykkelvei på den aktuelle eiendommen er ca. 52 dekar, hvorav
arealbehovet til skole inklusive flerbrukshall er ca. 47 dekar. Kommunen vurderte det slik at
den klart beste løsningen er å bygge en flerbrukshall som er integrert i skolebygget. Det er
redegjort nærmere for de vurderingene av arealbehovet som ble foretatt under
planbehandlingen under punkt 2 nedenfor.
Kommunens vurdering av arealbehovet ligger til grunn for områdereguleringsplanen som er
vedtatt av kommunen og altså godkjent av KMD. Vurderingene av arealbehovet kunne KMD
overprøve fullt ut ved sin behandling av saken med bakgrunn i innsigelsen som var fremmet.
KMD fant imidlertid verken grunn til å oppheve planen helt eller delvis eller gjøre endringer i
den, men godkjente planen slik den forelå. Slik dette fremgår av vedtaket har KMD lagt
avgjørende vekt på at kommunen på grunn av befolkningsutviklingen har et snarlig behov for
igangsetting av bygging av ny skole. Det er videre lagt vekt på at det skal være mulig å legge
til rette for en funksjonell skole med gode utearealer innenfor et sammenhengende areal samt
mulighetene for en god samdrift med øvrig skole- og idrettsanlegg.
I vedtaket har KMD gitt uttrykk for at det i forbindelse med detaljreguleringen bør foretas en
grundigere vurdering av arealbehovet for å redusere beslaget av dyrka mark så mye som
mulig, og kommunen er med samme begrunnelse bedt om at det samtidig foretas en
vurdering av om flerbrukshallen kan legges et annet sted enn innenfor BU3. Kommunen har
foreløpig ikke igangsatt arbeidet med å detaljregulere skoletomta.
At det er vurdert å foreligge et arealbehov på ca. 52 dekar fremkommer klart og tydel ig av
plandokumentene. Grunneier har gjennom hele planprosessen således vært kjent med hvilket
areal kommunen som planmyndighet har ment er nødvendig for å byg ge skole på Tynsåk.
Kommunen har gjennom planprosessen ikke mottatt noen motforestillinger fra grunneier hva
gjelder størrelse på regulert areal, herunder ikke på delområdet BU3 som berører grunneiers
eiendom, og grunneier påklaget som nevnt ikke planvedtaket.
Ved brev 3. januar 2020 er det fra grunneiers advokat inngitt klage over vedtaket om
ekspropriasjon på vegne av grunneier. I klagen er det anført at det foreligger
saksbehandlingsfeil i form av at det er gitt utilstrekkelig begrunnelse for vedtaket. Det er også
anført at det foreligger innholdsmangler ved deler av ekspropriasjonsvedtaket. Klagen er i stor
grad begrunnet i forhold knyttet til arealbehovet vedrørende skoletomta (BU3) og de
vurderingene som er gjort/ikke gjort omkring dette behovet.
Om den be rørte eien dom m en og eiendomsavstå elsen
Eiendommen til grunneier er totalt på ca. 2998 dekar, hvorav ca. 580 dekar er dyrket mark.
Hjemmelshaver og eier er Nils Egil Søvde. I forbindelse med etablering av ny Vilberg
barneskole inklusive flerbrukshall samt gang - og sykkelvei, vil Eidsvoll kommune måtte
erverve et areal på ca. 52 dekar fra Søvdes eiendom gnr. 18, bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune for
gjennomføring av tiltakene. Hele det aktuelle arealet er landbruksarealer som benyttes til
kornprodu ksjon.
Forhandlinger om minnelig avtale og forhåndsvarsel om ekspropriasjonsvedtak
I april 2019 ble det avholdt et møte med grunneier som innledning til forhandlinger om en
minnelig avtale. Fra Eidsvoll kommunes side ble det i møte skissert en mulig fremgangsmåte
med en felles prosess for å få innhentet verditakster over eiendommen. Det ble fra grunneiers
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side gitt uttrykk for at man ikke ønsket en siik felle~ prosess, men at man ønsket å få et tilb&'f/
fra kommunen. Kommunen har tatt dette til etterretning.
Eidsvoll kommune v/eiendomsforvaltningen innhentet deretter en verditakst fra Areal og
eiendom AS v/jordskiftekandidat Arild Sunde. Verditaksten forelå 22. mai 2019.
Med bakgrunn i den innhentede verditaksten, ble det foretatt en vurdering av hvilket tilbud
som skulle fremmes på vegne av kommunen. Ut ifra opplysningene kommunen sitter med er
vurderingen at påregnelig bruk av arealet, det vil si den sannsynlige fremtidige bruken, vil
være kornproduksjon som i dag . Det foreligger ikke konkrete holdepunkter for å legge en
annen produksjon enn korn til grunn. Med bakgrunn i dette ble det fremmet tilbud om
erstatning til grunneier med akseptfrist 22. juni. Tilbudet ble ikke akseptert av grunneier.
Etter utløpet av tilbudsfristen, sendte kommunen en ny henvendelse til grunneier med
oppfordring til å komme med en tilbakemelding på tilbudet samt redegjøre for eventuelle
forhold av betydning for saken som etter grunneiers syn ikke var fremkommet. Slik
tilbakemelding ble gitt i brev fra grunneiers advokat 25. juli 2019. I brevet ble det anført at en
annen bruk enn dagens som er korndyrking er påregnelig, og videre at påregnelig utnyttelse
er utbygging. Brevet ble besvart av kommunen v/eiendomsforvalt ningen 20. august 2019 .
Kommunen fastholder sin vurdering om at påregnelig bruk av arealene vil være landbruksjord
som i dag. Kommunen vurderer det slik at det ikke kan anses på reg nelig med en om reg ulering
av arealene fra LNF-formål til bolig- og/eller næringsformål. Hva som må anses som
påregnelig utnyttelse av arealene vil skjønnsretten ta stilling til ved behandlingen av
erstatningsspørsmålet ved skjønnssak for de alminnelige domstoler.
Da det fremsto som lite sannsynlig at partene ville komme til enighet om en frivillig avtale, ble
det igangsatt ekspropriasjonsprosess. Forhåndsvarsel om ekspropriasjonsvedtak ble sendt 30.
august 2019 med merknadsfrist til 20. september 2019.
I brev 19. september 2019 fra grunneiers advokat ble det inngitt merknader på vegne av
grunneier. Det ble blant annet anført at det ikke var grunnlag for å ekspropriere før
detaljregulering foreligger. Merknadene som var inngitt på vegne av grunneier ble grundig
vurdert i forbindelse med vedtaket om ekspropriasjon slik dette er nærmere redegjort for i
saksfremstillingen til saken.
Ekspropriasjonssaken ble behandlet av formannskapet i møte 19. november 2019. Med
bakgrunn i vedtak fattet i dette formannskapsmøtet, ble det fremmet et nytt tilbud om
erstatning til grunneier som en minnelig løsning ved brev 21. november 2019 med akseptfrist
29. november 2019. Tilbudet ble ikke akseptert av grunneier. Ekspropriasjonssaken ble
deretter behandlet av kommunestyret 10. desember 2019.
2. Vurdering

Innledning
Vilkårene for

å behandle

klagen vurderes

å være

oppfylt.

Anførsel om saks behand lingsfeil - uti lstrek keli g begrun nelse fo r vedtaket
1. Utilstrekkelig begrunnelse vedrørende vilk~rene for ekspropriasjon
Det er på vegne av grunneier anført at det foreligger saksbehandlingsfeil i form av
ut ilstrekkelig beg runnelse fordi kom munen forut fo r ekspropriasj onsvedtaket ikke har foretatt
en se lvstendig v urdering av om vilkårene for eksp rop riasjon er oppfyl t. Det anføres at
begru nne lsens utilstrekkelighet må være en saksbeha ndlingsfei l som det er grunn til å tro har
virket bestemmende på vedtakets in nh old, jf. forvaltni ngsloven § 41.

Hjemmelen for ekspropriasjon i dette tilfellet er plan- og bygningsloven § 16-2 om
ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan.
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For at vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av områderegl.lol-eringsplan etter plan- og
bygningsloven § 16-2 kan skje må de alminnelige vilkårene for ekspropriasjon være oppfylt, jf.
oreigningslova § 2. Det vil si at inngrepet for det første må være nødvendig ( «trengst» ), og for
det andre er det et vilkår at inngrepet «tvillaust er til meir gagn enn skade». Sistnevnte
innebærer at det må foreligge en interesseovervekt for inngrepet, og det må være klart
(«tvillaust») at interesseovervekt foreligger. Både vilkåret om interesseovervekt og
nødvendighet må være oppfylt.
I

Plan- og bygningsloven § 16-2 - som er hjemme len for vedtaket om eksp ropriasjo n - omfatter
også områdereguleringsplaner, det vil si at også en om råderegu leri ngsplan gir grunnlag for
ekspropriasjon etter bestemmelsen. Dette gjelder også i t ilfe lle hvor det i områdereg uleringen,
som her, er stilt krav om detaljreguleringsplan. Et krav om detaljreguleringsplan er ikke til
hinder for at det eksproprieres til gjennomføring av områdereguleringsplan. Det er med andre
ord ikke slik at det må foreligge detaljregulering før ekspropriasjon kan skje. Man kan tenke
seg at enkelte områdereguleringsplaner er så grovmasket og «løselige» med hensyn til hvilke
tiltak det legges til rette for - og hvilke konsekvenser tiltaket får for berørte grunneiere - at det
unntaksvis kan tenkes at planen i det konkrete tilfellet ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å
foreta interesseavveiningen og vurderingen av om nødvendighetsvilkåret er oppfylt. Dette er
klart ikke tilfellet i denne saken. Områdereguleringsplanen legger til rette for ny Vilberg
barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet. Eidsvoll kommune har i
forbindelse med plansaken foretatt grundige vurderinger av arealbehovet for etablering av
disse tiltakene samt ny kollektivholdeplass og gang- og sykkelvei. Etter slike grundige
vurderinger har man konkludert med at arealbehovet totalt er ca . 52 dekar, og hvorav ca. 47
dekar er nødvendig for etablering av ny skole inklusive flerbrukshall. I plansaken har
planmyndighetene foretatt en konkret vurdering av fordelene ved tiltaket opp mot ulempene
ved at ca. 52 dekar dyrket mark beslaglegges ved gjennomføringen av planvedtaket.
Kommunen har vurdert det slik at både vilkåret om interesseovervekt og vilkåret om
nødvendighet er oppfylt i dette tilfellet for etablering av ny Vilberg skole inklusive flerbrukshall.
Vurderingene av arealbehovet for etablering av ny barneskole inklusive flerbrukshall som ble
gjort i forbindelse med planbehandlingen var i hovedsak som følger:
Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges en tre-parallell skole, men at den skal bygges
slik at den enkelt kan bygges ut videre dersom dette senere skulle vise seg nødvendig. Mot
denne bakgrunn er det lagt til grunn at skolen skal tilrettelegges for å bygges ut til en
fullverdig fire-parallell skole. I første omgang bygges 21 klasserom for 28 elever i hvert, men
slik at det forberedes og legges til rette for bygging av totalt 28 klasserom med 28 elever i
hvert. Dette er basert på normer i kommunen om maksimalt antall elever i en klasse.
Dimensjonerende elevantall er således 784 elever. Når kommunen tidligere (i brev av oktober
2017) har lagt til grunn et elevtall på ca. 700 er dette noe upresist.
Ut fra de geotekniske undersøkelser som er gjort på området, anbefales den østre delen av
planområdet for plassering av skolebygget. Dette gjelder også universelt utformet uteareal.
Det vil si at reguleringsgrensen mot øst ikke kan endres. Arealet mot ravinedalen i vest er med
bakgrunn i de geotekniske undersøkelsene definert som faresone. Det vil si at dette beltet,
som utgjør totalt ca. 4 da, ikke kan bebygges og det kan ikke oppføres andre installasjoner
her, til eksempel lekeapparater, ballbaner, gapahuker osv. Kommunen vurderer det slik at
området imidlertid vil være fine uteområder eksempelvis til aking og turformål dog slik at de
ikke vil være universelt utformet.
Fotavtrykket for skolen er beregnet til ca. 6 da., flerbrukshallen er bere~net til ca. 2 da og
parkeringsareal til ca . 5 da. Dette gir ca. 13 da. Når det gjelder uteomrader har kommunen
tatt utgangspunkt i veileder utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet (2003) som er å anses
som en norm for minimum anbefalt uteareal. Dersom man i dette tilfellet skulle legge seg på
minimum anbefa lt uteareal i dette tilfellet ville det innebære utearealer på ca. 27 da.
Kommunen mener imidlertid at det i dette tilfellet er nødvendig med ca. 30 da uteareal, i
tillegg til ovennevnte ca. 4 da mot ravinedalen, slik at man oppnår målet om gode og store
utearealer som legger til rette for utfoldelse og aktivitet for alle, det vil si er universelt
utformet. Slik dette fremgår av plandokumentene er tomtens utforming, topografi samt
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grunnforhold av en slik karakter at ikke hele arealet avsatt til skoletomt er like egnet t il
universelt utformede uteoppholdsarealer, og dette bidrar til at det altså er nødvendig med et
areal på ca. 30 da uteareal for å kunne bygge en god og moderne skole med gode uteområder,
tilrettelagt for aktivitet og utfoldelse for samtlige elever i skoletiden, og som også skal være et
attraktivt og naturlig samlingspunkt for nærmiljøet på kveld og helg .
Når det gjelder plasseringen av flerbrukshallen, ble også dette forholdet grundig vurdert i
forbindelse med planbehandlingen. Konklusjonen var at den klart beste løsningen var at
flerbrukshallen er integrert i eller plasseres ved skolebygget.
Eidsvoll kommune som planmyndighet har ved vedtakelsen av områdereguleringen foretatt
den nødvendige interesseavveiningen og vurderingen av om nødvend ighetsvilkåret er oppfylt.
Vurderingene er opprettholdt ved KMDs godkjennelsesvedtak.
Hvor det eksproprieres til gjennomføring av reguleringsplan, er det i rettspraksis slått fast at
det normalt ikke vil være nødvendig med en ny vurdering av om vilkårene om
interesseovervekt og nødvendighet etter oreigningsloven § 2 er oppfylt ettersom det må antas
at denne vurderingen allerede er gjort i forbindelse med vedtakelsen av planen. Det vises til
Rt-1998-416 hvor førstvoterende uttalte følgende:
«På bakgrunn av kommunens prosedyre bemerker jeg innledningsvis at begrensningene
i oreigningsloven § 2 første og annet ledd også gjelder ved ekspropriasjon etter planog bygningsloven. Dette følger allerede av at så vel nødvendighetskriteriet i første ledd
som krav om interesseovervekt i annet ledd er utslag av alm innelige
ekspropriasjonsrettslige prinsipper, men fremgår dessuten av oreigningsloven § 30 nr.
41. Fra kommunens side er det imidlertid anført at ekspropriasjonsvedtak etter plan- og
bygningsloven § 35 nr. 1 ikke forutsetter en selvstendig interesseavveining og
vurdering av inngrepets nødvendighet fordi de tilstrekkelige vurderinger er foretatt i og
med vedtakelsen av reguleringsplanen. Jeg er enig i at det neppe vil bli plass for en ny
sel vstendig vu rdering i forbindelse m ed ekspropri asjon svedtak til gjennomføring av
pla nen. Men situasjonen kan ligge slik an at det på grunn av spesielle forhold må
foretas en ny vurdering når ekspropriasjonsvedtaket treffes.»
Dette standpunkt bekreftes også i Rt-1999-513. Høyesteretts praksis er videre fulgt opp i
senere dommer fra lagmannsretten, eksempelvis fra Borgarting lagmannsrett i avgjørelsen LB2007-124897. Oppsummert er det slik at det normalt ikke er nødvendig med, og heller ikke
plass for, en fornyet vurdering av om vilkårene etter oreigningsloven § 2 er oppfylt hvor det
eksproprieres til gjennomføring av en plan. Dette med mindre det foreligger spesielle forhold.
Bakgrunnen for dette er at vurderingene allerede er gjort. En konsekvens av dette er at
kommunen ved søknad om samtykke til ekspropriasjon til fordel for private etter plan- og
bygningsloven § 16-5 ikke kan fravike vurderingene foretatt i forbindelse med vedtakelsen av
planen med mindre det kan påvises spesielle forhold slik dette er slått fast av fylkesmannen .
De samme hensyn gjør seg langt på vei gjeldende ved ekspropriasj on for gjennomføring av
reguleringsplan etter pbl. § 16-2, og mye tilsier derfor at det samme må gjelde også i disse
tilfellene.
Det er i rettspraksis ikke ang itt noen uttømm ende opplisting av hva som regnes som «spesielle
forhold » som gjø r det nødvend ig å foreta en fo rnyet, selvstendig vurdering av om vilkårene
etter ore igningsloven § 2 er oppfylt. Det må im idlertid legges til grunn at endringer i
sam fun nsmessige hensyn, udatert reguleri ngsplan, påbeg ynt plan arbeid og lignende forhold av
betydning for interessene planen fremmer, kan være grun nl ag for at det må foretas en ny
vu rdering . Hvor det er grunn til å stl lle spø rsmål ved planens gyldighet, vil det også kunne
tenkes at det må anses å foreligge spesielle omstendigheter som gjør det nødvendig med en
fornyet, selvstendig vurdering av vilkårene for ekspropriasjon.
Ingen slike forhold foreligger her. I dette tilfellet er det kun gått under ett år fra planen ble
endelig vedtatt til ekspropriasjonsvedtak ble fattet. Det har i denne perioden ikke skjedd noen
endringer i samfunnsmessige hensyn. Det er videre ikke skjedd noen endringer i faktiske
forhold eller i premissene eller forutsetningene som ligger til grunn for planvedtaket eller
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liknende av betydning for interessene planen fremmer som krever en fornyet, selvstendig
vurdering av om vilkårene er oppfylt. Nevnte forhold er uforandret og ligger fast. Det foreligger
heller ikke forhold som gir grunn til å stille spørsmål ved planens gyldighet.
I LG-2014-184100, som det er vist til i klagen, kom lagmannsretten til at det forelå spesielle
forhold som medførte at det var nødvendig med en fornyet vurdering. I den saken var
situasjonen at det hadde gått mer enn 5 år fra reguleringsplanen ble vedtatt til
ekspropriasjonsvedtak ble truffet, og i denne perioden hadde det skjedd vesentlige endringer i
de faktiske forhold som planen var basert på som innebar at to sentrale forutsetninger ikke
lenger slo til. Det er vanskelig å være uenig i at det her forelå spesielle forhold. Det samme må
sies om situasjonen i Rt. 1998 s. 416 hvor det var tale om ekspropriasjon av areal kommunen
allerede hadde tidsubestemt festerett til. Ingen av disse sakene er imidlertid overførbare eller
sammenlignbare med foreliggende ekspropriasjonssak.
Forholdet som det er vist til i klagen er uttalelsen i KMDs vedtak 20. desember 2018 om at
kommunen i.f.m. detaljreguleringen bør foreta en grundigere vurdering av arealbehovet for å
redusere arealbeslaget av dyrket mark mest mulig, og at detaljreguleringen av delområdet
BU3 er uteblitt.
KMD har godkjent områdereguleringsplanen slik den ble vedtatt av kommunen. Kommunens
vurdering av nødvendighetsvilkåret, av hva som «trengst» for gjennomføring av tiltaket, er
således opprettholdt av KMD. Uttalelsen i vedtaket kan ikke forstås slik at KMD er av den
oppfatning at det ikke er grunnlag for ekspropriasjon til gjennomføring av den endelig vedtatte
områdereguleringen, altså at vilkårene for ekspropriasjon til gjennomføring av planen slik den
er vedtatt ikke er oppfylt. Uttalelsen kan vanskelig anses som noe annet eller noe mer enn en
oppfordring til kommunen om å foreta en grundigere vurdering av arealbehovet i forbindelse
med detaljreguleringen for om mulig å redusere beslaget av dyrket mark. Slike vurderinger
foretas for øvrig av kommunen i forbindelse med detaljregulering uten at dette spesifikt tas
opp av overordnet instans, og det hender unntaksvis at det med bakgrunn i slike vurderinger
foretas justeringer i arealbeslaget. At dette gjøres er ikke til hinder for at det eksproprieres til
gjennomføring av områdereguleringen, jf. over. Oppfordringen fra KMD om å foreta en
grundigere vurdering av arealbehovet i forbindelse med detaljreguleringen kan etter
kommunens vurdering ikke i seg selv sees å innebære at de grundige vurderingene av den
nødvendige interesseavveiningen og av om nødvendighetsvilkåret er oppfylt som ble foretatt i
plansaken ikke kan legges til grunn i ekspropriasjonssaken.
Etter dette er det kommunens vurdering at det ikke foreligger forhold som innebærer at det
må foretas en fornyet vurdering av vilkårene etter oreigningsloven § 2 i forbindelse med
vedtaket om ekspropriasjon til gjennomføring av områdereguleringsplanen. De faktiske forhold
og premisser som ligger til grunn for kommunens vurderinger av arealbehovet og plasseringen
av flerbrukshallen er ikke endret siden vedtakelsen av planen. Det foreligger heller ikke andre
forhold av betydning for interessene planen fremmer eller andre forhold som gjøre det
nødvendig med en fornyet vurdering av arealbehovet. Kommunen kjenner seg for øvrig ikke
igjen i KMDs formulering om at det synes å være usikkerhet med hensyn til hva som er et reelt
behov for den nye skolen. Vurderingene som ble foretatt i plansaken vil etter kommunens
vurdering således kunne legges til grunn i ekspropriasjonssaken.
I forbindelse med behandlingen av klagen over vedtaket om ekspropriasjon har kommunen selv om dette ikke anses påkrevd - på nytt likevel foretatt en grundig vurdering av
arealbehovet og av spørsmålet om plasseringen av flerbrukshallen.
Hva gjelder arealbehovet til etablering av ny barneskole inklusive flerbrukshall, er det på nytt
foretatt en nærmere vurdering av dette arealbehovet og av om arealbeslaget kan reduseres
slik at beslaget av dyrket mark gjøres minst mulig. Kommunen har i denne forbindelse gjort
grundige vurderinger særlig av hva som trengs av utearealer. Etter en fornyet vurdering er
kommunen fortsatt av den oppfatning at det er nødvendig med totalt ca. 47 da til skoletomt.
På grunn av tomtens topografi og utforming og grunnforholdene i området er det nødvendig
med et areal av dette omfang for å oppnå målet om en funksjonell skole med gode utearealer
som er universelt utformet innenfor et sammenhengende areal. Kommunen anser det som

6

viktig 3 ha gode og romslige utearealer som legger til rette for aktivitet og utfoldelse~; ul ik ·@
karakter og som er tilpasset ulike aldersgrupper. For å få dette til, er det kommunens klare
oppfatning at det er behov for et areal på ca. 47 dekar totalt sett.
Hva gjelder spørsmålet om plassering av flerbrukshall, er kommunens fornyede vurdering gjort
med bakgrunn i at dette er en barneskole med elever helt ned r 5 års-alder. Dette innebærer
at det vil være svært uhensiktsmessig og ressurskrevende om flerbrukshallen ikke bygges inne
på BU3. Elevene ville måtte gå med følge av voksenperson, eventuelt transporteres, dersom
hallen bygges et annet sted. Dette vil være svært tidkrevende og legge unødvendig stort
beslag på lærerressurser. Flerbrukshallen vil fungere som forsamlingssal for skolen, i tillegg til
kroppsøving. Det er derfor viktig at hallen er integrert i skolebygget, slik at man unngår
unødvendig bruk av tid og ressurser på på- og avkledning av elever. Etter kommunens
vurderinger er det uaktuelt å ikke bygge flerbrukshall integrert i skolebygget, og av dette
følger at den må ligge innenfor BU3.
Oppsummert foretok Eidsvoll kommune og KMD som planmyndighet ved vedtakelsen av
områdereguleringen den nødvendige interesseavveiningen og vurderingen av om
nødvendighetsvilkåret er oppfylt, herunder av hvilke arealer som «trengs» for
gjennomføringen av tiltakene. Det foreligger ikke spesielle forhold i denne saken som gjør det
nødvendig å foreta en fornyet vurdering av om vilkårene etter oreigningsloven § 2 er oppfylt i
forbindelse med ekspropriasjonsvedtak til gjennomføring av planen. Kommunen har likevel, i
forbindelse med klagen, foretatt en fornyet vurdering av arealbehovet og spørsmålet om
plasseringen av flerbrukshallen. En eventuell saksbehandlingsfeil er således under enhver
omstendighet med dette reparert.
Konklusjon: Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil i form av mangelfull begrunnelse som
medfører ugyldighet etter forvaltningsloven § 41.

2. Utilstrekkelig begrunnelse for kommunens vurdering av p&regnelig fremtidig bruk
Det er på vegne av grunneier videre anført at det foreligger saksbehandlingsfeil i form av
utilstrekkelig begrunnelse for kommunens standpunkt om at fortsatt kornproduksjon anses
som påregnelig fremtidig bruk av eiendommen, og at dette trolig må kunne ha virket
bestemmende på vedtakets innhold, jf. fvl. § 41.
Spørsmålet om hva som er å anse som påregnelig fremtidig bruk av eiendommen, som er
sentralt ved fastsettelsen av den erstatning grunneier har krav på, er ikke relevant i
vurderingen av om vilkårene for erstatning er oppfylt. Kommunen har imidlertid foretatt
grundige vurderinger av spørsmålet i forbindelse med fremsettelsen av tilbud om erstatning
som forslag t il minnelig løsning av saken til grunneier. Det er gitt en redegjørelse for disse
vurderingene i flere brev til grunneier ved hans advokat i forbindelse med forhandlingene om
minnelig løsning og fremsettelse av tilbud om erstatning. Brevene er for øvrig inntatt som
vedlegg til saksfremstillingen til saken om ekspropriasjon behandlet av kommunestyret 10.
desember 2019.
Kommunen er av den oppfatning at påregnelig fremtidig bruk er kornproduksjon som i dag, og
det første tilbudet om erstatning fra kommunen var basert på en takst med bakgrunn i dette.
Kommunen fremmet senere et betydelig høyere tilbud om erstatning, men heller ikke dette
tilbudet ble akseptert av grunneier.
Kommunestyret i Eidsvoll er innforstått med at erstatningsspørsmålet skal avgjøres av
skjønnsretten i dette tilfellet siden minnelig avtale ikke er oppnådd med grunneier. Herunder
er kommunestyret innforstått med at det er skjønnsretten som tar endelig stilling til hva som
er å anse som påregnelig bruk og videre at det fra grunneiers side anføres at påregnelig
fremtidig bruk av eiendommen er utbygging som følgelig ville gi en langt høyere erstatning.
Forho ldene er for øvrig uttrykkelig omtalt i saksfremstillingen til saken om ekspropriasjon og
fremgår dessuten av vedlegg til denne.
Det er etter kommunens vurdering ikke hold i den fremsatte anførselen.
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Konklusjon: Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil i form av mangelfull begrunnelse som
medfører ugyldighet etter forvaltningsloven § 41.
3. Manglende begrunnelse for at det i delomrflde BU3 er regulert sju dekar mer enn det som
kommunen i brev av 22. oktober 2017 oppga at var nødvendig areal
På vegne av grunneier er det anført at det ikke er gitt noen begrunnelse under planprosessen
for sju av de ca. 47 dekarene som i planen er avsatt til skoletomt, og at det må være
manglende begrunnelse når også saksforberedelsen til ekspropriasjonsvedtaket er taus om
disse syv dekarene. Videre er det anført at dette klart nok må ha virket inn på innholdet av
vedtaket, jf. forvaltningsloven § 41.

Under planprosessen ble det foretatt grundige vurderinger av arealbehovet slik det er
redegjort for over. Med bakgrunn i tomtens utforming og topografi samt grunnforhold i
området vurderte kommunen det slik at det er nødvendig med et areal på ca. 47 da for å
oppnå målet om en funksjonell skole med gode utearealer, herunder med utearealer som er
universelt utformet, innenfor et sammenhengende areal som legger til rette for ulike
aktiviteter og utfoldelse. Det er disse forholdene arealbehovet beregnet til totalt ca. 47 da er
begrunnet i. At kommunen mente det var nødvendig med et areal på ca. 47 da og hvilke
forhold som ble vektlagt fremgår av plandokumentene, herunder av planbeskrivelsen og selve
saksfremlegget utarbeidet i forbindelse med sluttbehandlingen av planen i kommunestyret.
Det er følgelig ikke slik at det ikke ble gitt noen begrunnelse for ca. 7 da under planprosessen
slik det hevdes i klagen. Det er tvert imot redegjort for det totale arealbehovet på ca. 47 da
flere steder i plandokumentene. Begrunnelsen som ble gitt i forbindelse med planvedtaket om
hva som «trengst» for gjennomføring av tiltaket oppfyller etter kommunens vurderinger de
kravene som gjelder til begrunnelse, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25.
Da tilstrekkelige vurderinger av vilkårene om interesseovervekt og nødvendighet etter
kommunens oppfatning ble foretatt i og med vedtakelsen av planen, har kommunen bygget på
disse vurderingene i ekspropriasjonssaken slik dette fremkommer av vedtaket om
ekspropriasjon. Ekspropriasjonsvedtaket er med andre ord begrunnet i den avveiningen av de
samfunnsmessige fordeler og ulempene for ekspropriaten opp mot hverandre som ble foretatt i
plansaken. Begrunnelsen som ble gitt for vedtaket om ekspropriasjon oppfyller etter
kommunens oppfatning kravene som gjelder til begrunnelse, jf. oreigningsloven § 12 tredje
ledd, jf. fvl. § 24 første ledd. Kommunen har vurdert det slik at det ikke har vært behov for en
fornyet vurdering av nødvendighetsvilkåret i forbindelse med ekspropriasjonssaken eller en
nærmere begrunnelse for vurderingene. Kommunen har i forbindelse med klagen - selv om
dette ikke anses påkrevd - likevel foretatt en fornyet vurdering av arealbehovet. Etter denne
fornyede vurderingen, er kommunen fortsatt av den oppfatning at det er nødvendig med ca.
47 da til tiltaket for at man skal oppnå en god og funksjonell skole med gode uteområder og
områder som er universelt utformet. Det vises i denne forbindelse til punkt 1 over hvor det er
gitt en nærmere redegjørelse for vurderingene.
Konklusjon: Det foreligger ikke saksbehandlingsfeil i form av mangelfull begrunnelse som
medfører ugyldighet etter forvaltningsloven § 41.
Anførsel om innholdsmangler
På vegne av grunneier er det anført at vilkårene for ekspropriasjon ikke er oppfylt for hele
delområdet BU3. Det er gjort gjeldende at delområdet BU3 er for stort i forhold til behovet.
Vilkårene for ekspropriasjon etter oreigningslova § 2 er at inngrepet for det første må være
nødvendig ( «trengst» ), og for det andre er det et vilkår at inngrepet «tvillaust er til meir gagn
enn skade». Sistnevnte innebærer at det må foreligge en interesseovervekt for inngrepet, og
det må være klart («tvillaust») at interesseovervekt foreligger. Både vilkåret om
interesseovervekt og nødvendighet må være oppfylt.
Eidsvoll kommune som planmyndighet har ved vedtakelsen av områdereguleringen foretatt
den nødvendige interesseavveiningen og vurderingen av om nødvendighetsvilkåret er oppfylt.
Det er under punkt 1 over redegjort utførlig for hvilke vurderinger kommunen foretok av
arealbehovet i forbindelse med planbehandlingen. Vurderingene er opprettholdt ved KMDs
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vedtak om godkjennelse av planen. KMDs planvedtak er endelrg_. Det vil si at det fysiske
inngrepet er endelig fastlagt med KMDs godkjennelsesvedtak og ikke kan påklages i saken om
ekspropriasjon for gjennomføring av planen. Kommunen har vurdert det slik at det ikke
foreligger spesielle forhold i denne saken som gjør det nødvendig med en fornyet vurdering av
nødvendighetsvilkåret i forbindelse med at det eksproprieres for gjennomføring av planen,
men at vurderingene som ble gjort i pl ansa ken kan legges til grunQ . Neynte vurderinger ligger
dermed fast, og det kan ikke kreves at det foretas fornyede vurderinger ay arealbehovet i
forbindelse med ekspropriasjonssaken.
Som det videre fremkommer av punkt 1 over har kommunen i forbindelse med klagen over
ekspropriasjonsvedtaket foretatt en fornyet vurdering av arealbehovet selv om dette ikke
anses påkrevd. Etter denne fornyede vurderingen er det fortsatt kommunens oppfatning at det
er nødvendig med ca. 47 da til gjennomføring av tiltaket. Det er fortsatt kommunens klare
oppfatning at den beste løsningen er å inkludere flerbrukshallen i skolebygget og altså plassere
hallen innenfor delområdet BU3. Det angitte arealbehovet på totalt ca. 47 da er nødvendig for
å kunne bygge en god og moderne skole med store uteområder som er universelt utformet,
tilrettelagt for aktivitet og utfoldelse for elever i skoletiden, som også skal være et attraktivt
og naturlig samlingspunkt for nærmiljøet på kveld og helg. Dersom det aktuelle arealet hadde
hatt en annen utforming, topografi og grunnforhold kunne man hypotetisk ha tenkt seg at
arealbeslaget kunne ha vært noe mindre uten at dette ville ha kommet i konflikt med målene
man har for skoletomta. En reduksjon av arealbeslaget i dette tilfellet ville etter kommunens
vurdering derimot ha medført et vesentlig dårligere tilbud til skolebarna.
Oppsummert er det kommunens vurdering at det som i dette tilfellet konkret «trengst» for
gjennomføring av tiltaket er totalt ca. 47 da, det vil si at det er behov for hele arealet innenfor
delområdet BU3. Nødvendighetsvilkåret er således oppfylt for hele arealet som i den endelige
planen er avsatt til skoletomt (BU3).
Konklusjon: Det foreligger ikke innholdsmangler som medfører ugyldighet.
Spørsm ålet om kla gen ska l gis oppsettend e virkn ing
Kommunen besluttet i forbindelse med ekspropriasjonsvedtaket at en eventuell klage ikke skal
ha oppsettende virkning. Dette ut fra hensynet til å unngå ytterligere forsinkelser i planene om
etablering av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall. Vedtaket er ikke et enkeltvedtak
som kan påklages, men et prosessledende vedtak som ikke er gjenstand for klage.
I etterkant av beslutningen har det skjedd endringer i byggeplanene ved at fremdriften er noe
endret. Opprinnelig skulle byggestart skje på nyåret 2021, noe som ville gjort det nødvendig
med tiltrede høsten 2020 slik at eiendommen i forkant kunne klargjøres, forberedende
arbeider kunne gjennomføres mv.
Fremdriften i byggeprosjektet er som nevnt noe endret, og kommunen har utarbeidet reviderte
fremdriftsplaner. Under forutsetning av forsvarlig fremdrift i klagebehandlingen, finner
kommunen mot denne bakgrunn å kunne omgjøre beslutningen om at klagen ikke skal ha
oppsettende virkning.
Eidsvoll kommune bør fortsatt søke fylkesmannen om forhåndstiltredelse. Forhåndstiltredelse
vil si at tillatelse til å tiltre den aktuelle grunnen før det foreligger rettskraftig skjønn. Dette
gjøres for at fysiske arbeider på eiend ommen ka n kom me i gang . Hjem melen for vedt ak om
forhåndstiltredelse er oreigningsloven § 25. Søknad om fo rhåndstiltredelse vil bli sen dt slik at
fylkesmannen kan ta stilling til søknaden samtidig eller i forbindelse med behandlingen av
klagen over ekspropriasjonsvedtaket. Kopi av søknaden sendes grunneier.
3. Alternativer

Administrasjonen ser ingen alternativer dersom skole skal bygges ved Tynsåk slik
kommunestyret tidligere har vedtatt.
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4. Konklusjon
Klagen over kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10. desember 2019 av 3. januar
2020 på vegne av Nils Egil Søvde gir ikke grunn til å oppheve eller endre vedtaket.
Klagen oversendes fylkesmannen som klageinstans for behandling, jf. forvaltningsloven § 33
fjerde ledd.
Kommunestyrets beslutning om at klagen ikke skal ha oppsettende virkning omgjøres på
grunn av endrede faktiske omstendigheter.
Eidsvoll kommune vil søke Fylkesmannen i Oslo og Viken om forhåndstiltredelse, det vil si
adgang til å tiltre eiendommen før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven § 25 første
ledd.

Vedlegg som følger saken:
1

Klage fra grunneier over Eidsvoll kommunes vedtak om ekspropriasjon - gnr. 18, bnr. 1-4

Utskrift av behandlet sak sendes til
Eiendomsforvaltningen
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FORORD

Skolenes utearealer som arena for fysisk aktivitet blant barn og unge er et sentralt
tema for Sosial- og helsedirektoratet. Bakgrunnen er at barn og unge oppholder seg
i stadig lengre tid på skolen , både i undervisningssammenheng og i fritiden.
Skolenes utearealer har derfor fått økt betydning, ikke minst for fysisk aktivitet og
derigjennom barnas helse og trivsel. Samtidig ser vi at arealene er under press og
ofte er opparbeidet på en måte som ikke er formålstjenlig i forhold til dagens behov.
Formålet med denne rapporten er - med bakgrunn i eksisterende kunnskap på feltet
- å komme med forslag til krav som kan sikre bedre utearealer rundt fremtidens
skoler.
Arbeidet ble påbegynt gjennom tidligere Statens råd for fysisk aktivitet (SEF) i
august 2000 i forbindelse med et tverrfaglig arbeidsseminar arrangert av SEF i
samarbeid med Institutt for landskapsplanlegging ved Norges landbrukshøgskole.
Her deltok sentrale forskere og fagfolk på feltet fra skolesektoren, helsesektoren og
planleggingssektoren. Bidrag fra denne samlingen har vært viktig
bakgrunnsinformasjon ved utarbeidelsen av rapporten.
For å arbeide mer konkret med rapporten ble det i august 2001 satt ned en
tverrfaglig samarbeidsgruppe som til sammen har hatt fire møter. Medlemmene i
gruppen har bidratt med skriftlig fagstoff til rapporten. Gruppen har bestått av 1.
amanuensis Asbjørn Flemmen , Høgskulen i Volda, kommunefysioterapeut Eilin
Ekeland, Drammen kommune, 1.amanuensis Ola Fosnæs, Norges Idrettshøgskole,
plansjef Reidar Lerang, Stavanger parkvesen, prosjektleder Torgeir Limstrand,
Salten Friluftsråd, og professor i landskapsarkitektur Kine Halvorsen Thoren, som
også har hatt hovedansvaret for rapporten. Fra SEF (senere SHdir) deltok først
rådgiver Sigmund Aasen, og i avslutningsfasen rådgiverne May Grydeland og Nina
Strand Ølnes.
I vår kom den en tilføyelse i Lov om grunnskolen og videregående skole (lov 2002
nr. 112 Kap. 9a. Elevane sitt skolemiljø) som er positiv vedrørende skolens uteareal.
Blant annet står følgede:
§ 9a-1: Generelle krav
''Alle elever i grunnskolen og videregående skoler har rett til et godt fysisk og
psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring".
§9a-2: Det fysiske miljøet
Skolene skal planlegges, bygges, tilrette/egges og drives slik at det blir tatt hensyn til
trygghet, helsen, trivselen og læringen til elevene. Det fysiske miljøet i skolen skal
være i samsvar med de faglige normene som fagmyndighetene til enhver tid
anbefaler. .... "
At vi nå har fått en utvidelse av opplæringsloven som pålegger skolene å ha et fysisk
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miljø som fremmer helse, er positivt. Per i dag finnes ikke de faglige normene som
§9a-2 henviser til. Det er nettopp slike som nå presenteres i denne skolerapporten,
og disse vil bli lagt fram for aktuelle myndigheter. I rapporten foreslås et generelt
minstekrav på 50 m2 nettoareal pr. elev. Dette gjelder for nye skoleanlegg. Videre
anbefales det at man stiller krav til hvilke funksjoner som bør ivaretas utvendig.
SHdir vil rette en stor takk til alle involverte, spesielt til Ane Gyri Sjøvik for hennes
viktige bidrag i prosessen, og ikke minst til professor Kine Halvorsen Thoren som har
hatt hovedansvaret for rapporten.

Oslo, november 2003
Sosial- og helsedirektoratet

cJ ~4~~-~
Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
Divisjonsdirektør
Forebyggingsdivisjonen

4

1

t_ -

I

I

Anita A. Aadland
Avdelingsdire
Avdeling fysisk aktivitet

SAMMENDRAG

Hovedfokus i denne rapporten er skolegården, det vil si elevenes bruksareal. Dette
defineres som tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger,
parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene
elevene har til rådighet, inkludert beplantning, bevart natur og lignende.
Bakgrunnen for SEFs engasjement i forbindelse med skolenes utearealer beskrives i
kapittel 1. Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro
blant elevene og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. En godt utrustet
skolegård, med rom for positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for å redusere
mobbing (Olweus programpakke mot mobbing, ECICSB 1998). Videre viser både
svenske og norske studier at særlig naturområder eller naturlike områder betyr mye
for barns lek og utvikling. I en "naturbarnehage" med mye plass og stor variasjon i
terreng, natur- og kulturvegetasjon, leker barn flere fantasileker, tempoet er roligere,
konfliktene færre, barna mindre syke, konsentrasjonen større, barna er mer lydvare,
mindre rastløse og bedre motorisk utviklet enn barn i en striglet «bybarnehage» med
liten plass (Grahn et al 1997). Dette dokumenteres også i en undersøkelse av
Fjørtoft (2000).
Et av de sentrale spørsmålene i rapporten er om man skal stille krav til skolenes
utearealer, og i tilfellet hvilke krav. Dette er hovedtemaet i kapittel 2. Her presenteres
status på en rekke felter som angår arealsituasjonen i forbindelse med norske
skoler. Søkelyset rettes først mot generelle trekk ved utviklingen av barns og unges
fysiske oppvekstmiljø. Deretter presenteres en del empiriske data som angår selve
skoleanlegget, og ikke minst hvilke hindringer som oppgis for bruk. Undersøkelsene
viser at det først og fremst er innhold og utrustning som utgjør den største
hindringen for fysisk aktivitet, men størrelsen på arealet virker også inn på bruken.
Begrensede arealer er et økende problem, særlig i byene, og problemet er større jo
større byen er. Et hovedtrekk i løpet av de siste 30 årene er at tettbygde områder er
blitt mer kultiverte og grå, og store sammenhengende naturområder er sterkt
redusert (Nyhuus og Thoren 1996). Undersøkelser viser også at skolegårder heller
ikke er grønne, men domineres av asfalt- og grusflater, store ballbaner og
lekeapparat som sklie, sandkasse og husker (Limstrand 2000). Problemene er størst
i ungdomsskolen, på de klassetrinnene der elevene også er mest fysisk passive.
Til tross for at utearealene er såpass mangelfulle, er det få kommuner som stiller
krav til arealstørrelse og utforming, eller som har noen helhetlig politikk på feltet.
Mye tyder derfor på at det er behov for å stille krav.
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Dersom man aksepterer at det er behov for å stille krav til arealene og til opprustning
av utearealene ved norske skoler, er det også nødvendig å klargjøre hvilke
virkemidler som kreves, og hvem som skal ha hovedansvaret for å se til at kravene
oppfylles. Dette er hovedtemaet i kapittel 3, der de mest sentrale juridiske
virkemidlene knyttet til opplæringsloven, plan- og bygningsloven og
helselovgivningen presenteres først. Deretter drøftes økonomiske virkemidler som
det kan være aktuelt å videreutvikle. Kommunenes spesielle ansvar blir særlig
fremhevet.
Kapittel 4 gir en oppsummering og en prioritering av det videre arbeidet. Det
anbefales her å stille et generelt minimumskrav til areal på 50 m2 per elev. Det
anbefales videre å stille visse krav til utformingen for å gi rom for allsidig fysisk
aktivitet og ulike typer av sosiale aktiviteter. Det foreslås å innpasse kravene i
relevante lover og forskrifter.
Nedenfor oppsummeres i kortform de anbefalingene som kan bidra til å sikre bedre
utearealer ved norske skoler.
1. Det foreslås å stille følgende arealkravene:
Det stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev.
Det stilles krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på
SSBs inndeling:
•
•
•

Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2
Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca.
10 000 m 2
Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2 . For
hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2 .

Kravene skiller mellom eksisterende og nye skoleanlegg:
•
•

For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal
være samlet innenfor skolens uteareal.
For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles
innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle
offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø sikres gjennom
arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende.
Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes i
oversiktsplanleggingen som friområder eller friluftsområder etter plan- og
bygningsloven.

Innholdskravene baseres på funksjonskrav. Utearealene skal
•
•
•
•

gi
gi
gi
gi

rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet
rom for ulike typer sosial aktivitet
trygghet og være trivselskapende
mulighet for endringer av det fysiske miljøet
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•
•

gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring
gi rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet

Andre krav til de fysiske omgivelsene:
•
•
•
•
•

sikre best mulige solforhold
skjerme mot de mest ubehagelige vindene
unngå forurensede områder og områder med kald luft
trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen
universell utforming

2. Det foreslås at kravene til skolenes utearealer innpasses i disse lovene og forskriftene :
•
•

•

•

Forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, der
veiledningsmateriellet suppleres med arealkravene nevnt over.
De veiledende arealkravene i de rikspolitiske retningslinjene for barn og
unges interesser i planleggingen suppleres med tilsvarende krav for skolenes
utearealer.
Det gis ut veiledningsmateriell som viser hvordan skolenes utearealer kan
sikres i kommunale vedtekter eller i forbindelse med den kommunale
planleggingen.
Arealkravene gjengitt over innpasses i forskriften for grunnskolen og vil da
utdype det som står i opplæringsloven § 9-3 om "Utstyr og arbeidstilhøve" og
§9a-2 "Det fysiske miljøet".

3. Økonomiske virkemidler og krav i denne forbindelsen:
•
•
•

Det oppfordres til at nærmiljøanleggsordningen i regi av Kultur- og
kirkedepartementet fortsatt bør omfatte skolens utearealer.
Det tilbys et statlig tilskudd til planlegging av skolenes utearealer.
Det stilles krav til planleggingen for å få tilgang på de midlene Husbanken
distribuerer i forbindelse med "Kompensasjon for renteutgifter ved
investeringer i skoleanlegg", der det også må gå frem at visse areal- og
funksjonskrav er tilfredsstilt.

4. Kunnskapsnivået må heves blant dem som har ansvaret for skolenes utearealer både i plansektoren, blant helseansvarlige og i skolesektoren. Det er behov for kurs og
etterutdanningsmateriell.
5. Tiltak rettet mot ungdomsskolen bør prioriteres.
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Størrelseskravene i detalj
Det er heller ikke opplagt hvordan de konkrete arealkravene skal stilles. Det
foreligger flere muligheter som vi vil drøfte under. Det synes nødvendig å ta hensyn
til to hovedkriterier. For det første er det nødvendig med krav som kan være en hjelp
i dimensjoneringsarbeidet. Slike krav kan dreie seg om et visst antall kvadratmeter
per elev eller et visst antall kvadratmeter (eventuelt daa) per klasse. Som nevnt før,
kan slike krav alene føre helt galt av sted og bidra til at arealene blir altfor små og
ubrukelige på skoler med få elever/klasser, mens overdimensjonering er en fare ved
de store skolene. Det er med andre ord også behov for noen maksimums- og
minimumskrav når det gjelder det samlede arealet.
Før vi drøfter arealkravene mer inngående, er det nødvendig å presentere en
entydig definisjon på hvilke utearealer vi snakker om. I kapittel 1 nevnte vi en rekke
arealdefinisjoner. Vi vil heretter legge denne definisjonen til grunn for beregning av
utearealene ved en skole:

Skolens utearealer er tilgjengelig bruksareal innenfor tomtegrensen når bygninger,
parkeringsplasser og annet bi/trafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene
elevene har til rådighet, inkludert beplantning, bevart natur og lignende.
Tall fra en undersøkelse av 240 skoler i Nordland (Limstrand 2000) 6 viser at hver
elev i gjennomsnitt disponerer 53 m2 . Variasjonene er store mellom skolene, og
tallene varierer fra 2 m2 til 800 m2 uteareal per elev. Når det gjelder den totale
størrelsen på skolegårdene, viser undersøkelsen et gjennomsnitt på 6405 m2 . Siden
det gjennomsnittlige elevtallet i denne undersøkelsen er mindre enn
landsgjennomsnittet, 120 elever per skole mot 185 per skole på landsbasis, er det
mest relevant å se på dette i forhold til hvor store skolene er. Splittet opp etter
størrelsen på skolene, finner vi disse tallene for størrelsen på skolegårdene i
Nordland:
•
•
•

Store skoler, flere enn 300 elever: gjennomsnittlig uteareal 10 111 m2
Middels store skoler, mellom 100 og 300 elever: gjennomsnittlig uteareal
8910 m 2
Små skoler, færre enn 100 elever: gjennomsnittlig uteareal 4210 m2

Hvis målet er at ingen skoler skal være under landsgjennomsnittet for eksisterende
skolegårder, bør det stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev.
Det foreslås å knytte minimumstallet til elev og ikke til klasse, siden klassebegrepet
varierer og er blitt noe utvannet ved den nye skolereformen.
Dersom vi skal bruke gjennomsnittstallene fra Nordland som utgangspunkt for å stille
minimumskrav for ulike skolestørrelser, er det et viktig spørsmål om dataene fra
Nordland er overførbare til resten av landet. En opplagt forskjell er at det er flere
små skoler i denne landsdelen enn i landet for øvrig. Det betyr at utvalget av store
skoler i undersøkelsen derfra relativt sett er mindre enn i landet som helhet, 7 noe
Tallene er hentet fra prosjektet "Ut er in" (Limstrand 2000), som er den eneste større kartleggingen som er gjort med hensyn til størrelsen på
skolega rder her i landet.
7 I utvalget er det 120 små skoler, 80 middels store skoler og 18 store skoler.
6
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som gjør at gjennomsnittstallene, iallfall for de store skolene, er usikre. Erfaringer fra
det materialet som er samlet inn i forbindelse med den foreliggende rapporten
(Lokøy 2001, upublisert), viser at det i Oslo-området finnes så mange store skoler at
gjennomsnittet blir langt større enn gjennomsnittet for Nordland. Eksempel 2 i avsnitt
2.1, Trosterud og Haugerud skoler, har hele 825 elever og et nettoareal på over 31
700 m2 , noe som gir 38 m2 per elev. Foran er dette vist som et eksempel på et
anlegg der det er tilstrekkelig med arealer, men med et mangelfullt innhold. Med
utgangspunkt i det forannevnte materialet fra Nordland og Oslo kan det være aktuelt
å gradere beregningen av minstearealer for de store skolene med mer enn 300
elever. Vi vil foreslå denne beregningsmåten:
Skoler med mer enn 300 elever skal samlet sett ha et minsteareal på 15 000 m2 • Det
beregnes 25 m2 per elev i tillegg til dette tallet for hver elev over 300. Et
regneeksempel viser at en skole med 500 elever skal ha 300 x 50 m2 = 15 000 m2 +
200 x 25 m2 = 5000 m2 • Minstekrav til netto uteareal blir her altså 20 000 m2 •
I den motsatte enden av skalaen har vi minstekrav til utearealer for de små skolene.
En skole med 50 elever ville etter minimumsberegningen på 50 m2 per elev bare få
2500 m2 til uteopphold og lek. Dette er et svært lite areal samlet sett. Det byr derfor
på begrensede muligheter for aktiviteter, og vil stille store krav til opparbeiding og
vedlikehold. I rikspolitiske retningslinjer for barns og unges interesser i planleggingen
har man tatt konsekvensene av dette, og i forbindelse med retningslinjene foreligger
det anbefalinger om minimumskrav for barns og unges oppholdsarealer i nærmiljøet.
Her foreslås det at det skal finnes en grendelekeplass minimum 500 meter unna
boligen, og denne lekeplassen skal være på minimum 5000 m2 • I nødsfall tillates det
at arealet kan deles i 2 x 2500 m2 • Med utgangspunkt i at skolen i fremtiden kommer
til å få enda større betydning som nærmiljøanlegg, vil det være fornuftig å samordne
kravene til grendelekeplass og minimumskravene til skolenes utearealer. Vi foreslår
derfor at minimumsarealet for en skole ikke skal være mindre enn 5000 m2 samlet
areal. Dette gjelder for skoler med færre enn 100 elever.
For de middels store skolene, skoler med mellom 100 og 300 elever, foreslår vi et
minstekrav tilsvarende gjennomsnittet i Nordland, det vil si 10 000 m2 •
Kort oppsummert foreslår vi følgende krav til minsteareal gradert etter
skolestørrelse:
•
•
•

Minimumsareal på små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2
Minimumsareal på middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca.
10 000 m2
Minimumsareal på store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2 . For hver
elev over 300 kommer det et tillegg på 25 m2 •

Krav til innhold og utforming
Generelt er det vanskelig å stille normerte og eksplisitte krav til innholdet, og især til
utformingen, enten det dreier seg om utearealer generelt eller skoleområder spesielt.
Resultatene avhenger av hvor godt byggherren, det vil si kommunen inkludert
skolens ansatte og elevene, klarer å formulere behovene, og hvordan planleggerne
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Det
kunnskapssøkende
barnet

Gi rom for
kunnskapstilegnelse
Utøving av virkelighetsnær
læring

Skolehage, uteklasserom, vannkraftanlegg ,
radiobilbane, fugle- og froskedam, bålplass til
matlaging, "leseskog", område for kulturminner,
natursti, geologiske forekomster, fuglekikketårn,
fuglekasser, "minigårdsbruk" med dyr, utstyrsbod med
læremidler for uteskole, "first lego league"-bane, bekk,
vann , fjære , fjell, skog , labyrint, o-løype, broer, kratt, ur,
eng/slette, park, fiskeplasser, grotter

For å møte de utfordringene som er nevnt foran, vil vi anbefale at man i tillegg til
størrelseskravene stiller krav til hvilke funksjoner som bør ivaretas ute. Dette er
viktig, for en skolegård bør ivareta ulike funksjoner med utgangspunkt i barns
forutsetninger og behov. Tabell 1 gir en oversikt over aktuelle funksjoner og
eksempler på tiltak som kan gjennomføres. Tabellen er en bearbeiding av Limstrand
(2001 ). Utgangspunktet er de ulike målene i L97, som "det skapende mennesket",
"det allmenndannete mennesket", "det miljøbevisste mennesket" osv. Disse målene
bør også reflekteres i utformingen av skolenes utearealer. I vedlegg 4 gis det en
oversikt over arealbehov for ulike funksjoner/tiltak.
Som tabell 1 viser, inngår natur og variert terreng som en forutsening for å
imøtekomme mange av de aktuelle funksjonskravene. Dersom forutsetningene er
der, bør man med andre ord legge stor vekt på åta vare på den opprinnelige
naturen i forbindelse med skoleanlegg. Innpassing av vegetasjon i forbindelse med
nyanlegg vil på sikt kunne bidra til at skolene tilføres naturelementer. Dette bør få
høy prioritet.
I tillegg til funksjonskravene som er nevnt over, vil vi også anbefale at man på
skolenes utearealer tar hensyn til disse faktorene:
• Man bør sikre best mulige solforhold.
• Man bør skjerme mot de mest ubehagelige vindene.
• Man bør unngå forurensede områder og områder med kald luft.
• Det bør være trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen.
• Utformingen bør være universell.

Oppsummering og forslag til krav når det gjelder arealer og innhold
Under oppsummerer vi i kortform de forslagene som er drøftet og presentert foran i
avsnitt 2.3.
1. Definisjon av skolens utearealer:
Skolens utearealer er tilgjengelig nettoareal innenfor tomtegrensen når bygninger,
parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er trukket fra. Her inngår de bruksarealene
elevene har til rådighet, inkludert beplantning, bevart natur og lignende.

35

2. Generelt krav til minsteareal per elev:
Det bør stilles et generelt minimumskrav på 50 m2 nettoareal per elev. Det foreslås å
knytte minimumskravet til elev og ikke til klasse.
3. Krav om minste samlede areal gradert etter skolestørrelse basert på SSBs
inndeling:
•
•
•

Minimumsareal ved små skoler (færre enn 100 elever): ca. 5000 m2
Minimumsareal ved middels store skoler (mellom 100 og 300 elever): ca.
10 000 m2
Minimumsareal ved store skoler (flere enn 300 elever): ca. 15 000 m2 . For
hver elev over 300 kommer et tillegg på 25 m2 .

4. Skille mellom eksisterende og nye skoleanlegg:
•
•

For nye skoleanlegg må minstekravene være tilfredsstilt, og arealene skal
være samlet innenfor skolens uteareal.
For eksisterende skoler med små arealer må minstekravene tilfredsstilles
innenfor 200 m fra skolebygningen. Kommunen må sørge for at aktuelle
offentlig tilgjengelige arealer i skolenes nærmiljø sikres gjennom
arealplanleggingen, ved oppkjøp av arealer, ved leieavtaler og lignende.
Kommunen må først og fremst sørge for at slike arealer avsettes som
friområder eller friluftsområder i oversiktsplanleggingen etter plan- og
bygningsloven.

5. Krav til innhold og utforming med utgangspunkt i funksjonskrav:
•
•
•
•
•
•

Gi
Gi
Gi
Gi
Gi
Gi

rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet
rom for ulike typer sosial aktivitet
trygghet og være trivselskapende
mulighet for endringer av det fysiske miljøet
rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring
rom for spenning og uforutsigbarhet og skape lokalt identitet

6. Andre krav til fysiske omgivelser/utforming :
•
•
•
•
•
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Sikre best mulige solforhold
Skjerme mot de mest ubehagelige vindene
Unngå forurensede områder og områder med kald luft
Trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen
Universell utforming
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Planid 023726200 Områdereguleringsplan Vilberg - sluttbehandling
Rådmannens innstilling
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12- 12 vedtar kommunestyret
Områdereguleringsplan Vilberg. Plankartet er datert 14.8.2017, og
reguleringsbestemmelsene er datert 8.8.2017.
2. Da fylkesmannen har innsigelse vedrørende felt BU3, lokalisering av ny skole på
Tynsåkjordet, anmoder hovedutvalg for næring plan og miljø fylkesmannen om å
gjennomføre megling før planen legges fram for behandling i kommunestyret.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger

Oppsumme ri ng av saken
Asplan Viak har vært engasjert av Eidsvoll kommune for å utarbeide forslag til ny områdeplan
for Vilbergområdet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for:
•
•
•
•
•

Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet
Videreutvikling av Vilberg ungdomsskole innenfor dagens skoleområde
Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål
Fortetting av to eksisterende boligområder
Utbedring av eksisterende vegnett og kryss

Både arealer som er foreslått regulert til offentlig formål og arealer foreslått regulert til
fortettingsområder for boliger har krav om detaljregulering før videre utbygging kan
igangsettes.
Kommunestyret stadfestet planprogrammet i november 2015. Planprogrammet
inneholdt en konsekvensutredning av alternative lokaliseringer av ny barneskole og fastsatte
plasseringen av denne på Tynsåkjordet.
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fremmet innsigelse til plassering av barneskolen utenfor
sentrum og på dyrka mark, og det er berammet mekling i september 2017. Kommunestyret
holder fast ved skolens lokalisering i sak 53/17 den 13.6.2017.
Beskrivelse av planområdet
Planområdet utgjør totalt ca. 377 dekar. For å få en helhetlig vurdering av trafikk og
fremtidig utbygging er det valgt å inkludere områdene rundt eksisterende
skoler/barnehage og tilgrensende eiendommer nord for Tynsåkvegen i planområdet.
Planområdet består av landbruksareal, barnehage, skolebygg, idrettsanlegg, trafikkareal og
småhusbebyggelse.
Nødvendig areal til den nye Vilberg barneskole utgjør om lag 46 dekar (inkludert holdeplass for
skolebusser). Planområdet til skolen viser et større areal med tanke på fremtidig utvidelse av
skolen. Totalt utgjør dette 52 daa.
Planprosessen
I forkant av områdereguleringen har kommune n vurdert ulike plasse ringer av ny Vilberg skole,
og i planprogrammet ble det fastslått å legge skolen på Tynså kjordet . Planforslaget er i
samsvar med kommuneplanen, bortsett fra dagens Vi lberg skol e som fo res lås end ret til
boligformål og LNF-området som foreslås omdisponert til byggeformål for ny Vilberg
barneskole.
Planprogrammet ble sendt på høring juni-august 2015 samtidig som det ble sendt ut varsel om
oppstart av planarbeid til berørte parter, grunneiere og naboer. Høring av planprogram ble
annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og på kommunens nettsider.
Det ble avholdt et åpent møte ved planoppstart/høring av planprogrammet og det har vært
gjennomført et «fremtidsverksted» med elevrådet på Vilberg skole høsten 2015.
Forslag til Områderegulering for Vilberg var oppe til behandling i Hovedutvalg for næring, plan
og miljø den 29.11.2016 og ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 22.12.2016-10.2.2017,
med forlenget høringsfrist til 24.2.2017.
I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn totalt 12 uttalelser til planforslaget. Tre av
uttalelsene var innsigelser fra overordnede myndigheter. Nedenfor følger en oppsummering av
innsigelsene og med administrasjonens kommentarer, samt andre relevante merknader som
har medført endring i planforslaget. De andre uttalelsene er oppsummert i eget skjema, samt
lagt ved i sin helhet til saken.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslaget om å plassere barneskolen utenfor sentrum
på dyrka mark.
Fylkesmannen begrunner innsigelsen med at plasseringen er i strid med nasjonale mål for
jordvern og økt matproduksjon og regional plan for areal og transport. Videre mener de at
alternative lokaliseringer ikke er grundig utredet og at potensialet for fortetting og
transformasjon innenfor eksisterende byggesone ikke er tilstrekkelig vurdert.
Administrasjonens kommentar:
Innsigelsen tas ikke til følge. Eidsvoll kommune begrunner lokaliseringen av ny skole på
Tynsåkjordet med at det ikke finnes tilstrekkelig store nok arealer innenfor eksisterende
byggesone i dag, som kan romme ny skole, flerbrukshall samt transport- og parkeringsareal
som er tilfredsstillende for en fremtidsrettet ny skole i det prioriterte tettstedet Eidsvoll
sentrum. Derfor er det foreslått å utvid e byggesonen i tettstedet for å legge skolen på
Tynsåkjordet, fremfor å bygge ny skole på arealer som ligger utenfor akseptabel gang - og
sykkelavstand til tettstedets sentrum.
Det vises til kommunestyrets vedtak av 13.6.2017 hvor vurdering av alternative lokaliseringer
og innsigelsesspørsmålet ble behandlet. Kommunestyret vedtok at administrasjonen fortsatt
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skal jobbe for Tynsåkalternativet. Mekling er berammet til den 15.9.2017 hos Fylkes mannen i
Oslo og Akershus.
For utfyllende opplysninger vises det til brev sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus den
22.6.2017 (vedlegg 9) hvor administrasjonen svarer ut Fylkesmannens krav til ytterligere
utredninger og vurderinger, og anmoder Fylkesmannen om å frafalle innsigelsen.
Akershus fylkeskommune
Fylkesrådmannen fremme r administrativ innsigelse til planforslaget med bakgrunn i at det ikke
er tatt tilstrekkelig hensyn til bevaring av friarealene rundt gravminnene ID 80217 og 80220 .
Innsigelsen kan trekkes dersom plankartet endres i tråd med fylkesrådmannens anbefalinger
vedrørende disse gravhaugene.
Videre anbefaler fylkesrådmannen å vurdere bevaringsspørsmålet rundt boligene i Ekornvegen.
Boligene i Ekornvegen 2, 4 og 6 er i kommunens kulturminneplan rangert på samme nivå (3)
so m boligene i Tynså kvegen 20 og 22, som er foreslått regu lert med hen synssone C ( bevaring
kultu r miljø) . I till eg g anbefaler fylkesrådm ann en at loka litete ne ID 8929 1 og ID 89294 blir
m arkert i kartet med bestemmel sesområde på samme måte som lokalitetene ID 220 725 og ID
220726.
Til slutt viser fylkesrå dmannen til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus med innsigelse til
planforslaget, og anmoder komm unen å vurdere alternative løsnin ger som kan bidra til en mer
sentral beliggenhet samtidig som man begrenser nedbygging av dyrka mark.
Administrasjonens kommentar:
Det legges på hensynssone C og D rundt gravminnene ID 80217 og ID 80220 for å bevare
tilstrekkelig friområde rundt kulturminnene, og innsigelsen tas derfor til følge.
Når det gjelder boligene i Ekornvegen har administrasjonen vurdert boligene med tilhørende
opparbei dede hager, samt trerekka med store trær øst langs Eko rnvegen til å være
bevari ngsverdige, og foreslår derfor å legge på hensynssone C (bevaring kulturmiljø) på dette
området.
Lokalitetene ID 89291 og 89294 vil markeres på samme måte som ID 220725 og 220726 i
kartet, med tilhørende bestemmelsesområde.
Alternative løsninger for skoletomt er utredet tidligere, og dette punktet tas derfor ikke til
etterretning.
Norg es vassd rags- og energidirekt orat (NVE) :
NVE fremmer inn sige lse ti l planforslaget på grunnlag av manglende dokumentasjon på at
sikkerheten mot kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt. NVE krever derfor at en avklaring av
områdestabilitet må skje før områdeplanen vedtas, eller at det blir satt krav om
detaljregulering for alle delfeltene med tilhørende krav om avklaring av områdestabilitet.
Administrasjonens kommentar:
Det legges inn krav om detaljregulering med tilhørende krav om avklaring av områdestabilitet
for alle byggeområder i planen, og innsigelsen regnes derfor som tatt til følge.
Merknader fra to naboer til om rå de B eksisterende Vilberg skole:
De har merknader til byggehøyden på planlagt bebyggelse byggeområde B. De mener at en
takhøyde på inntil 18 meter i et vill aområde vil få negative konsekvenser. De mener at den
foreslåtte blokkbebyggelsen ikke er tilpasset det eksisterende bygningsmiljøet og
strøkskarakteren, og ber om at høyden reduseres. De er bekymret for sol forho ldene på sin
eiendom dersom bebyggelsen blir for høy og/eller kommer for nærme deres eiendom .
Administrasjonens kommentarer:
I reguleringsbestemmelsene er det lagt til rette for høy arealutnyttelse på den gamle
skoletomta. Dette er nødvendig grep i henhold til overordnede føringer for areal- og
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transportplan legging, om konsentrert utbygging og area Ieffektivitet. I plan beskriv! ,~: !"~-~eø
illustrert sju blokker med fem etasjer og parkering under bakken. Imidlertid er det krav om at
det utarbeides detaljregulering før området bygges ut. I detaljplanen vil man måtte ta hensyn
til omkringl iggende bebyggelse med henbl ikk på solforhold og ti lpasni ng til eksistere nde
bebyggelse. Adm inistrasjonen har valgt å spesifisere bestemmelse pkt. 4.3 Bolig bebyggelse
(B) slik at maksima l byggehøyd e på bygni ng er 18 meter over gjen nomsnittlig planert terreng,
dette inkluderer tekniske rom over tak .
Begrenset høring
Det ble gjennomført en begrenset høring i forbindelse med endring av en bestemmelse i
planforslaget. Frist for å uttale seg ble satt til 1.8.2017, og det kom inn to uttalelser i
høringsperioden (Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus). Ingen av
dem hadde merknader til den foreslåtte endringen .
Endringen i planforslaget omfatter endri ng av bestemmelse 3.2 som omhandler rekkefølgekrav
knyttet til veg. Bakgrunnen for endringen er å sikre nødvendig utbedring av krysset
Tynsåkvegen/Sundgata. Dette er et uoversiktlig kryss med stor trafi kkbela stning, og krav om
utbedring av dette krysset ble ikke tatt med i bestemmelsene til områdeplanen for Vilberg. I
forbindelse med arbeidet med områderegulering for Eidsvoll sentrum som grenser til
områdeplanen for Vilberg, ser administrasjonen at det er hensiktsmessig å knytte krav til
utbedring av krysset til begge disse reguleringsplanene.
Nedenfor følger bestemmelsen med administrasjonens till egg/end ringer markert med rødt. I
tillegg er det i første avsnitt endret fra Tynsåkvegen til Sundgata (markert med rødt).

3.2 Veg Gang/sykkelveg (SGS 1) langs Tynsåkvegen skal være opparbeidet i henhold til
kommunens vegnorm og reguleringsplan før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
t il bygg på felt BU3. Ved detaljregulering av felt B skal det prosjekteres en gang/sykkelveg fra
Vilbergvegen til Sundgat a. Gang/sykkelvegen skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig
brukstillatelse el ler ferdiga ttest i byggeområdet .
Ved detaljregulering av fe lt BU3 eller B, avhen~lg av det felt som detalj reguleres først i tid, skal det
gjen nomføres en trafikkanalyse for Vilbergomradet som v iser anbefalt løsning og utforming av
krysset Tynsåkvegen/Sundgata og krysset Kastellvegen/ Nedre Vll berg veg . Det skal også
utarbeides detaljreguleringsplaner for disse kryssene med tilhørende vegsystem . Krysset mellom
Sundgata, Tynsåkvegen, Prost Krags veg og Kastellvegen skal være utbedret i henhold til
detaljreguleringsplan, eller være sikret utbedret gj ennom en utbyggingsavtale eller tilsvarende,
senest før tillatelse til tiltak blir gitt for felt B. Byggeplan skal forelegges vegmyndigheten for
godkjenning.

For øvrig er det gjort mindre justeringer i bestemmelsene for å tilpasse til de
innsigelsene/merknadene som er tatt til følge.
Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget legger til rette for en høy boligfortetting i området nærmest sentrum og en noe
lavere fortetting lenger ut. Områdene til offentlig undervisning får enhetlige bestemmelser, og
det legges opp til en maksimal høyde fra gjennomsnittlig terreng på 14-17 m.
Det skal tilrettelegges for ny barneskole på Tynsåkjordet med mulighet for framtidig utvidelse,
inkludert dobbel gymnastikksal eller flerbrukshall. Forslaget legger til rette for utvidelse av
dagens barnehage på Vilberg, samt en utvidelse av Vilberg ungdomsskole .
Arealet som er foreslått regulert fra LNF-formål til byggeområde for ny skole og tilhørende
infrastruktur på Tynsåkjordet er på ca. 52 daa. I tillegg er det foreslått å regulere LNF-arealet i
ravinen vest for skoletomta til Naturområde, ca. 34 daa. Totalt utgjør omdisponering av dyrka
mark til annet formål ca. 52 daa.
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Innenfor dagens skoleområde på Vilberg vil det legges til rette for fortetting i form
boliger (felt B), samtidig som det eldste bygget på Vilberg skole vil reguleres til
bevaring . Området foran den gamle skolen er foreslått regulert til offentlig lekeplass, slik at
man sikrer bruken av området for barn og unge. Det er i planbeskrivelsen illustrert muligheten
for blokker på fem etasjer m ed til sammen 146 leiligheter innenfor felt B. Det er i
bestemme lsene satt en m aksi mal høyde på 18 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Imidlertid skal maks imal kotehøyde for overkant tak fastsettes i detaljplan.

Innenfor felt BKSl og BKS2 (se forslag til planka rt) legges det til rette for konsentrert
små husbebyggelse. Det legges inn hensynssone bevaring på boligene i Tyn så kveg en 20 og 22,
samt på boligene i Ekornvegen 2, 4 og 6. Tidligere regulering til bevaring av de eldste byggene
på Eidsvoll vgs. videreføres i ny områdeplan.
For skolebussene til nye Vilberg skole er det foreslått regulert en egen busslomme/
kollektivplass (felt SKH) godt utenfor kjørevegen, mens bussene til ungdomsskolen og
idrettshallen stopper i vegen slik som i dag. For å bedre trafikkforholdene, spesielt fo r bussene
til ungdomsskolen og id rettshallen foreslås det å utbedre kryssene i Jon Sørensens veg . Dette
er nødvendige trafikksikkerhetstiltak dersom det skal være tovegs trafikk i denne vegen.
Forh oldene for gående og syklende forbedres ved at det eta bleres ny gang- og sykkelveg fra
Ha ga lykkj a til Tynsåk. Det foreslås også en gang- og sykkel veg videre til Sundgata i stedet for
dagens fortau. Dette vil gi en sam menhengende gang- og sykkelveg fra den nye skolen og ned
til Sundga ta, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge innenfor planområdet.
Det mangler i dag 210 meter med gang- og sykkelveg mellom Hagalykkja/Helge Neumanns
veg og den nye skol etomta . På denne strekningen er det fo reslått regulert inn gang- og
sykke lveg på nordsiden av Tynsåkvegen. Dette for å redu sere an tall vegkryssing er fo r
skol ebarn og gjøre skol evege n t rygg ere for gåend e og sykl end e. Den ne løsni ngen vil kreve
areal fra eiendommene som ligger nord for Tynsåkvegen på denne st rekningen . Det er
eiendommene gbnr. 17/23, 18/168, 18/22, 18/38 og 18/59 som vil bli berørt av denne gangog sykkelvegen. Avstanden fra bolighusene til kjørevegen vil fremdeles være den samme som i
dag. Se vedlegg 22 (vegtegning W01) som viser grunnerverv for gang- og sykkelvegen.
For å unngå å beslaglegge så mye areal av de nordlige eiendommene er det vurdert et
alternativ med flytting av senterlinja på Tynså kvegen. Det t e vil føre t il et mer omfat tende
arbeid og kostnadene vil bli større enn om man legger gang- og sykkelvegen på nordsi den av
Tynsåkvegen slik det er vist i planforslaget.
Forhol det til gj el dende pl aner og retnin gslin jer
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, nåværende bolig, nåværende
og fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet omfattes også av
kommunedelplan for Sundet fra 1990.
Planområdet omfattes av deler av fem reguleringsplaner med endringer, hvor store deler av
området er omfattet av reguleringsplan for Sundgården med omgivelser (1961). Der hvor de
eksisterende planene overlappes av områdereguleringen vil de bli opphevet ved vedtak av
denne områdereguleringsplanen.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- , areal- og transportplanlegging (2014) skal
bidra til å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging.
Pl anretningslinjene er tilpasset gjennom Regional plan for area l og tran sport i Oslo og
Ak ershus (2015), og har som hovedmål at Osloregionen skal være en kon kurransedyktig og
bærekraftig region i Europa. Planen legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal
håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på
kollektivtransport, sykkel og gange, da dette gir best mulighet til å redusere klimagassutslipp
og nedbygging av grønne arealverdier, bedre fremkommeligheten i transportsystemet, samt
utvikle attraktive byer og tettsteder.
Planforslaget utgjør en fortetting med tanke på økt befolkningsvekst i tettstedet Sundet.
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Planforslaget anses derfor å være i tråd med planretningslinjene og regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) skal sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov. Planforslaget vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge
innen planområdet. Det gir en ny universelt utformet skole i et åpent grønt landskap med
tryggere skoleveger, forbedrede og nye gang- og sykkelveger.
Konsekvensutredninger
Ettersom en del av forslaget til områdereguleringsplanen ikke er i samsvar med vedtatt
kommuneplan utløses krav om konsekvensutredning iht. forskri~ om konsekvensutredninger.
Følgende tema er beskrevet i egne rapporter:
•
•
•
•
•
•
•

Jordvern - jordflytting
Transport
Grunnforhold
Kulturminner
Biologisk mangfold
Barn og unges oppvekstvilkår
Arealutnyttelse ny barneskole

2. Vurdering

2.1 Overordnede planer og mål
Planforslaget strider mot kommuneplanen på to felt, både arealet til ny skole på Tynsåkjordet
som er avsatt til LNF-formål og arealet til boligbebyggelse som er avsatt til undervisning
(dagens Vilberg skole). I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
skal vekst gå foran vern av jordbruksarealer og regional grønnstruktur i prioriterte tettsteder
når potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er utnyttet og at
nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse.
Arealet som frigis på dagens skoleområde vil gis en høy arealutnyttelse og bidrar til flere
boliger og et bedre befolkningsgrunnlag for gode service og tjenestetilbud og bedre
kollektivdekning i Eidsvoll sentrum. Arealutnyttelsen for ny skole ivaretar særlig barn og unges
interesser som også skal veie tungt i arealkonflikter, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).
Fortettingen som det legges opp til på den gamle skoletomta, samt i boligområdene lenger
nord vil være i tråd med overordnede retningslinjer for areal- og transportplanlegging, i tillegg
til å være med på å styrke Eidsvoll sentrum.
Vedlagt grunnlagsdokument langsiktig grønn grense belyser og drøfter potensialet for
fortetting i Eidsvoll sentrum, og behovet for å prioritere konsentrert utvikling av boliger,
handel og service innenfor tettstedet. For å bygge skolen i akseptabel gang- og sykkelavstand
til det prioriterte tettstedet Eidsvoll sentrum er det nødvendig å utvide dagens byggesone.

2.2 L0 kalise ring av skoletomt
Det er utredet flere alternative skoletomter i forbindelse med både områdeplanen og i
forberedende saker i forkant av planarbeidet . Administrasjonen ser selvfølgelig at
utredningsarbeidet burde vært gjort i forbindelse med kommuneplanprosessen. Vi kan
imidlertid ikke se at aktuelle alternative lokaliseringer av ny skole hadde vært gjenstand for
grundigere utredninger enn det som nå er blitt gjennomført i denne planprosessen .
I statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sies det at ved
forslag om omdisponering av verdifull dyrket eller dyrkbar jord, bør potensialet for fortetting
og transformasjon være kartlagt, og det skal utredes alternativvurderinger. Det er utredet
seks alternativer til lokalisering av ny skole i planprogrammet til områdeplanen.
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I planprogrammet ble det gjort en vurdering av de aktuelle alternativene, og detL
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negative konsekvenser for alternativet på Tynsåkjordet. De negative faktorene her var
jordvern og bevaring av kulturlandskap. I planforslaget legges det opp til en omdisponering av
den gamle skoletomta til sentrumsnært boligområde, og dette vil medføre boligfortetting i
Eidsvoll sentrum som gjør at flere kan gå og sykle til skole, jobb, kollektivknutepunkt og andre
daglige gjøremål.
Rehabilitering av eksisterende skole er ikke lenger et aktuelt alternativ, da arealet som var
tenkt benyttet til skole nå er solgt til annen og det er oppført ny bebyggelse på tomta. Denne
eiendommen er derfor ikke lenger tilgjengelig for kjøp som mulig skoletomt.
Det ble i møtet med Fylkesmannen den 22.3.2017 stilt spørsmål om det var mulig å bruke
barnehagetomta til skole. Dette er teoretisk mulig, men bygningen er planlagt og bygd med
tanke på barnehageformål, og det er vanskelig å bruke selve bygningsmassen til skoleformål.
Det er da nødvendig å rive og bygge nytt, samt å måtte reetablere barnehagen et annet sted i
kommunen, noe som vil føre til merkostnader på rundt 60 mill. kr.

Selv om man i prinsippet kunne brukt barnehagetomta ville det likevel ikke vært et stort nok
areal til ny skole på 40 dekar, og det ville vært behov for å ekspropriere om lag tre boligtomter
rundt skolen for å få nødvendig areal. Administrasjonen anser dette som lite ønskelig på
bakgrunn av konfliktpotensialet og kostnadene knyttet til ekspropriering samt sanering av
barnehagen.
Dersom man ikke skulle brukt barnehagetomta, måtte man ekspropriert 10 boligeiendommer,
med til sammen 13 boenheter, rundt skolen for å få nok areal til ny skole . Her er også flere
boliger som regnes som bevaringsverdige og ligger i kommunens kulturminneplan med
anbefaling om bevaring.
Et reelt altern ativ som er d røft et er alternativ A, Trolldalen på Styri, som har utpekt seg som
det mest rea listiske altern ativet dersom det ikke blir mulighet for å bygge skole på
Tynsåkjo rdet. Tomta ligger utenfo r vekstom rådet Eidsvoll sentrum, og er så ledes ikke i tråd
med RATP sine miljømål om konsentrert utvikling innenfor tettstedet. Avstanden til sentrum og
kollektivknutepunkt tilsier at bil vil bli benyttet som transportmiddel. Avstanden til svømmehall
medfører at elever må busses for å få svømmeundervisning. Ved å legge skolen i Trolldalen vil
man ikke få like stor mulighet til sambruk av flerbrukshall. Skole i Trolldalen vil ikke medvirke
til sentrumsutvikling på lik linje med å bygge skolen nærmere sentrum og i nærheten av andre
skoler.
Fordelene med å legge skolen på Tynsåkjordet er at man har nok areal til å få gode
uteområder til skoleelevene, samt at man kan bygge en ny og moderne skole uten de
begrensningene som ligger i gammel bygningsmasse. I tillegg slipper man en lang periode
med byggearbeid på en skole som skal drives som normalt under byggeperioden. Området er
relativt sentrumsnært og med tilknytning til de andre skolene i sentrum.
2 .3 Konsekvenser for naturmiljø/jordvern
Planforslaget beslaglegger ca 52 daa dyrka mark. I utredningen om reetablering av
jordbruksareal gjort av landbrukskontoret i Eidsvoll kommune er det anbefalt å gjenbruke all
matjord på gjenfylt steinbrudd på Brensmork og oppdyrking av gbnr. 207/4, 6, 7 og 8 på
Eidshaug på Minnesund.
Det er lite ønskelig å ta inn et krav i reguleringsplanene som avhenger av private parter
utenfor pla nområdet, derfor er det ikke lagt inn rekke fø lgekrav om at all matjord skal fraktes
bort og reetableres som jordbruksareal på et konkret område.
I forslag til planbestemmelser er det imidlertid lagt inn krav om å utarbeide en plan for
oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk. Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at disse
kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder i
kommunen.
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Sikre at matjordmassene blir brukt p3 en slik m3te at de s3 langt det e}~~l.ig
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

2.4 Landskap/fj ern vi rkning
Etablering av en skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og
land skapsrommet som den nye skoletomten er en del av. Landskapsrommet vil bli noe
red usert i vest og tunet på Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag.
Utbygging av skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang fra
kulturlandskap til tettbebyggelse enn dagens avgrensing med endring i terreng og bebyggelse.
Utbygging av blokker og konsentrert småhusbebyggelse innenfor feltene B og BKS vurderes å
ha liten til ingen negativ effekt på landskapets karakter. Det vurderes at det terrasserte
terrenget og bebyggelsen rundt er robust nok til å tåle en slik fortetting uten at landskapsrom
brytes eller opplevelsen av landskap endres.
Rivning av de nyere tilbyggene rundt Vilberg skole med den opprinnelige skolegården som
offentlig lekeplass foran mot Sundgata vil være positivt. De nye byggene kan tilpasses
terrenget og innordne seg det opprinnelige skolebygget slik at området strammes opp, og
dette kan gi en positiv konsekvens for opplevelsen av bylandskapet.
2.5 Trafikkforhold
Planforslaget vil gi en bedre trafikksikkerhet innenfor planområdet. Det legges til rette for
sammenhengende gang- og sykkelveger og fortau langs Tynsåkvegen til den nye skoletomta .
Oppstillingsplass for skolebusser er regulert på et eget område parallelt med Tynsåkvegen for
å gi en mest mulig trafikksikker situasjon. Busser vil stå på korrekt side med døra mot
skolebygningen, dette reduserer vegkryssing for barn og øker trafikksikkerheten.
Oppstillingssonen for skoleskyss er dimensjonert slik at busser kan svinge inn til og ut fra
oppstillingsplassen enten de kommer fra/skal til vest eller øst.
Både på den nye barneskolen og ved ungdomsskolen legges det opp til egne
hente/bringesoner, adskilt fra parkering og bussoppstilling, for å unngå konflikter mellom
kryssende skolebarn og bil ister.
Tynsåkvegen i øst er en lavt trafikkert veg, med ÅDT omkring 200, og 30 biler i makstime.
Trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. skoleutbygging vil bli ubetydelig.
Bilturp roduksjon til/fra det nye boligfeltet som skal bygges på dagens barneskole er beregnet
til 800 biler på hverdager og 750 ÅDT. Det gir 100 biler i makstime. Dette boligfeltet ligger kun
1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon, i tillegg til at flere busslinjer betjener dette området. Det
er også god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt og togstasjonen. Dette gir en god
mulighet for enda høyere kollektivandel på arbeidsreiser.
Samlet sett vurderes planforslaget til å bedre trafikkforholdene innenfor planområdet. Det blir
forbedrede og nye gang- og sykkelveger og tryggere skoleveger.
2.6 Sosial infrastruktur
Planforslaget vil bidra til etablering av et større antall sentralt beliggende leiligheter i Sundet,
samtidig som det legges opp til fortetting av eksisterende villaområder. En økning i antall
boenheter vil også medføre større behov for barnehage- og elevplasser, utbygging av
omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. Ved at det legges opp til muligheter for
utvidelse av både den nye barneskolen, Vilberg ungdomsskole og Vilberg barnehage vil det
være mulig å øke kapasiteten ved disse.
2.7 Bokvalitet
Det legges opp til en høy utnyttelse innenfor deler av planområdet. Det er nær sammenheng
mellom grad av utnytting og bokvalitet, og i mange byer og tettsteder er det en utfordring å
sikre god bokvalitet samtidig som kravene til høy utnytting øker. Høy tetthet er arealeffektivt
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og kan bidra til mindre transportbehov dersom boligområdene ligger i sentrum eller nær
busstopp eller togstasjon. På Vilberg ligger boligområdene i gangavstand til sentrum og
kollektivforbindelse, og kan bidra til at flere benytter seg av sykkel/gange og kollektivt i stedet
for bil.
Høy tetthet må alltid avveies i forhold til bokvaliteten. Bokvalitetsbegrepet blir ofte satt i
sammenheng med både fysiske egenskaper ved boligen og egenskaper i nærmiljøet. Høy
tetthet kan føre til dårligere solforhold, tap av utsikt, mer innsyns- og støyproblemer. Et godt
bomiljø bør derfor gi mulighet for lys/luft, sosialt samvær, trygghet og identitet. Det skal ha
god estetisk utforming og sist, men ikke minst, være funksjonelt og anvendelig for ulike
brukergrupper. Disse elementene vil bli ivaretatt i detaljreguleringsplanene for boligområdene.
For å sikre god bokvalitet i boligområdene på Vilberg må estetikk og god arkitektur være
sentrale tema i det videre planarbeidet gjennom detaljreguleringsplanene for hvert enkelt
boligområde. Det må blant annet utarbeides gode sol/skygge-analyser som grunnlag for å
sette byggehøyder og plassering av bygningene, gjøre grundige vurderinger i forhold til
materialbruk samt ha et tydelig fokus på prosjektering av gode uteområder.

3. Alternativer
A: Rådmannens innstilling vedtas.
B: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding.

4. Konklusjon
Planforslaget legger til rette for en utbygging av ny barneskole på Tynsåkjordet, samt en
utvidelse av eksisterende ungdomsskole og barnehage på Vilberg. I tillegg legges det opp til en
utbygging og fortetting av den gamle skoletomta, samt i de tilgrensende boligområdene.
Planforslaget legger til rette for en arealeffektiv utnyttelse av boligområdene og vil derfor være
et viktig tilskudd til tettstedsutviklingen i Eidsvoll sentrum/Sundet.
Dersom det oppnås enighet gjennom mekling, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus trekker
innsigelsen kan planen gå direkte til kommunestyret for endelig vedtak.

Vedlegg som følger saken:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
21
22
23

Plankart
Reguleringsbestemmelser
Forslag til planbeskrivelse med KU
Oppsummering uttalelser offentlig ettersyn
Uttalelser offentlig ettersyn - samlet
Tidligere behandlinger i Eidsvoll kommune - saksframlegg og protokoller
Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilbergområde, Eidsvoll kommune
Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilberg - Fylkesmannens svar
Områderegulering Vilberg område - om innsigelsen
Grunnlagsdokument Langsiktig grønn grense for tettstedene i Eidsvoll
Begrenset høring - endring av bestemmelse for Områderegulering for Vilbergområdet planid. 023726200
Uttalelse til begrenset høring
Begrenset høring - endring av bestemmelsene for områderegulering for Vilbergområdet Fylkesmannens uttalelse
Vedtatt planprogram
Kopi av innkomne merknader
Merknader ved oppstart med kommentarer
Merknadskart
Varslingsbrev 15.06.15
Varslingsbrev 07.09.15
Vegtegninger
Overvann

24

25
26
27
28

29
30
31

32
33
34
34
34
35

Landskapsanalyse kart
Landskapsanalyse
Konsekvensutredning for transport
Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
Konsekvensutredning barn og unges oppvekstvilkår
Konsekvensutredning arealbruk ny skole
Konsekvensutredning naturmiljø
ROS-analyse
Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i Tynsåkvegen
Geotekniske vurderinger for Vilberg skole på Tynsåkjordet
Reetablering av jordbruksareal
Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole
Skisse av anbefalt plassering av skolebygg basert på geotekniske vurderinger for Vilberg
skole på Tynsåkjordet
Arkeologisk rapport Vilberg

Utskrift av behandlet sak sendes til

\ ~ Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

~

Eidsvoll kommune
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fytkesmannen .no
www.fmoa .no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.: 2015/1778
Deres dato: 13.12.2016
Vår ref. : 20171825-7 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck og Mari
Gjengedal
Direktetelefon: 22 00 37 08
Dato: 17 02 2017

Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av områderegulering - Vilberg - gbnr
18/1 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse - Innsigelse
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 13.12.2016, befaring av området 1.2.2017, samt epost
av 3.2.2017 med fristutsettelse til 24.2.2017.

For å ivareta nasjonale mål for bærekraftig areal- og transportpolitikk og jordvern
mener Fylkesmannen det er nødvendig å søke andre løsninger for barneskole i Eidsvoll.
Potensialet for fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone
er betydelig. Vi kan ikke se at alternative lokaliseringer er blitt grun ig utredet.
lkesmannen fremmer .>å denne bakonrnn innsi else til lasserino- av barneskolen.
Formålet med planen er å legge til rette for å :
• bygge ny Vilberg barneskole på Tynsåkjordet
• videreutvikle Vilberg ungdomsskole innenfor dagens skoleområde
• omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål
• fortette to eksisterende boligområder
• utbedre eksisterende vegnett og kryss
Bakgrunnen for å flytte Vilberg barneskole er behovet for å møte veksten i antall elever med et
bygg og uteområder som er tilfredsstillende. Planområdet er avsatt til boligformål og privat og
offentlig tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, samt et større sammenhengende
jordbruksareal i utkanten av området som er avsatt til LNF-formål. Kommuneplanen ble vedtatt
våren 2015 . Planen er ikke tatt opp til drøfting i planforum.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no , under "plan
og bygg, arealforvaltning") samt i "Nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging" av 12.6.2015 (se www.plan legging.no).
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.

Jordvern og matproduksjon
Tynsåkjordet, hvor nye Vil berg barneskole planlegges, består av fulldyrket jord av svært god til
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god jordkvalitet. Det opplyses at området er godt drenert og har høyt avlingspotensial for både
korn og forvekster. Området er av nasjonal og regional verdi. :Til varsel om igangsatt
områderegulering uttalte Fylkesmannen at området er konfliktfylt og at vi forutsatte at
kommunen vurderte forslag som minimerer inngrep i verdifulldycrketjord. V.i forutsatte også at
kommunen utredet reguleringsalternativ som ikke medførte inngrep i dyrket og dyrkbar jor,d.
Utkastet til planavgrensning for alternativ C berørte, ved varsel om oppstart, et område på rundt
40 dekar jord. Området som er beskrevet i den senere planbeskrivelsen har økt til ca. 65 dekar,
medregnet områder der drift blir vanskelig. Det er ikke beskrevet hvordan bygging av ny skole
kan påvirke videre drift av tilgrensende landbruksjord negativt gjennom økt utbyggingspress på
det gjenværende jordbruksområdet.
Nedbygging av et så stort område med dyrketjord bør avklares i kommuneplanen, og det bør
begrunnes med at alle andre alternati..ver er vurdert og ikke ansett som reelt gjennomførbare.
Kommunen mener å ha utredet ulike alternativer og -ardert dem opp mot hverandre,.men har
konkludert med å fastholde alternativ C som utbyggingsområde. tter vår vurdering er
kunnskapsgrunnlaget for denne konklusjonen mangelfull, og saken har ikke vært godt nok
behandlet i henhold til nasjonale og regionale føringer.
Nasjonale føringer for jordvern
Jordvern danner grunnlag for langsiktig matsikkerhet, landbruksproduktivitet og
næringsvirksomhet. Hensynet til jordvern må vektes tungt i lys av framtidig befolkningsvekst og
behovet for å øke matproduksjonen, se Fylkesmannens forventningsbrev for 2016.
Fylkesmannen kan ikke se at nasjonale føringer for jordvern har blitt tillagt tilstrekkelig vekt i
den politiske behandlingen av saken, og kommunen har ikke gjort noen helhetlig vurdering av
hvordan de kan bidra til å nå de overordnede politiske målene for jordvern og økt matproduksjon.
Avbøtende tiltak
Fylkesmannen vil påpeke de store utfordringene som er knyttet til å flytte matjord. Behandlingen
av matjord er langt mer krevende, komplisert og kostbart enn behandling av andre masser. Selv
ved en vellykket jordflytting vil produksjonspotensialet vanskelig kunne opprettholdes. I tillegg
kommer kostnadene av å bearbeide det nye jordbruksarealet slik at det opparbeides til en
tilfredsstillende kvalitet. Jordflytting sikrer ikke at det nye arealet er økonomisk rasjonelt å drive.
Fylkesmannen vil også påpeke at nydyrking ikke kan anses som et kompenserende tiltak for tapt
matjord. Dyrkbar jord er på lik linje med dyrket jord en knapp ressurs, og de tilgjengelige
arealene med dyrkbar jord er å anse som en framtidig reserve for å møte behovet om økt
matproduksjon. Dersom man nydyrker areal med bakgrunn i at annet dyrket areal blir bygget
ned, vil det totale produktive arealet også gå ned. Man må i tillegg ta med i beregningen at dyrket
jord av god kvalitet, som har blitt holdt i hevd i generasjoner, vil ha en langt større produktivitet
enn nydyrket areal, som ofte trenger mange år for å nærme seg samme kvalitet. At kommunen
ønsker å nydyrke areal, er derfor ikke et argument som har relevans for saken om utbygging av
Tynsåkj ordet.
Regional plan for areal og transpor·t
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger føringer for kommunenes
arealplanlegging. Planen legger opp til mer konsentrert vekst i utvalgte byer og tettsteder i
Akershus. Utbygging i tråd med planen støtter opp under kollektivtransport og bidrar til å bevare
viktige jordbruksareal og grøntstruktur. Eidsvoll sentrum er utpekt som et regionalt tettsted i
Regional plan. Disse tettstedene skal utvikles til kompakte tettsteder med korte avstander. Det er
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derfor nødvendig å plassere skolen sentralt i tettstedet, slik at flest mulig ansatte og elever kan
gå, sykle eller reise kollektivt for å komme til skolen, i tråd med nasjonale og regionale føringer.
Dagens barneskole ligger ca. 1 km fra togstasjonen, mens ønsket plassering fører til en dobling
av gangavstanden til togstasjonen for de ansatte som reiser med tog. Videre er en barneskole
positivt for sentrumsutviklingen. I tillegg til aktivitet på dagtid vil skolen med lekeplass
sannsynligvis også benyttes etter skoletid, noe som bidrar til å skape mer liv i sentrum.
P.lanen definerer Eidsvoll sentrum som et prioritert tettsted der utbygging under visse
omstendigheter ska unne gå foran vern. :For at vekst skal gå foran vern, må følgende kriterier
oppfylles (R8):
• Potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er planlagt
utnyttet.
• Nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse.
• En utvidelse av byggesonen er nødvendig for å nå vekstmålet for det prioriterte
vekstområdet mot 2030.
Fortetting og transformasjon
Potensialet for fortetting og ransformasjon i idsvoll sentrums eksisterende byggesone er
betydelig. E assmangel er etter Fylkesmannens syn derfor ingen akseptabel grunn for å ve ge
alternativ C. Dersom nedbygging av Tynsåkjordet indirekte bidrar til økt arealutnyttelse av
nåværende skoletomt, kan dette heller ikke kalles fortetting, men en utvidelse av byggesonen.
Innenfor planområdet er store deler av arealet avsatt til undervisningsformål i dag. Her ligger
både en barnehage en ungdomsskole og en videregående skole i tiillegg til nåværende
barneskole. Særlig den videregående skolen har store ledige arealer, og mye av det øvrige arealet
er heller 'kke fullt utnyttet....En grundig vurdering av fortettingspotensialet innenfor det totale
undei:..visningsarealet burde vært gjennomført før en beslutning om å bygge på Tynsåkjordet ble
tatt.
Vekstmål
ette kriteriet er ikke oppfylt, da det 'kke foreligger noen vurdering av vekstmålet for Eidsvoll
mot 2030 og utbyggingen som trengs for å nåi et slikt mål. Det foreligger ingen helhetlig analyse
av behovet og potensialet for framtidig boligbygging innenfor byggesonen, og det fins derfor
ikke et tilstrekkelig grunnlag som tilsier at utbygging av dagens skoletomt er nødvendig for å
møte framtidige krav til boligutbygging.
F1·emmede 01·ganisme1·
I følge plandokumentene er det registrert fremmede organismer innenfor planområdet. Flytting
av løsmasser er en av de hyppigste årsakene til spredning av fremmede organismer. Se
Fylkesmannens forventningsbrev for 2016 og Forskrift om fremmede organismer§ 24.
Konklusjon
Fylkesmannen finneli det uheldig at kommunen ønsker å avvike-fra kommuneplanen så kort tid
etter at den ble vedtatt, og ikke vurdere plassering av en ny barneskole med et mer helhetlig
perspektiv. Potensialet for fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende
byggesone er betydelig. Vi mener at alternativ er til plassering av Vilberg barnesk:ole på dyrka
jord ikke er godt nok vurdert og at den valgte plasseringen ikke er godt nok begrunnet.
Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget om å plassere barneskolen
utenfor sentrum på dyrka mark. Vi mener at plasseringen er i strid med nasjonale mål for
jordvern og økt matproduksjon og regional plan for areal og transport.

, ifl
Med hilsen

Anne-Marie Vikla
fylkesmiljøvernsjef

Morten Ingvaldsen
landbruksdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
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fmoapostmottak@fylkesmannen.no
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Eidsvoll kommune

Deres ref.:
Deres dato : 04.04.2017
Vår ref.: 2017/825-13 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22 00 37 08
Dato : 06.04.2017

Eidsvoll kommune - Om offentlig ettersyn av områderegulering
Vilbergområde - Fylkesmannens svar
Vi takker for et nyttig møte den 22/3-17 og viser til deres oppsummering av 4/4-17.
Fylkesmannen mener at kommunens begrunnelser ikke er tilstrekkelige til at vi kan trekke
innsigelsen. Plasseringen er i strid med nasjonale mål for jordvern og økt matproduksjon og
regional plan for areal og transport. Vi ser ikke at potensialet for fortetting og transformasjon
innenfor Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone er tilstrekkelig vurdert. Vi mener at
alternat' ver til plassering av Vil berg barneskole på dyrka jord ikke er godt nok vurdert og at den
valgte plasseringen og arealkravet ikke er godt nok begrunnet.
Vi anser ikke at kommunen i tilstrekkelig grad har begrunnet behovet for 40 daa til en ny
barneskole. Med den foresJåtte plasserjngen på Tynsåkjordet, og med et stort omfang, kan hele
jordet på ca. 70 dekar i praksis være tapt. Vi savner en grundigere vurdering av areal- og
transportvurderinger. Plasseringen av skolen bør bidra til at flest mulig elever og ansatte kan gå
og sykle til skolen.
Det er avsatt betydelig areal til offentlig tjenesteyting i områdereguleringsplanen. Kommunen må
vurdere en helhetlig og god utnytting av disse arealene til ulike skoler og barnehage. Vi
oppfordrer også kommunen til å utrede hvordan skole og flerbrukshall kan bidra positivt til
tettstedsutviklingen i Sundet.
Vi mener at plassering av skole bør avklares mer helhetlig gjennom kommuneplanprosessen, og
anbefaler kommunen å utrede mulighetene ved eksisterende skole nærmere og/eller å finne andre
alternativer som vil være i bedre samsvar med nasjonale og regionale føringer.
Vi viser ellers til vårt brev av 17.2.2017.

Med hilsen

Anne-Marie Vikla
fylkesmiljøvernsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Morten [ngvaldsen
landbruksdirektør

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Eidsvoll kommune
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll

Deres ref.: 201511778
Deres dato: 05.09.2017
Vår ref.: 2017/825-23 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck og Mari
Gjengedal
Direktetelefon: 22003708
Dato : 14.09.2017

Eidsvoll kommune - Vilbergområdet - Vedrørende arealbehov for ny
barneskole - Fylkesmannen korrigerer
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 5.9.2017.
Fylkesmannen takker kommunen for å ha gjort oss oppmerksom på at vi har oppgitt misvisende
tall i våre eksempler på skoleareal for andre skoler. Vi beklager denne feilen.
Imidlertid endrer ikke dette vårt opprinnelige standpunkt, som er at det ikke foreligger gode
grunner til å utelukke eksisterende skoletomt med bakgrunn i et argument om behov for større
arealer. Vi mener fremdeles det er mulig å bygge en tilfredsstillende skole med flerbrukshall på
mindre enn 40 daa.
I vår region er det begrenset med eksempler på barneskoler med plass til et like stort antall elever
(fire paralleller) som Eidsvoll mener å ha behov for, men erfaring fra disse skolene viser at man
kan bygge tilsvarende skoler på et betydelig mindre areal enn Eidsvoll mener. Eksempler her er
Vestli skole med plass til 840 elever og flerbrukshall, der det totale planområdet er på ca. 21 daa.
Et annet eksempel er Nordpolen skole, som har 545 elever og et totalt planområde på ca. 15 daa.
Hensikten med å vise til eksempler er ikke å oppfordre til en detaljdiskusjon om antall dekar,
men å oppfordre kommunen til å vurdere arealbehovet på nytt. Vi mene at kommunen ikke har
vist på en tilfredsstillende måte at det ikke er ulig å bruke eksisterende tomt.

Med hilsen

Mari Gjengedal
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Christina Kinck
rådgiver

,

Eidsvoll kommune
Kommunal forvaltning
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Vurdering av lokaliseringsalternativet for ny Vilberg barneskole
Rådmannens innstilling
Nye Vilberg barneskole lokaliseres til kommunens regulerte tomt i Trolldalen. Det legges til
rette for bygging av gang- og sykkelveg langs Styrivegen.
Områdeplan for Vilberg videreføres ved at innsigelsen tas til følge men at nåværende område
for barneskole transformeres til sentrumsnært boligområde.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
1.1 Bakgrunn
Sake n gjelder behandli ng av Fylkesmannen i Oslo og Akershus' innsigelse til planforslag for
«Om rå deregul eringspl an fo r Vilb erg » . Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslaget om å
pl asse re barn eskolen utenfor nå værende definerte sentrum og på dyrka mark. De begrunner
dette med at plasseringen er i strid med nasjonale mål for jordvern og matproduksjon, samt
regional plan for areal og transport. Fylkesmannen mener at alternative lokaliseringer ikke er
grundig utredet, og at potensialet for fortetting og transformasjon innenfor eksisterende
byggesone ikke er tilstrekkelig vurdert. Videre mener de at den valgte plasseringen på
Tynsåkjordet - og arealbehovet til ny skole - ikke er godt nok begrunnet. For detaljer vises det
til vedlagte innsigelse datert 17.2.2017 og brev fra Fylkesmannen datert 6.4.2017.
Det er nødvendig med en avklaring av hvordan saken skal behandles videre. Spørsmålet er om
kommunen skal holde fast ved lokalisering av ny skole på Tynsåkjordet eller om man skal gå
videre med en vurdering/utredning av andre alternativer. Selv om man eventuelt velger å ta
innsigelsen ti l føl ge er det likevel viktig å gå vid ere med om råderegu leringen fo r Vil berg ,
ette rsom den regulerer fortetting på dagens skol etomt og de t ilgre nsende boligområdene.
1.2 Planprosess
Planprogrammet for områderegulering for Vilberg ble fastsatt av kommunestyret den
10.11.2015. Planforslag t il områdeplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i
planutvalgsmøte den 29.11.2016. Representanter fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og

landbruksavdeling var den 1.2.2017 på befaring og i møte med administrasjonen for å få
ytterligere informasjon om planforslaget.
Innsigelsen ble mottatt den 17.2.2017, og administrasjonen var i møte hos Fylkesmannens
miljøvernavdeling og landbruksavdeling den 22.3 .2017 for å avklare eventuelle uklarheter
samt å opplyse saken ytterligere. Administrasjonen oppsummerte de viktigste anførslene fra
møtet og dette ble sendt Fylkesmannen den 4.4.2017. Kommunen mottok svar på dette den
6.4.2017, hvor Fylkesmannen holder fast på at kommunen ikke har tilstrekkelig med
begrunnelser til at de kan trekke innsigelsen.
2. Vurdering
Bakgrunnen for at kommunen startet utredning av ny skoletomt er at skolekapasiteten for
Vilberg allerede er sprengt. Det er viktig at kommunen planlegger sin skolekapasitet i samsvar
med den vekst den ser komme. Det tar tid å planlegge og bygge nye skoler og dette må
samsvare i tid og størrelse med utbygging av boligområder i kommunen. Innen 2030 vil
Vilberg skole ha behov for 540 elevplasser (tre parallell), og med all sannsynlighet vil en tre
parallell sko le være sprengt i god tid før 2029. Det er derfor nødvendig å ha mulighet til å
utvide sko len til en fire paral lell skole, nok til å romme 700 elever.
En forsinkelse i planlegging og bygging av ny skole betyr med stor sikkerhet at det må
etableres tilleggslokaler på Vilberg barneskole allerede fra skolestart 2020, muligens fra 2019
avhengig av hvor fort utbyggingspotensialet i området blir realisert. Dagens elevtall ligger
allerede 20 % over prognosene vi har på enkelte trinn. En ny skole bør derfor stå klar senest i
2020. En slik tilleggskapasitet på nåværende skole vil bety en paviljong med en pris på flere
millioner kroner som kommer som en tilleggskostnad til fremtidig løsning.
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Figur: Elevprognoser for skoleår. Kilde Norconsult/SSB.NO

Følgende forutsetninger legges til grunn i alternativene:
Det skal bygges en tre parallell skole med mulighet til utvidelse til en fireparallell. Arealbehov
for en fireparallell skole med inntil 784 elever:
Uteområder i henhold til veileder*: ca. 27 daa.
Fotavtrykk bygningsmasse: ca. 6 daa (3 etasjer)
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Annet trafikk/parkeringsareal: ca. 5 daa
Flerbrukshall: ca. 2 daa

.f

* Veileder: Skolens utearealer - om behovet for arealnormer og virkemidler, Helsedirektoratet, 2003.

Veilederen er ikke juridisk bindende og benyttes ikke alltid i urbane strøk. Den bør likevel
legges til grunn for beregning av behov for uteområdet når man skal bygge ny skole i en
landkommune som Eidsvoll, slik administrasjonen ser det.
Behovet fo r gode utea rea ler er av stor betyd ni ng for fysisk aktivitet og derav barn og unges
helse og t rivsel. Bakg runnen er at barn og unge oppholder seg i stadig lengre tid på skolen,
bå de i undervisningssammenheng og på friti den.
Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene og
stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne. En godt utrustet skolegård, med rom for
positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for å redusere mobbing (Olweus programpakke mot
mobbing, ECICSB 1998).
Helsedirektoratets veileder om skolens utearealer vil derfor legges til grunn i beregningen av
utearealer for ny skole. Denne er som nevnt ikke juridisk bindende, og man bør kunne godta
et slingringsmonn på +/- 10 % fra arealnormen. Det er imidlertid ikke ønskelig å fravike denne
normen i vesentlig grad.
Ty nså kjordet
Ford elene m ed å legge skolen på Tynsåkjordet er at man har nok areal til å få gode
uteområder til skoleelevene, samt at man kan bygge en ny og moderne skole uten de
begrensningene som ligger i gammel bygningsmasse. I tillegg slipper man en lang periode
med byggearbeid på en skole som skal drives som normalt under byggeperioden. Området er
relativt sentrumsnært og med tilknytning til de andre skolene i sentrum.
I planprogrammet ble det gjort en vurdering av de aktuelle alternativene, og det var færrest
negative konsekvenser for alternativet på Tynsåk. De negative faktorene her var jordvern og
bevaring av kulturlandskap.
I pl anfors lag et legges det opp til en omd isponering av den gam le skoletomta til sentru msnært
boligområde, og dette vil medføre boligfortetting i Eid svoll sentrum som gj ør at fl ere kan gå og
sykl e t il skolen . Det vil også i om rå depl-a nen leg ges t il rette for en forbedri ng av gang- og
sykkel vegnettet mell om Tynsåkjordet og sentrum . I tilleg g vil det bli en bedre trafikka vvikling
for skoleskyss .
Dersom skolen etableres på Tynsåk, åpnes muligheten for å flytte skolekretsene, slik at elever
fra vestsida kan gå på den nye skolen, da det er omtrent like langt til Tynsåkjordet som til Ås
skole. Dersom dette ikke blir tilfelle vil Ås skole måtte utvide til en tre parallell i løpet av kort
tid, noe som igjen vil føre til inngrep i dyrka mark ved Ås skole.
I t illegg vil det være en fordel for utviklingen at offentlige tjenester lokaliseres i tettstedet, for
å få aktivitet og liv gjennom hele dagen, og det er sentralt for å få til god bo- og bykvalitet.
Dette understrekes også i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RATP) i
strategi A2, om å utvikle prioriterte vekstområder med bykvalitet.
For å bygge skolen i tettstedet er det nødvendig å utvide dagens byggesone . I RATP,
retningslinje R8 - Langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder - kan hensyn til vekst
gå foran vern av j ordbruksområder og regional grønnstruktur. Dette forutsetter at det er
dokumentert at potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er
planlagt utnyttet, og arealene som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse og at en
utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig - og arbeidsplassvekst i det
prioriterte vekstområdet. I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det under utarbeidelse et
grunnlagsdokument som drøfter langsiktig grønn grense for Eidsvoll sentrum og Råh olt. Etter
administrasjonens vurdering burde Fylkesmannen kunne trekke innsigelsen i om rådep lanen
med et vilkår om at det settes en slik grønn grense ved rullering av kommuneplanen.
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Som nevnt ovenfor er det nødvendig med et areal på om lag 40 dekar for å dekke behovet til
ny skole. Dette inkluderer flerbrukshall, transport- og parkeringsareal. Et slikt
sammenhengende areal finnes ikke innenfor eksisterende byggesone i dag, uten å måtte
sanere bygningsmasse eller ekspropriere eiendommer.
Hovedmålene for Akershus, jf. RATP er å redusere klimautslippene fra biltransport. Ved å
bygge konsentrert og arealeffektivt med gang- og sykkelavstand til de ulike funksjoner vil man
redusere bilbruken og skape levende tettsteder. For Eidsvoll sin del vil det være en stor fordel
å ha skolen i nær tilknytning til det øvrige skolemiljøet, slik kan man dra fordeler av synergier
som flerbrukshus og øvrige idrettsanlegg.
Det ble allerede den 14.4.2015 i sak 29/15 varslet i kommunestyret at det var knyttet stor
usikkerhet om tomta på Tynsåkjordet ville bli frigitt fra jordbruksformål til offentlig formål, og
at det var risiko for eventuell innsigelse fra Fylkesmannen. Kommunestyret gikk likevel inn for
at man skulle jobbe videre for Tynsåk.
I forbindelse med Tynsåk, krevde avdelingene til Fylkesmannen arealreduksjon og/eller flytting
av skolen på en måte som vil gi økte kostnader og begrensninger som ikke ønskes ved et
nybygg .
I møtet den 22.3.2017 ble det stilt spørsmål om det er mulig å fylle ut ravinen til skoletomt,
slik at man reduserer bruk av dyrka mark i vest. Dette vil være en svært krevende prosess
hvor man må fylle opp rundt 20 høydemeter. Dette vil gi en ustabil byggegrunn hvor bygget
må pæles og det vil være stor risiko for å få setningsskader. Det vil også være utfordrende å
skaffe oppfyllingsmasser innenfor et begrenset tidsperspektiv, i tillegg til mengden tungtrafikk
i Tynsåkvegen som vil føre til redusert trafikksikkerhet for myke trafikanter.
Til tross for en løpende dialog mellom kommunen og Fylkesmannen i form av møte og
utfyllende opplysninger i saken , er Fylkesmannen i sitt siste brev fremdeles tydelig negative til
Tyn så ka lternativet.
Hvis kommunen ønsker at det jobbes videre med Tynsåkalternativet innebærer det at det må
gj øres ytterligere utredningsarbeid. Grunnlagsdokumentet om langsiktig grønn grense vil være
utgangspunkt for nødvendige utredninger.
Disse utredningene kan tidligst være klare i løpet av sommeren 2017. Videre prosess er at
utredningene sendes over til Fylkesmannen så snart disse er klare. Fylkesmannen kan når som
helst trekke innsigelsen uten at det avholdes formell mekling i henhold PBL. § 5-6 og et nytt
planforslag kan være klart til behandling til planutvalgsmøtet i august/september 2017.
Dersom det ikke oppnås enighet, må det gjennomføres et formelt meklingsmøte, jf. pbl. § 5- 6.
Administrasjonen er avhengig av et vedtak i kommunestyret før saken eventuelt tas opp til
mekling hos Fylkesmannen. En mekling kan trekke ut i tid, og det er vanlig at en slik prosess
tar opp mot seks måneder. Dersom det ikke blir enighet må saken opp til behandling i
O
0
d epartementet, noe som ogsa kan ta rundt seks maneder etler mer.
Dette betyr at prosessen rundt områdeplanen kan bli omtrent ett år forsinket, i verste fall mer,
og at kommunen ikke får startet prosjektering og bygging tidsnok til skolen må stå ferdig.
Administrasjonen er bekymret for en slik forsinkelse der utfallet også er usikkert.
Eksisterende skoletomt på Vilberg
Dagens skoletomt er rundt 18 dekar, og vil være for liten både for en fireparallell og også for
en tre parallell skole i forhold til det forutsatte arealbehovet.
Et av argumentene i innsigelsen fra Fylkesmannen var manglende vurdering av
fortettingspotensialet innenfor det totale undervisningsarealet. De viser til at det er store
led ige arealer, særlig innenfor Eidsvoll videregående skole sin tomt. De viser også til at mye av
det øvrige arealet heller ikke er fullt utnyttet. Administrasjonen mener at det ikke er realistisk
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å utnytte inneklemte ubebygde arealer med tanke på at man har behov for et stort
sammenhengende areal.
I tillegg har Akershus fylkeskommune fremmet administrativ innsigelse til planen, med tanke
på automatisk fredede kulturminner (gravhauger) i området. De forventer at det legges på en
større hensynssone rundt hvert enkelt gravminne, slik at man ikke risikerer at det bygges tett
inntil gravminnene. Dette er for å hindre en utilbørlig skjemming av kulturminnene, og vil
medføre at det blir mindre areal som det er mulig å bygge på.
Dersom man tar utgangspunkt i nåværende tomt for Vilberg skole, er det ikke mulig å bruke
denne uten å måtte sanere eksisterende bygningsmasse og ekspropriere flere boenheter.
Usammenhengende utearealer vil også vanskeliggjøre og kreve større ressurser i forhold til
tilsyn med elevene slik skolen er forpliktet til etter opplæringsloven.
Administrasjonen anbefalte opprinnelig en rehabilitering av eksisterende skole, bruk av LHLtomt og kjøp av Europris-tomta. Dette ville gitt tilstrekkelig areal for en ny skole, samtidig som
man kunne brukt deler av bygningsmassen fra Europrisbygget. Da lokaliseringsspørsmålet ble
behandlet hadde kommunen en opsjon på Europris-tomta. Denne opsjonen gikk ut like etter
vedtaket om lokalisering av skolen, og eiendommen er nå utviklet videre med tilbygg og
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Denne eiendommen er derfor ikke lenger
tilgjengelig som mulig skoletomt.
Kommunen eier en eiendom mellom dagens skole og Europris-tomta (LHL-tomta) , men denne
er ikke større enn 3,6 daa. Denne kunne i teorien vært brukt til trafikkareal eller parkering i
tilknytning til dagens skoletomt, men den er imidlertid regulert til bolig, noe som kan sies å
være en bedre anvendelse av tomta enn parkering eller trafikkareal. Tomta representerer i dag
en verdi på ca. 10 mill., slik at det er en kostbar tomt å bruke til parkering. I tillegg vil det
være nødvendig å bygge en undergang mellom parkering og skoletomta for å få til en
trafikksikker løsning. En undergang vil koste mellom 5 og 10 mill.
Det ble i møtet den 22.3.2017 stilt spørsmål om det var mulig å bruke barnehagetomta til
skole. Dette er teoretisk mulig, men bygningen er planlagt og bygd med tanke på
ba rne hageformål, og det er vanskelig å bruke selve bygningsmassen til skoleformål. Det er da
nødvendig å rive og bygge nytt, samt å måtte reetablere barnehagen et annet sted i
kommunen, noe som vil føre til merkostnader på rundt 60 mill. kr.
Selv om man i prinsippet kunne brukt barnehagetomta ville det likevel ikke vært et stort nok
areal til ny skole på 40 dekar, og det ville vært behov for å ekspropriere om lag tre boligtomter
rundt skolen for å få nødvendig areal. Administrasjonen anser dette som lite ønskelig på
bakgrunn av konfliktpotensialet og kostnadene knyttet til ekspropriering samt sanering av
barnehagen.
Dersom man ikke skulle brukt barnehagetomta, måtte man ekspropriert 10 boligeiendommer,
13 boenheter, rundt skolen for å få nok areal til ny skole. Her er også flere boliger som regnes
som bevaringsverdige og ligger i kommunens kulturminneplan med anbefaling om bevaring.
På bakgrunn av dette vurderes ikke eksisterende tomt som et reelt alternativ.
Trolldalen
I planprogrammet ble det vurdert seks ulike alternativer til lokalisering av ny skole. Deriblant
var Trolldalen ett av alternativene. Dette var også førstevalget til skolestrukturutvalget i
rapporten som ble lagt fram i sak PS 54/14 den 7.10.2014 i utvalg for oppvekst og levekår
(Fremtidig skolestruktur i Eidsvoll kommune . Rapport fra skolestrukturutvalget).
Dette er et område som er regulert til offentlig formål, og er stort nok arealmessig (42 daa).
Eidsvoll kommune eier hele tomta, og det er derfor ingen kostnader knyttet til innløsing av
tomt. Skoletomta ligger i tilknytning til regulerte boligområder i form av småhusbebyggelse.
Dette medfører at barn i Styriområdet, samt Brennhaugen, Finnbråtan, Gruemyra, Kastellåsen
og Kastellhagen vil få gang- og sykkelavstand til skolen. Ved lokalisering av skolen i Trolldalen
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vil dette medføre en utvikling av de regulerte boligområdene i Trolldalen og Styriområdet som
ikke er utbygd i dag. I tillegg bidrar det til en fortetting av boligområdene i sentrum ved at
eksisterende skoletomt kan bygges ut med sentrumsnære boliger.

Det er imidlertid nødvendig med trafikksikkerhetstiltak for at disse barna skal få trygg
skolevei. Det må derfor reguleres og opparbeides gang- og sykkelveg langs fv. 509 Styrivegen,
en strekning på 2,6 kilometer. Langs deler av denne strekningen er det relativt trangt mellom
veg og bebyggelse. En gang- og sykkelveg vil derfor få til dels store konsekvenser for noen av
eiendommene langs strekningen. Det kan derfor være noen utfordringer knyttet til
grunnerverv, eventuelt ekspropriasjon . Kostnader knyttet til ren opparbeidelse vil beløpe seg
på om lag 40 mill., men dette inkluderer ikke kostnader knyttet til grunnerverv/ekspropriasjon.
Det er også knyttet kostnader til terrengendringer på skoletomta, samt teknisk infrastruktur
(vann/avløp).
Tomta ligger utenfor vekstområdet Eidsvoll sentrum, og er således ikke i tråd med miljømålet
om konsentrert utvikling innenfQr tettstedet. I følge retningslinje R3 i RATP skal 80 % av
veksten i boliger og arbeidsplasser skje innenfor de prioriterte vekstområdene.
Plassering av skole i Trolldalen vil likevel neppe føre til økt bilbruk og at flere må busses til
skolen, siden mange boligområder også ligger nær Trolldalen. Men avstanden til svømmehall
medfører at elever må busses for å få svømmeundervisning.
Trolldalen er ikke et ideelt lokaliseringsalternativ men tomten er etter administrasjonens syn
akseptabel. I og med at Trolldalen-tomta allerede er regulert har ikke Fylkesmannen anledning
til å fremme innsigelse til dette alternativet slik at kommunen vil ha kontroll på videre prosess.
Selv om tomta er regulert til offentlig formål (skole og barnehage) er det i
reguleringsbestemmelsene stilt krav om en utbyggingsplan som tillegg til rammesøknad, før
utbygging av området. I tidligere nevnte sak 29/15, behandlet i kommunestyret den
14.4.2015, er det drøftet hva dette kravet i praksis innebærer. Avhengig av hvordan begrepet
«utbyggingsplan» blir tolket, kan dette eventuelt innebære krav om detaljreguleringsplan.
Det er ikke mulig å flytte skolekretsene slik at elever på vestsida av Vorma kan gå i Trolldalen,
til det er avstanden for stor. Det vil derfor være behov for å utvide elevkapasiteten på Ås skole
om noe tid, noe som igjen går på bekostning av dyrka mark. Arealkonflikten vil likevel være
lavere ved utvidelse av eksisterende bygg enn nybygg. Det medfører større kostnader å bygge
ut to skoler, men samtidig gir dette kommunen større fleksibilitet i skolekapasitet i forhold til
det boligpotensialet som i dag ligger til Eidsvoll sentrum med omegn. I et langsiktig
utbyggingsperspektiv kan en slik fleksibilitet være interessant.
3. Alternativer
A. Rådmannens innstilling vedtas.
B. Kommunen går videre med alternativ Tynsåkjordet.
4. Konklusjon
På bakgrunn av vurderingene gjort ovenfor anses ikke eksisterende tomt på Vilberg med
rehabilitering og ekspropriasjon som et reelt alternativ, og det står nå mellom alternativene
Trolldalen og Tynsåk, slik rådmannen ser det. Av disse to er Trolldalen det alternativet som gir
en mest sikker fremdrift fordi tomta ligger i kommuneplanen som offentlig formål, og er
regulert.
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Vedlegg som følger saken:
.
1 Offentlig ettersyn av områderegulering - Vilberg - gbnr 18/1 m.fl. - Fylkesmannens
uttalelse - Innsigelse
2 Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilbergområde, Eidsvoll kommune
3 Om offentlig ettersyn av områderegulering Vilberg - Fylkesmannens svar
4 Saksfremlegg 14.4.2015 - Alternativer for utbygging av Vilberg skole

Utskrift av behandlet sak sendes til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.06.2017

Behandling
Av 35 representanter var 35 til stede.
Brev fra Fortidsminneforeningen datert 12.06.17 ble delt ut i møtet.

Forslag fra Gunn Elin Blakkisrud (SP) :
Vilberg skole plasseres der skolen ligger i dag.

Voteri ng
Forslaget fra Gunn Elin Blakkisrud fikk 1 stemme (SP 1) og falt.
Formannskapets innstilling ble satt opp mot rådmannens innstilling og rådmannens
innstilling fikk 10 stemmer (SP 5, SV 2, KRF 1, V 1 og MDG 1) og falt.

Vedtak
Det arbeides videre med å bygge ny barneskole på Tynsåk.

Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Kommunal- og modemiseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 17/825
Saksbehandler: Kari Øyen Gay
Direktetelefon: 22 00 35 03
Dato: 20 .12.2017

Eidsvoll kommune - innsigelser til områderegulering Vilberg, Eidsvoll
kommune
Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling har fremmet innsigelser til planen.
Eidsvoll kommune har i brev av 22.10.2017 anmodet fylkesmannen om å oversende saken til
departementet for endelig avgjørelse.
FYLKESMANNENS SAKSFREMSTILLING:
Eventuelle innsigelser fra andre etater som er imøtekommet eller trukket i prosessen frem til
meklingsmøtet er ikke med i denne oversikten.
Kommunestyret i Eidsvoll vedtok planprogrammet i november 2015. Planprogrammet inneholdt en
konsekvensutredning av lokalisering av ny barneskole og fastsatte plasseringen av denne på Tynsåkjordet.

Eidsvoll kommune sendte planen ut på offentlig ettersyn i brev av 13.12.2016:
«Forslagstil/er er Eidsvoll kommune og Asp/an Viak AS er utførende konsulent. Forslag til
områdeplan dekker et areal på 388 daa.
Områdereguleringsplanen for Vi/bergområdet skal tilrettelegge for:
•
•
•
•
•

Bygging av ny Vi/berg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet
Videreutvikling av eksisterende Vi/berg ungdomsskole innenfor dagens skoleområde
Omdisponere eksisterende Vi/berg barneskole til boligformål.
Fortetting av to eksisterende boligområder.
Utbedring av eksisterende vegnett og kryss.»

«Planforslagets bestemmelser inneholder et krav om at matjordenfra Tynsåkjordet skal i størst
mulig grad reetableres som jordbruksareal.»

I planbestemmelsene er det krav om detaljregulering:
«§ 2.1 Krav om detaljregulering
Før det gis tillatelse etter pbl § 20-1 til utbygging av område B, BKSl, BKS2, BFS, BOP, BUl-4,
BBH og BIA skal det utarbeides og godkjennes detaljreguleringsplan for feltene i hht plan- og
bygningslovens kap 12 med forskrifter. I detaljreguleringsplanene skal områdestabilitet avklares.
Detaljreguleringsplanene skal som minimum inkludere et helt felt og nødvendig tilgrensende
infrastruktur, inkludert planfor vann- og avløp.»

Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling fremmet i brev av 17.02.2017
følgende innsigelse:

' 1'
1/

1

AA 11.

«Fylkesmannenfinner det uheldig at kommunen ønsker å avvike fra kommuneplanen så kort tid
etter at den ble vedtatt, og ikke vurdere plassering av en ny barneskole med et mer helhetlig
perspektiv. Potensialet for fortetting og transformasjon i Eidsvoll sentrums eksisterende
hyggesone er betydelig. Vi mener at alternativer til plassering av Vi/berg barneskole på dyrka
jord ikke er godt nok vurdert og at den valgte plasseringen ikke er godt nok begrunnet.
Fylkesmannen fremmer derfor innsigelse til planforslaget om å plassere barneskolen utenfor
sentrum på dyrka mark. Vi mener at plasseringen er i strid med nasjonale mål for jordvern og
økt matproduksjon og regional plan for areal og transport.»

Etter møte med partene 22.03.2017 skriver Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling følgende i brev datert 06.04.2017:
«Fylkesmannen mener at kommunens begrunnelser ikke er tilstrekkelige til at vi kan trekke
innsigelsen. Plasseringen er i strid med nasjonale mål for jordvern og økt matproduksjon og
regional planfor areal og transport. Vi ser ikke at potensialet/or fortetting og transformasjon
innenfor Eidsvoll sentrums eksisterende byggesone er tilstrekkelig vurdert. Vi mener at
alternativer til plassering av Vi/berg barneskole på dyrka jord ikke er godt nok vurdert og at den
valgte plasseringen og arealkravet ikke er godt nok begrunnet.
Vi anser ikke at kommunen i tilstrekkelig grad har begrunnet behovet for 40 daa til en ny
barneskole. Med den foreslåtte plasseringen på Tynsåkjordet, og med et stort omfang, kan hele
jordet på ca. 70 dekar i pra sis være tapt. i savner en grundigere vurdering av areal- og
transportvurderinger. Plasseringen av skolen bør bidra til at flest mulig elever og ansatte kan gå
og sykle til skolen.»

Eidsvoll kommune sendte områdereguleringen ut på begrenset høring i brev av 20.06.2017:
«Endringer i planforslaget:
Endringen i planforslaget omfatter kun endring av bestemmelse 3.2 som omhandler
rekkefølgekrav knyttet til veg. Bakgrunnen for endringen er å sikre nødvendig utbedring av
krysset Tynsåkvegen/Sundgata. Dette er et uoversiktlig kryss med stor trafikkbelastning, og krav
om utbedring av dette krysset ble ikke tatt med i bestemmelsene til områdeplanen for Vi/berg. I
forbindelse med arbeidet med områdereguleringfor Eidsvoll sentrum som grenser til
områdeplanen for Vi/berg, ser administrasjonen at det er hensiktsmessig å knytte krav til
utbedring av krysset til begge disse reguleringsplanene.»
«Det opplyses for øvrig om at de innkomne merknadene fra Akershus fylkeskommune og NVE i
forbinde/se med offentlig ettersyn vil bli imøtekommet og innarbeides i kart og bestemmelser når
planforslaget skal opp til sluttbehandling.»

Eidsvoll kommune skriver i brev datert 22.06.2017 til Fylkesmannen følgende:
« Vi viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin innsigelse til offentlig ettersyn av planforslag til
områderegulering av Vi/bergområdet for lokalisering av ny barneskole på Tynså~jordet. Saken
ble behandlet politisk i kommunestyret den 13.6.2017, og det ble vedtatt at det arbeides videre
med å bygge ny barneskole på Tynsåk. Kommunestyret tok ikke fylkesmannens innsigelse til følge.
I denne oversendelsen vil Eidsvoll kommune svare ut Fylkesmannens krav til ytterligere
utredninger og vurderinger, og på denne bakgrunn anmode om at Fylkesmannen frafaller
innsigelsen.
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til forslaget om å plassere barneskolen utenfor nåværende
definerte sentrum og på dyrka mark. De begrunner dette med at plasseringen er i strid med
nasjonale målfor jordvern og matproduksjon, samt regional planfor areal og transport.
Fylkesmannen mener at alternative lokaliseringer ikke er grundig utredet, og at potensialet for
fortetting og transformasjon innerifor eksisterende byggesone ikke er tilstrekkelig vurdert. Videre

f
mener de at den valgte plasseringen på Tynså¾Jordet - og arealbehovet til ny skole - ikke er godt
nok begrunnet.
Eidsvoll kommune begrunner lokaliseringen av ny skole på Tynså/gordet med at det ikke finnes
tilstrekkelig store nok arealer innenfor eksisterende by, •esone i dag, som kan romme ny skole og
flerbrukshall samt transport- og parkeringsareal som er tilfredsstillende for en framtidsrettet ny
skole i det prioriterte tettstedet Eidsvoll sentrum. Derfor er det foreslått å utvide l,yggesonen i
tettstedet for å I ?gge skolen på TynsåkJordet, framfor å bygge ny skole på arealer som ligger
utenfor akseptabel gang- og sykkelavstand til tettstedets sentrum.»
«Konklusjon:
På bakgrunn av ovennevnte vurderinger og vedlagte dokumenter og utredninger anmoder
Eidsvoll kommune om at Fylkesmannen frafaller/trekker innsigelsen slik at Eidsvoll kommune kan
fortsette arbeidet med å planlegge ny skole på Tynsåkjordet.
Dersom fylkesmannen finner å kunne frafalle innsigelsen uten mekling, har Eidsvoll kommune
mulighet til å legge planforslaget områdereguleringsplanfor Vi/bergområdetfram til
sluttbehandling i kommunestyret den 5.9.2017, etter først behandling i planutvalget og
formannskapet. Deretter vil arbeidet med detaljregulering av ny skole starte opp.»

Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling har følgende merknader til
begrenset høring i brev av 25.07.2017:
«Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.
Fylkesmannen har vurdert varslet endring ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader til
endringen. Vi vil sende et eget brev der vi svarer på anmodningen om å frafalle vår innsigelse til
planen.»

Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling brev om anmodning om å frafalle
innsigelsen datert 11.08.2017:
«Basert på den informasjonen som kommunen har forelagt oss finner vi ikke grunnlagfor å
frafalle innsigelsen.»

Hovedutvalget for næring, plan og miljø i Eidsvoll kommune fattet følgende vedtak
22.08.2017:
«Behandling
Av I 3 representanter var I 3 til stede.
Forslagfra Anders Klaseie (SP):
Fylkesmannens innsigelse tas til følge og planen sendes i retur for ny behandling.
Votering
Forslagetfra Anders Klaseie (SP) ble satt opp mot rådmannens innstilling, og rådmannens
innstilling ble vedtatt med 9 (AP4, H3, FRP2) mot 4 stemmer (SVl, SP2, MDGl).
Innstilling
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar kommunestyret Områdereguleringsplan
Vil berg. Plankartet er datert 14.8.2017, og reguleringsbestemmelsene er datert 8.8.2017.
2. Da fylkesmannen har innsigelse vedrørende felt BU3, lokalisering av ny skole på
Tynsåkjordet, anmoder hovedutvalgfor næring plan og miljø fylkesmannen om å gjennomføre
megling/ør planen legges.framfor behandling i kommunestyret.»
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idsvoll kommune redegjør i brev av 05.09.2017 til rylkesmannen om arealbehov for ny
barneskole på Tymsåkjordet:
«Saken gjelder kommentarer til avsnitt vedrørende tomtestørrelse for ny skole og behov for
uteareal.
Ønsket areal er et viktig argumentfor å bygge ny skole på Tynsåkjordet, og det er forespeilet et
tomtebehov på ca. 40 dekar (inkl. bygningsmasse, trafikk/parkeringsareal og flerbrukshall), som
er basert på veiledende normkrav. I svar fra Fylkesmannens landbruksavdeling og
mi{jøvernavdeling tolkes normkravene som svært høye og ikke realistiske. Dette underbygges med
eksempler fra Utdanningsdirektoratets hjemmeside på skoler bygget i løpet av de seneste årene.
Eksemplene gis med tomteareal, mens det riktige er bruttoareal.
Som eksempel brukes Raumyr skole i Kongsberg, som opplyses å ha et tomteareal på 7,5 dekar
inkl. flerbrukshall. Leser man «Kortefakta» på utdanningsdirektoratets hjemmeside, ser man at
dette er bruttoareal. Dette gjelder også de andre eksemplene som trekkes frem. Ser man på
planbeskrive/sen til reguleringsplanen til Raumyr skole, datert 31.10.13, er det for 4 paralleller
avsatt 10 235m1 til BRA og 32 800m 2 ikl idrettsareal til uteoppholdsareal. I tillegg kommer
parkeringsplasser. Tomten ligger inntil tomt som er regulert til idrett, og idrettsanlegget er også
en naturlig del av skoletomten. Totalt ligger da denne skolen godt over 40 dekar. I tillegg ligger
skolen inntil et stort friområde.»

Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling brev om arealbehov for ny
barneskole datert 19.09.2017:
«Fylkesmannen takker kommunen for å ha gjort oss oppmerksom på at vi har oppgitt misvisende
tall i våre eksempler på skoleareal for andre skoler. Vi beklager denne feilen.
Imidlertid endrer ikke dette vårt opprinnelige standpunkt, som er at det ikke foreligger gode
grunner til å utelukke eksisterende skoletomt med bakgrunn i et argument om behov for større
arealer. Vi mener fremdeles det er mulig å bygge en tilfredsstillende skole med flerbrukshall på
mindre enn 40 daa .
vår region er det begrenset med eksempler på barneskoler med plass til et like stort antall elever
(fire paralleller) somEidsvo/,/ mener å ha behovfor, men erfaringfra disse skolene viser at man
kan by, r 7 e tilsvarende skoler på et betydelig mindre areal ennEidsvoll mener. Eksempler her er
Vestli skole med plass til 840 elever ogflerbrukshall, der det totale planområdet er på ca. 21 daa.
Et annet eksemp_el er Nordpolen skole, som har 545 elever og et totalt planområde på ca. 15 daa.
Hensikten med å vise til eksempler er ikke å oppfordre til en detaljdiskusjon om antall dekar, men
å oppfordre kommunen til å vurdere arealbehovet på nytt. Vi mener at kommunen ikke har vist på
en tilfredsstillende måte at det ikke er mulig å bruke eksisterende tomt.»

Fylkesmannen innkalte partene til meklingsmøte 15. september 2017,jfr. protokoll datert
26.11.2017:
«FYLKESMANNENS KONKUSJON:
Fylkesmannen takket partene for fremmøte og konkluderte med at det ikke var grunnlagfor å
komme frem til en enighet. Innsigelsene fra Fylkesmannens landbruksavdeling og
miljøvernavdeling opprettholdes.
Eidsvoll kommune må vurdere meklingsresultatet og ta stilling til om innsigelse skal
imøtekommes eller om reguleringsplanen skal oversendes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse, jf vedlagte utdrag av rundskriv H-2/14.»

Eidsvoll kommunestyre behandlet planforslag i møte 10.102017 og fattet følgende vedtak:
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Alternativ 2: Kommunestyret tar Fylkesmannens innsigelse ti/følge, og sender
Områdereguleringfor Vi/berg tilbake til administrasjonenfor bearbeidelse.
Forslagfra Anders Klaseie (SP):
Alternativ 2: Kommunestyret tar Fylkesmannens innsigelse til følge, og sender
Områdereguleringfor Vi/berg tilbake til administrasjonenfor bearbeidelse.
Forslagfra Finn Terje Tønnessen (FRP) på vegne av AP, H og FRP:
Alternativ 1: Kommunestyret tar ikke innsigelsen til følge. Områdereguleringsplan for
Vi/berg oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementetfor endelig avgjørelse.
Votering
Forslaget fra Finn Terje Tønnessen på vegne av AP, H og FRP ble vedtatt med 24 mot 10
stemmer (SP5, SV2, MDG, PP og V).
Vedtak
Kommunestyret tar ikke innsigelsen til følge. Områdereguleringsplan for Vi/berg oversendes til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjøre/se.»

Eidsvoll kommunes oversendelse til Fylkesmannen datert 22.10.2017:
«Bakgrunnen for at kommunen startet utredning av ny skoletomt er at skolekapasiteten på
Vi/berg skole i tettstedet Eidsvoll sentrum allerede er sprengt. Det er viktig at kommunen
planlegger sin skolekapasitet i samsvar med den veksten som forventes. Det tar tid å planlegge og
bygge nye skoler, og dette må samsvare i tid og størrelse med utbygging av boligområder i
kommunen. Innen 2030 vil Vi/berg skole ha behov for 540 elevplasser (treparallell), og med all
sannsynlighet vil en treparallell skole være sprengt i god tid før
2029. Det er derfor nødvendig å ha mulighet til å utvide skolen til en fireparallell skole, nok til å
romme 700 elever.»

« Ved å lokalisere flere skoler i nær tilknytning til hverandre bidrar dette til mulighet for samdrift.
For Eidsvoll sin del vil det være en stor fordel å ha skolen i nær tilknytning til det øvrige
skolemiljøet, slik kan man dra fordeler av sambruk av flerbrukshall, svømmehall og øvrige
idrettsanlegg. Lokalisering av ny barneskole på Tynsåkjordet vil også gjøre det enklere for
barneskoleelever å ta fag på ungdomskolen, da skolene vil ligger i gangavstand til hverandre.
Med ny skole på Tynsålgordet oppnår man dermed et campus-lignede område, men både
barneskole, ungdomsskole og videregående skole i gangavstand til hverandre.»

AKERSHUS FYLKESKOMMUNES VURDERING OG ANBEFALING som
regional planmyndighet (jf. Rundskriv H-2/14 fra Kommunal- og modemiseringsdepartementet):

Akershus fylkeskommune ga i brev datert 24. februar 2017 en administrativ uttalelse til offentlig
ettersyn av planforslaget. Fylkeskommunen fremmet administrativ innsigelse til planforslaget
fordi det ikke tok tilstrekkelig hensyn til bevaringen av friarealet omkring to gravhauger (ID
80217 og 80220). Fylkesrådmannen er tilfreds med at vårt innspill er tatt til følge og
hensynssone H570_ 6 med tilhørende bestemmelse er innarbeidet i det reviderte planforslaget,
oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. oktober 2017. Fylkesrådmannen kan på denne
bakgrunn trekke sin administrative innsigelse.
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Fylkesrådmannen hadde også en del merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Vi vurderer at
disse merknadene i stor grad er ivaretatt i det reviderte planforslaget, oversendt Fylkesmannen i
Oslo og Akershus 22. oktober 2017.
Videre anmodet fylkesrådmannen kommunen om å vurdere alternative løsninger for barneskole i
Eidsvoll, som kan bidra til en mer sentral beliggenhet samtidig som man begrenser nedbygging
av dyrket mark. Vi tar til etterretning at kommunen ikke har imøtekommet regionale
myndigheter på dette punktet.

FYLKESMANNENS MILJØVERNAVDELING - vurdering av prinsippene i
naturmangfoldloven (jf. Rundskriv H-2/14 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet):
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i § § 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen etter første punktum skal
fremgå av beslutningen. Det er gjort en slik vurdering i et notat utarbeidet av Asplan Viak
(Vilberg skole og regulering. Naturmiljø, datert 15.2.2016). Miljøvernavdelingen mener at denne
vurderingen er tilfredsstillende.

FYLKESMANNENS VURDERING OG ANBEFALING
Fylkesmannen har gjennomført mekling uten at partene kom frem til en omforent løsning.
Fylkesmannen har registrert at partene er enige om at Eidsvoll trenger ny barneskole, men er
uenige om plassering og vurdering av alternative muligheter. Fylkesmannen har forståelse for at
kommunen ønsker å etablere et campus-liknende område med ny skole og flerbrukshall på
Tynsåkjordet. Kommunen antydet på meklingsmøtet at fremtidig areal6ehov på Tynsåkjordet kan
reduseres til totalt ca. 52 dekar.
Fylkesmannen har et særskilt ansvar for å oppfylle regjeringens nasjonale jordvernstrategi som
har som mål å redusere den årlige omdisponeringen av dyrka jord. Selv om kommunen reduserer
utbyggingsarealet med ca. 10 dekar på Tynsåkjordet, mener fylkesmannen at jordvernet må
tillegges større vekt. Fylkesmannen støtter landbruksavdelingen som påpekte under meklingen at
det ikke er realistisk å kunne utnytte restarealet til rasjonell landbruksdrift.
Fylkesmannen har registrert at aenne planen har skapt engasjement blant befolkningen og
kommunepolitikerne, og viser til vedtak fra kommunestyret hvor planen ble vedtatt med 24 mot
10 stemmer. Fylkesmannen har i sin anbefaling også lagt vekt på fylkesrådmannens anmodning
om å vurdere alternative løsninger for barneskole i Eidsvoll.

Fylkesmannens anbefaling:
Fylkesmannen mener at skoleutbygging er viktig og har forståelse for at plassering engasjerer
innbyggerne. I denne konkrete saken mener fylkesmannen at jordvernet må vektlegges og
kommunen på nytt bør gis mulighe til å finne alternative utbyggingsområder.

Fylkesmannen anbefaler at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar innsigelsen
fremmet av Fylkesmannens landbruksavdeling til følge.

VEDLEGG (elektronisk på minnepenn):
Brev fra Eidsvoll kommune datert 22.oktober vedlagt:
1. Fylkesmannen - protokoll fra meklingsmøtet 15.9.2017, datert 26.l 0.2017
2. Saksframlegg - Områderegulerings plan Vilberg - sluttbehandling kommunestyret
10.10.2017
3. Saksprotokoll kommunestyret 10.10.2017
4. Fylkesmannen - Vedrørende arealbehov for ny barneskole - Fylkesmannens korrigeringer
14.9.2017
5. Eidsvoll kommune - Om arealbehov ny barneskole på Tynsåkjordet 5.9.2017
6. Fylkesmannen frafaller ikke innsigelsen 11.8.2017
7. Brev fra Eidsvoll kommune - Anmodning om å frafalle innsigelsen 22.6.2017
8. Saksframlegg og protokoll - offentlig ettersyn 29.11.2016 og Vurdering av
lokaliseringsalternativer 13.6.2017
9. Notat til formannskapet og kommunestyret- lokaliseringsalternativene - kostnader
5.6.2017
10. Fylkesmannen - om møte 22.3.2017. 6.4.2017
11. Eidsvoll kommune Oppsummering av møte 22.3.2017, 4.4.2017
12. Plankart datert 14.8.2017
13. Reguleringsbestemmelser datert 8.8.2017
14. Planbeskrivelse med KU av Vilberg område
15. Oppsummering og kommentarer - uttalelser ved offentlig ettersyn, 7.8.2017
16. Uttalelser til offentlig høring - samlet
17. Eidsvoll kommune - varsel om offentlig høring Områdeplan 13.12.2017
18. Vedtatt planprogram
19. Merknadskart til planoppstart
20. Oppsummering og kommentarer til uttalelser ved planoppstart 10.6.2016
21. Uttalelser til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram - samlet
22. Eidsvoll kommune - offentlig ettersyn av planprogram og varsel planoppstart 15.6.2015
23. Grunnlagsdokument Langsiktig grønn grense Eidsvoll kommune, 19.6.2017
24. Asplan Viak AS. Konsekvensutredning for transport - Vilbergområdet. Datert 8.6.2016
25 . Asplan Viak AS. Viberg skole regulering. Naturmiljø. Datert 15.2.2016
26. Asplan Viak AS. Vilbergområdet landskapsanalyse kart. Datert 1.6.2016
27. Asplan Viak AS. Vilbergområdet landskapsanalyse. Datert 6.6.2016
28. Asplan Viak AS. Vilbergområdet, konsekvensutredning arealbruk ny skole. Datert
2.6.2016

29. Asplan Viak AS. Vilbergområdet, konsekvensutredning for barn og unger Datert
2.6.2016
30. Asplan Viak ROS-analyse for områderegulering for Vilberg området Datert 10.6.2017
31. Rambøll - Skisse av anbefalt plassering av skolebygg 10.5.2016
32. Rambøll. Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i Tynsåkvegen. Datert
23.5.2016
33. Rambøll G_not_00I, Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole, datert
29.4.2016
34. Rambøll. G-not-001, Geotekniske vurderinger for Vilberg skole i Tynsåkvegen
35. Asplan Viak AS. Områderegulering Vilbergområdet- overvann. Datert 13 .5.2016
36. Eidsvoll kommune - konsekvenser for dyrka mark - Reetablere matjord 13.1.2016
37. Akershus fylkeskommune Arkeologisk rapport Datert 16.8.2017
38. Vegtegninger
39. Saksframlegg - Alternativ for utbygging av Vilberg skole 14.4.2015
40. Saksprotokoll kommunestyrets behandling av alternativ for utbygging av Vilberg skole
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PS 13/20 Klage over vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av ·
reguleringsplan - gnr. 18, bnr. 1-4 i Eidsvoll kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2020

Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslaget fra SP, SV og MDG fremmet av Anders Klaseie (SP)

1. Formannskapet ber om at det til klagebehandlingen i kommunestyret følger en
beskrivelse av den videre prosessen, med alternative utfall og vurdering av risiko for
tidsbruk og økonomi.

2. Klage av 3.1.2020 tas til følge og kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10.
desember 2019 oppheves. Dette begrunnes med forholdene som kommer frem i klagen.
I tillegg bemerkes følgende forhold i saken som gjør at kommunen ikke kan
ekspropriere tomta på Tynsåk:
2.1.
Tid
Departementet skriver i følgebrevet til sitt vedtak at «Departementet har lagt avgjørende
vekt p§ kommunens vurdering av at befolkningsutviklingen i kommunen tilsier at en ny
skole m& være p& plass innen f& §r» og «Departementet legger til grunn at Eidsvoll
kommune har behov for snarlig igangsetting av byggeprosjektet»
Premisset om tid er fortsatt gjeldene. Men tiden går og det er ikke sannsynlig at det er
dette tomtealternativet er det som raskest mulig vil gi en god skoleløsning i det aktuelle
området.
Mangel på avtale om å tiltrede grunnen gjør at det vil bli forsinkelser. Det er i
områdereguleringsplanen satt krav om detaljregulering for å avklare områdestabilitet.
Dette er en prosess som ikke kan igangsettes før kommunen har fått tilgang til tomten og
som i seg selv vil ta tid. Resultatet av undersøkelsene er også usikkert og vanskelige
grunnforhold kan også føre til ytterligere forsinkelser.
Det er feil i faktagrunnlaget i bakgrunnsbeskrivelsen i vedtaket om fastsettelse av
reguleringsplanen fra departementet. Det står at kommunens alternative tomt «Trolldalen »
må detaljreguleres, dette stemmer ikke. Denne tomten er i kommunens eie, er klar til
prosjektering og bygging og det er inngått avtaler om gang/sykkelvei og kryss med andre
utbyggere i området. Denne tomta vil derfor være den raskeste veien til ny skole i
området.
Konklusjon: Premissene om tid som ligger til grunn for vedtaket av
områdereguleringsplanen er ikke riktig og denne kan derfor ikke brukes som grunnlag for
ekspropriasjon.
2.2.
Kostnader
Som bakgrunn for vedtaket av områdereguleringsplanen er det lagt til grunn at Tynsåk er
det rimeligste alternativet. Dette virker usannsynlig når kommunen ikke eier tomta, det er
vedtatt at matjorda skal flyttes til nytt sted, det ikke er avklart områdestabilitet i området.
Samtidig som kommunen eier en egen tomt på over 100 daa kun 2 km unna (2,8km langs
vei) som består av fjellgrunn og hvor det er inngått avtaler om bygging av gang/sykkelvei
og kryss. Det er også sannsynlig at tomta i Trolldalen vil føre til at færre elever trenger
skoleskyss.
Konklusjon: Premissene om kostnader som ligger til grunn for områdereguleringsplanen er
ikke riktig og denne kan derfor ikke brukes som grunnlag for ekspropriasjon.
2.3.

Arealbehov

, ~l r
Departementet anbefaler kommunen å gjøre en ny vurdering av arealbehov ifbm.
detaljregulering fordi kommunen kan ha lagt for stort arealbehov til grunn både som følge
av normer og usikre elevtallsprognoser. Departementet skriver at «Det kan ut fra dette
synes .§ være usikkerhet med hensyn til hva som er et reelt arealbehov for den nye
skolen».
Konklusjon: Kommunen kan ikke ekspropriere et areal fra en grunneier før det er avklart
hva som faktisk er et eventuelt arealbehov. Denne områdereguleringsplanen kan derfor
ikke legges til grunn for ekspropriasjon før en eventuell detaljregulering er vedtatt.
2.4.
Samlet viser disse tre punktene at det er spesielle forhold ved områdereguleringsplanen
som gjør at det ikke kan fattes ekspropriasjonsvedtak med bakgrunn i områdereguleringen .
3. Videre fremdrift i saken
Adm inistrasjonen bes sette i gan g byggi ng av ny skole i Tro ll dalen. Dette er strengt
nødvendig fo r at komm unen skal ku nne dekke fo rsvarlig skolekapasitet i om rådet tidsnok.
Det er avgj ørende at komm unen tar t ilbake kontroll en over fremdrift og kostnader ved å
bygge på egen tomt.
a) Trolldalen er en ferdig regulert tomt som kommunen selv eier som ligger 2 km unna
tomten det er fattet feilaktig vedtak om å ekspropriere (2,8km langs vei).
b) I 2014 valgte et enstemmig politisk nedsatt skolestrukturutvalg bestående av
representanter fra alle partier i daværende kommunestyre denne tomta for ny Vilberg
skole.
c) Tomta i Trolldalen gir kortest skolevei for et flertall av elevene i skolekretsen.
d) Tomtens totale areal er på 101 daa, består av fjellgrunn som er trygg å bygge på og
med kort vei til gode friluftsområder som kan benyttes av skolen.
e) Tomta er regulert til skoleformål og vil kunne bebygges uten ny detaljregulering for
selve byggeområdet. Det er bare å iverksette prosjektering og bygging.
f) Opparbeidelse av gang- og sykkelvei, kryss osv. til skoletomta som kommunen eier er
avklart fordi det er satt som vilkår for at det gis tillatelse for bygging på nabotomta (felt
BKS1). Det er inngått en avtale mellom utbygger av BKS1 og Eidsvoll kommune der
utbygger vil opparbeide infrastruktur frem til tomta. Eidsvoll kommune sin
kostnadsmessige andel av denne avtalen ligger i investeringsbudsjettet for 2020.
Dersom Eidsvoll kommune har behov for å opparbeide denne infrastrukturen før
utbygger av BKS1 kan kommunen opparbeide dette og utbygger må refundere sin
avtalte del av kostnadene. Dette ligger i avtalen.
g) Vann og avløp (VA) er allerede fremført til tomtegrensen.

4.
Vi vil også uttrykke vår bekymring for at all ekstra ressursbruk på denne saken går utover
annen skolekapasitet i kommunen og fremdrift i arbeidet med disse.
Votering
Forslaget fra SP fremmet av Anders Klaseie (SP) ble vedtatt med 7 (SP 4, MDG 1, SV 1, PP
1) mot 6 (AP 3, H 2, FRP 1) stemmer.

Innstilling

1. Formannskapet ber om at det til klagebehandlingen i kommunestyret følger en
beskrivelse av den videre prosessen, med alternative utfall og vurdering av risiko for
tidsbruk og økonomi.
2. Klage av 3.1.2020 tas til følge og kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10.
desember 2019 oppheves. Dette begrunnes med forholdene som kommer frem i klagen .

I tillegg bemerkes følgende forhold i saken som gjør at kommunen ikke ka n
ekspropriere tomta på Tynsåk:
2.1.
Tid
Departementet skriver i følgebrevet til sitt vedtak at «Departementet har lagt avgjørende
vekt pli kommunens vurdering av at befolkningsutviklingen i kommunen tilsier at en ny
skole mll være pll plass innen fll lir» og «Departementet legger til grunn at Eidsvoll
kommune har behov for snarlig igangsetting av byggeprosjektet»
Premisset om tid er fortsatt gjeldene. Men tiden går og det er ikke sannsynlig at det er
dette tomtealternativet er det som raskest mulig vil gi en god skoleløsning i det aktuelle
området.
Mangel på avtale om å tiltrede grunnen gjør at det vil bli forsinkelser. Det er i
områdereguleringsplanen satt krav om detaljregulering for å avklare områdestabilitet.
Dette er en prosess som ikke kan igangsettes før kommunen har fått tilgang til tomten og
som i seg selv vil ta tid. Resultatet av undersøkelsene er også usikkert og vanskelige
grunnforhold kan også føre til ytterligere forsinkelser.
Det er feil i faktagrunnlaget i bakgrunnsbeskrivelsen i vedtaket om fastsettelse av
reguleringsplanen fra departementet. Det står at kommunens alternative tomt «Trolldalen»
må detaljreguleres, dette stemmer ikke. Denne tomten er i kommunens eie, er klar til
prosjektering og bygging og det er inngått avtaler om gang/sykkelvei og kryss med andre
utbyggere i området. Denne tomta vil derfor være den raskeste veien til ny skole i
området.
Konklusjon: Premissene om tid som ligger til grunn for vedtaket av
områdereguleringsplanen er ikke riktig og denne kan derfor ikke brukes som grunnlag for
ekspropriasjon.

2.2.
Kostnader
Som bakgrunn for vedtaket av områdereguleringsplanen er det lagt til grunn at Tynsåk er
det rimeligste alternativet. Dette virker usannsynlig når kommunen ikke eier tomta, det er
vedtatt at matjorda skal flyttes til nytt sted, det ikke er avklart områdestabilitet i området.
Samtidig søm kommunen eier en egen tomt på over 100 daa kun 2 km unna (2,8km langs
vei) som består av fjellgrunn og hvor det er inngått avtaler om bygging av gang/sykkelvei
og kryss. Det er også sannsynlig at tomta i Trolldalen vil føre til at færre elever trenger
skoleskyss.
Konklusjon: Premissene om kostnader som ligger til grunn for områdereguleringsplanen er
ikke riktig og denne kan derfor ikke brukes som grunnlag for ekspropriasjon.
2.3.
Arealbehov
Departementet anbefaler kommunen å gjøre en ny vurdering av arealbehov ifbm.
detaljregulering fordi kommunen kan ha lagt for stort arealbehov til grunn både som følge
av normer og usikre elevtallsprognoser. Departementet skriver at «Det kan ut fra dette
synes li være usikkerhet med hensyn til hva som er et reelt arealbehov for den nye
skolen».
Konklusjon: Kommunen kan ikke ekspropriere et areal fra en grunneier før det er avklart '
hva som faktisk er et eventuelt arealbehov. Denne områdereguleringsplanen kan derfor
ikke legges til grunn for ekspropriasjon før en eventuell detaljregulering er vedtatt.
2.4.
Samlet viser disse tre punktene at det er spesielle forhold ved områdereguleringsplanen
som gjør at det ikke kan fattes ekspropriasjonsvedtak med bakgrunn i områdereguleringen .

3. Videre fremdrift i saken
Administrasjonen bes sette i gang bygging av ny skole i Trolldalen. Dette er strengt
nødvendig for at kommunen skal kunne dekke forsvarlig skolekapasitet i området tidsnok.
Det er avgjørende at kommunen tar tilbake kontrollen over fremdrift og kostnader ved å
bygge på egen tomt.
h) Trolldalen er en ferdig regulert tomt som kommunen selv eier som ligger 2 km unna
tomten det er fattet feilaktig vedtak om å ekspropriere (2,8km langs vei).

i)

I 2014 valgte et enstemmig politisk nedsatt skolestrukturutvalg bestående av
representanter fra alle partier i daværende kommunestyre denne tomta for ny Vilberg
skole.
j) Tomta i Trolldalen gir kortest skolevei for et flertall av elevene i skolekretsen.
k) Tomtens totale areal er på 101 daa, består av fjellgrunn som er trygg, å bygge på og
med kort vei til gode friluftsområder som kan benyttes av skolen.
I) Tomta er regulert til skoleformål og vil kunne bebygges uten ny detaljregulering for
selve byggeområdet. Det er bare å iverksette prosjektering og bygging.
m) Opparbeidelse av gang- og sykkelvei, kryss osv. til skoletomta som kommunen eier er
avklart fordi det er satt som vilkår for at det gis tillatelse for bygging på nabotomta (felt
BKSl). Det er inngått en avtale mellom utbygger av BKSl og Eidsvoll kommune der
utbygger vil opparbeide infrastruktur frem til tomta. Eidsvoll kommune sin
kostnadsmessige andel av denne avtalen ligger i investeringsbudsjettet for 2020.
Dersom Eidsvoll kommune har behov for å opparbeide denne infrastrukturen før
utbygger av BKS1 kan kommunen opparbeide dette og utbygger må refundere sin
avtalte del av kostnadene. Dette ligger i avtalen.
n) Vann og avløp (VA) er allerede fremført til tomtegrensen.

4.
Vi vil også uttrykke vår bekymring for at all ekstra ressursbruk på denne saken går utover
annen skolekapasitet i kommunen og fremdrift i arbeidet med disse.

PS 14/20 Konkurransegrunnlag gjennomgang av kommunens drift
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2020

Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede .

Votering
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt .

Vedtak
Forslag til konkurransegrunnlag vedtas .

PS 15/20 Utvidelse Prestegårdstunet Badet opplærings- og
aktivitetssenter (BOA)
Saksprotokoll i Formannskapet - 03.03.2020

Behandling
Av 13 representanter var 12 til stede .
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Eidsvoll kommune
Rådhusgt 1
2080 EIDSVOLL
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Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
24.02.2017

Vår referanse (oppgis ved svar)
2015/8657-18/20347/2017 EMNE Ll2

Telefon
22055623

Deres dato
13.12.2016

Deres referanse
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Eidsvoll kommune - Reguleringsplan for Vilbergområdet - Offentlig ettersyn - Foreløpig
uttalelse
Det vises til kommunens oversendelse datert 13.12.2016 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven§ 12-10.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern.
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 21.08.2015 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for
området. Det vises også til arkeologisk rapport, oversendt i august 2016 og telefonsamtale med
kommunens saksbehandler 9. februar 2017. Fylkesrådmannen har følgende merknader til
planforslaget:
Nyere tids kulturminner
Planforslaget viderefører bevaringsområdene i gjeldende reguleringsplaner. I tillegg reguleres også
den gamle delen av Vilberg barneskole til bevaring og skoleplassen bevares som
lekeplass/grøntområde. Dette er i tråd med fylkesrådmannens tidligere anbefalinger. Planforslaget
legger også opp til at det skal kreves detaljregulering for området. Vilberg barneskole skal utvikles
til boliger, noe som kan føre til ønske om store endringer både innenfor bevaringsområdet og i
umiddelbar nærhet til dette. Kravet om detaljregulering blir derfor en forutsetning for å kunne få til
et godt resultat i samspillet mellom gammelt og nytt. Når det gjelder både gamlebygningen på
barneskolen og de andre innenfor hensynssonene i områdeplanen, er det f.eks. vesentlig at de får
beholde sine fasader og materialbruk og tilstrekkelig med rom rundt seg. Dette må inkluderes i
reguleringsbestemmelsene når områdene detaljreguleres.
Fylkesrådmannen registrerer at hensynssone H570_4 (Vilberg barneskole) ikke er nevnt i
bestemmelsen for hensynssonene. Det har kommet opplysninger fra kommunen om at dette er en
feiltagelse og at det skal innarbeides i bestemmelsen. Vi forutsetter derfor at dette blir gjort.
For boligene i Ekornvegen foreslås det at vurdering av bevaring utsettes til detaljregulering.
Erfaringsmessig er ikke dette et godt grep. Der dette er gjort ender det ofte med at det sidestilles
med at bevaringsverdiene innenfor området ikke er viktige nok og må vike. Fylkesrådmannen
anbefaler derfor at dette vurderes allerede nå i områdereguleringen.

Postadresse
Postboks 1200 sent,um
0107 OSLO
E-post
post(cpalk. no

Besøksadresse
Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492 MVA

Fakturaadresse
Pb l 160 Senlrnm. 0107 Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222

Automatisk fredete kulturminner
Innenfor reguleringso1mådet er gjennomført arkeologiske registreringer, både i 2003 og 2016. Det
er påvist automatisk fredete kulturminner i form av to gravhauger; ID 80217 og 80220, to små
bosetningsområder fra førromersk jernalder; ID 89291 og 89294 og to enkeltliggende kokegroper;
ID 220725 og 220726 . Kulturminnene er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978
nr. 50 § 4 første ledd pkt. a og j . I henhold til kulturminneloven § 8 fjerde ledd skal det, i
forbindelse med behandlingen av reguleringsplanen, tas stilling til om det kan gis tillatelse til
inngrep i automatisk fredete kulturminner som blir berørt av planen. Akershus fylkeskommune er
rette myndighet til å vurdere dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i henhold til
Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 24.3.2011 .
Bosetnings!lpor ID 89291, 89294, 220725 og 220726 - Tillatelse til inngrep
Bosetningssporene er undersøkt og dokumentert ved registrering i henholdsvis 2003 og 2016. ID
89291, 89294 og 220726 er alle datert til førromersk jernalder mens ID 220725 er datert til
folkevandringstid. Kulturminnene er få og av en vanlig forekommende type. Kulturminnene er ikke
synlig på overflaten og har ingen opplevelsesverdi.
Fylkesrådmannenfinner å kunne tillate inngrep i ID 89291, 89294, 220725 og 220726 uten vilkår
om ytterligere arkeologisk undersøkelse, før reguleringsplanen eventuelt realiseres. Tilstrekkelig
dokumentasjon av disse kulturminnene er gjennomført i_forbindelse med registrering u~ført av
Akershus.fylkeskommune.
Lokalitetene ID 220725 og 220726 er avmerket i plankartet som bestemmelsesområde #3 og #4
(BU3). Fylkesrådmannen anbefaler at ID 89291 og 89294 avmerkes på samme måte, og at det bør
knyttes en felles bestemmelse til alle bestemmelsesområdene. Fylkesrådmannen foreslår for
eksempel:
Bestemmelsesområde arkeologiske kulturminner. Område er frigittfor tiltak etter plan av
Akershus fylkeskommune, 24. 02.2017. Tilstrekkelig dokumenta!ljon er gjennomført ved
registrering.

Gravhauger ID 80217 og 80220 -Administrativ innsigelse
Det er fra tidligere kjent to gravhauger i formålsområde BOP og på grensen mellom BIA/BUL I
gjeldende reguleringsplan for Eidsvoll videregående skole ligger haugene i spesialområde S2 og
S3 . Fylkesrådmannen ba ved planoppstart om at kommunen videreførte dette vernet gjem1om
hensynssoner (jf. plan- og bygningsloven 2008) og at man la en utvidet hensynssone C omkring
kulturminnene for å sikre tilstrekkelig friareal omkring.
Fylkesrådmannen vil påpeke at selv om de gamle spesialområdene er videreført i f01m av
hensynssoner i planen (H730_ l og_2), har kommunen utelatt å føye til en utvidet hensynssone C
(H570). Arealformålet for både BOP og BWBUI åpner teoretisk for utbygging/terrengendring
helt inn til kanten av foreslått hensynssone H730 _ 1 og H730_ 2. Slike tiltak vil etter
fylkesrådmannens vurdering virke utilbørlig skjemmende på gravhaugene, noe som er et brudd
med kulturminneloven§ 3 første ledd.
Etter dialog med Eidsvoll kommunen antar fylkesrådmannen at intensjonen er å ivareta
gravhaugene i tråd med kultum1inneloven. Det forutsettes derfor at plankartet endres i tråd med
våre anbefalinger; med en hensynssone D (H730) som verner gravhaugene og deres sikringssone
på 5 meter, og en utvidet hensynssone C (H570) som sikrer tilstrekkelig friareal omkring haugene.
Fylkesrådmannen vil oversende våre forslag til hensynssone C og D for begge gravhaugene direkte
til kommunens saksbehandler.
Fylkesrådmannen foreslår følgende reguleringsbestemmelse for de nye hensynsonene C:

2

H570_ # Hensynssone bevaring kulturmiljø. Innenfor hensynssonen er nybygg og
terrengtiltak ikke tillat. Alminnelig vegetasjonspleie kan gjennomføres.
Kulturminnemyndigheten kan godlq'enne andre, mindre tiltak i hensynssonen.
Fylkesrådmannen har gjort kommunen oppmerksom på at Akershus fylkeskommunen må forholde
seg til planforslaget, som i henhold til plan- og bygningsloven er lagt ut til offentlig ettersyn.
Fylkesrådmannen fremmer derfor administrativ innsigelse til planen slik den nå foreligger.
Vi ønsker dialog med kommunen for å komme fram til en omforent løsning. Innsigelsen kan
trekkes dersom plankartet endres i tråd med våre anbefalinger vedrørende gravhaugene ID
80217, 80220 og det tas inn en bestemmelser for tilhørende hensynssoner H570_ #. Saken vil
om nødvendig bli fremmet for behandling i fylkesutvalget.
Dersom kommunen ikke finner å kunne inkorporere en utvidet hensynssone C i BOP og BIA/BU 1
vil det måtte søkes om dispensasjon fra kulturminneloven for å godkjenne planforslaget.
Riksantikvaren er generelt svært restriktive med å gi dispensasjon for forhold vedrørende synlige
kulturminner. Fylkeskommunen vil heller ikke anbefale Riksantikvaren å gi en slik dispensasjon
for gravhauger som fra tidligere har vært kjent og derfor burde kunne integreres i planarbeidet.
Andre regionale interesser
Fylkesrådmallllen viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 17.02.2017. Vi
anmoder kommunen å vurdere alternative løsninger som kan bidra til en mer sentral beliggenhet
samtidig som man begrenser ne bygging av dyrka matk.
Konklusjon
Planforslaget tar etter fylkesrådmannens mening ikke tilstrekkelig hensyn til bevaringen av friareal
omkring de to gravhaugene ID 80217 og 80220. Planforslaget er derfor i strid med
kulturminneloven §3 .
Fylkesrådmannen har gjort kommunen oppmerksom på at Akershus fylkeskommunen må forholde
seg til planforslaget, slik det nå foreligger. Fylkesrådmannen fremmer derfor administrativ
innsigelse til planen for å sikre et friområde omkring gravhaugene ID 80217 og 80220 i
områdene BOP og BIA/BUL Vi ønsker dialog med kommunen for å komme fram til en
omforent løsning. Saken vil om nødvendig bli fremmet for behandling i fylkesutvalget.
Det må legges en utvidet hensynssone C omkring gravhaugene ID 8021 7, 80220 og vedtas en
reguleringsbestemmelse tilknyttet hensynssonene H570_#. Fylkesrådmannen forutsetter også at
bestemmelsen tilknyttet hensynssone H570_4 (Vilberg barneskole) legges inn i
reguleringsbestemmelsene i tråd med kommunens tidligere signaler.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund
seniorrådgiver plan

Hanne Libak
rådgiver nyere tid

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst
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Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:

einar.midtsund@atk.no, 22 05 56 22
bjarne.gaut@atk.no, 22 05 56 20
hanne.libak@atk.no, 22 05 56 28
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 10.03.2020

Behandling

Av 35 representanter var 35 til stede.

Forslag fra Olav Resaland (AP):

1. Klagen over kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10. desember 2019 av 3.
januar 2020 på vegne av Nils Egil Søvde gir ikke grunn til å oppheve eller endre
vedtaket. Klagen oversendes fylkesmannen som klageinstans for behandling, jf.
forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
2. Kommunestyrets beslutning om at klagen ikke skal ha oppsettende virkning omgjøres på
grunn av endrede faktiske omstendigheter.
3. Eidsvoll kommune vil søke Fylkesmannen i Oslo og Viken om forhåndstiltredelse, det vil
si adgang til å tiltre eiendommen før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven §
25 første ledd.

Votering

Forslaget fra Olav Resaland (AP) ble satt opp mot formannskapets innstilling punkt 2, 3 og
4 og ble vedtatt med 18 stemmer (AP 8, H 6, og FRP 4) mot 17 stemmer.

Vedtak

1. Klagen over kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 10. desember 2019 av 3.
januar 2020 på vegne av Nils Egil Søvde gir ikke grunn til å oppheve eller endre
vedtaket. Klagen oversendes fylkesmannen som klageinstans for behandling, jf.
forval t ningsloven § 33 fjerde ledd.
2. Kommunestyrets beslutning om at klagen ikke skal ha oppsettende virkning omgjøres på
grunn av endrede faktiske omstendigheter.
3. Eidsvoll kommune vil søke Fylkesmannen i Oslo og Viken om forhåndstiltredelse, det vil
si adgang til å tiltre eiendommen før rettskraftig skjønn foreligger, jf. oreigningsloven §
25 første ledd.
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MAGELI
Il:

Eidsvoll kommune

Fra:

Advokatfirmaet Mageli ANS v/Stine R. Jarslett

Dato:

9.03.2020

Emne:

Klage over ekspropriasjonsvedtak overfor grunneier Nils Egil Søvde

1.
INNLEDNING
Formannskapet behandlet saken i møte 3. mars 2020.

Det ble besluttet et alternativt forslag til vedtak, som går ut på at klagen tas til følge og at
vedtaket om ekspropriasjon oppheves. Det er som begrunnelse vist til forholdene i klagen, og
i tillegg er det vist til tre forhold som man mener at innebærer at kommunen ikke kan
ekspropriere tomta. Disse forholdene er at to av premissene for planvedtaket ikke er riktig
samt at arealbehovet ikke skal være avklart.
Eidsvoll kommune har bedt om kommentarer til de rettslige sidene ved formannskapets
vedtak.

2.
KOMMENTARER
Under punkt 2.1 er det blant annet gitt uttrykk for at:

«Mangel på avtale om å tiltrede grunnen gjør at det vil bli forsinkelser. Det er i
områdereguleringsplanen satt krav om detaljregulering for å avklare områdestabilitet.
Dette er en prosess som ikke kan igangsettes f ør kommunen har fått tilgang til tomten
og som i seg selv vil ta tid. Resultatet av undersøkelsene er også usikkert og vanskelige
grunnforhold kan også f øre til ytterligere forsinkelser.»

Kommunen har med grunnlag i ekspropriasjonsvedtaket igangsatt en prosess som innebærer
at kommunen, til tross for manglende avtale om tiltrede, vil oppnå tiltrede i det tidsrom man
ut ifra foreliggende fremdriftsplaner har behov for det. Dette forutsatt en forsvarlig fremdrift
hos andre myndigheter, herunder fylkesmannen. Det vises til at det er begjært skjønn, og at
kommunen vil søke fylkesmannen om forhåndstiltredelse etter oreigningsloven§ 25 første
ledd.
At detaljregulering og avklaring av områdestabilitet er prosesser som ikke kan igangsettes før
kommunen har fått tilgang til tomten er ikke helt riktig. Detaljregulering kan på vanlig måte
igangsettes før kommunen har fått tilgang til tomten . Kommunen som plan- og
bygningsmyndighet har videre hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-2 til å foreta

undersøkelser som «måling, utstikking og andre undersøkelser» på fast eiendom «med sikte
på gjennomføring av loven eller bestemmelser i medhold av loven». Det er altså tale om
undersøkelser på annen manns grunn (før tiltrede), herunder grunnundersøkelser i et visst
omfang. Bestemmelsen hjemler blant annet undersøkelser i forbindelse med planlegging etter
loven. Kommunen har for øvrig lagt opp til tiltrede i god tid før byggestart slik at man har tid
til forberedende arbeider mv.
Under punkt 2.3 går konklusjonen ut på at:

«Kommunen kan ikke ekspropriere et areal fra en grunneier før det er avklart hva som
faktisk er et eventuelt arealbehov. Denne områdereguleringsplanen kan derfor ikke
legges til grunnfor ekspropriasjon før en eventuell detaljregulering er vedtatt.»
Innledningsvis påpekes at arealbehovet ble grundig vurdert i forbindelse med planprosessen
som resulterte i foreliggende områdereguleringsplan som er gyldig vedtatt. Slik dette fremgår
tydelig av plandokumentene, skal det på Tynsåkjordet etableres ny barneskole inklusive
flerbrukshall, samt kollektivholdeplass og gang- og sykkelvei. Arealbehovet totalt sett til
disse tiltakene er vurdert til å være ca. 52 da. KMD fant ikke grunn til å oppheve eller endre
kommunens vedtak av områdereguleringen, men godkjente planen.
Kommunen kjenner seg for øvrig ikke igjen i KMDs formulering om at det «synes å være
usikkerhet med hensyn til hva som er et reelt arealbehov for den nye skolen».
Det er ikke tvil om at den store hovedregelen er at plan- og bygningsloven § 16-2, som er
hjemmelsgrunnlaget for kommunens ekspropriasjonsvedtak, gir hjemmel for ekspropriasjon
for gjennomføring av områdereguleringsplan. Unntak kan tenkes hvor områdereguleringen er
så grovmasket og løselig at den ikke gir grunnlag for å foreta den nødvendige
interesseavveiningen. Dette er ikke tilfellet her. I dette tilfellet kan det dermed foretas
ekspropriasjon til gjennomføring av områdereguleringsplanen.
Klageren har anført at KMDs uttalelser i godkjennelsesvedtaket innebærer at det er nødvendig
i forbindelse med ekspropriasjonssaken å foreta en fornyet vurdering av om vilkårene etter
oreigningsloven§ 2 er oppfylt. Av rettspraksis følger at det ikke er behov for, og heller ikke
plass for, en fornyet vurdering av disse vilkårene hvor det eksproprieres for gjennomføring av
reguleringsplan. Dette med milildre detfor:eligger spesielle forhold. Etter vår vurdering utgjør
ikke KMDs uttalelser i seg selv slike spesielle forhold. Uttalelsen kan ikke forstås slik at
KMD er av den oppfatning av vilkårene etter oreigningsloven § 2 ikke er oppfylt. Uttalelsen
kan iklce anses som noe annet eller noe mer enn en oppfordring om å gjøre en grundigere
vurdering av aEealbehovet i forbindelse med detaljreguleringen, noe kommunen uansett gjør.
Det foreligger heller ikke andre omstendigheter som innebærer at spesielle forhold må anses
for å foreligge . Hvor det som her ikke anses å foreligge spesielle forhold som innebærer at det
må foretas en fornyet vurdering av om vilkårene i oreigningsloven § 2 er oppfylt, kan det
bygges på interesseavveiningen som ble foretatt i forbindelse med plansaken. Dette er lagt til
grunn for ekspropriasjonsvedtaket. I forbindelse med klagesaken er det imidlertid likevel, til
tross for at dette ikke anses påkrevd, foretatt en fornyet vurdering av arealbehovet, jf.
saksfremlegget. Etter en slik fornyet vurdering, vurderer kommunen fortsatt arealbehovet for
å være totalt ca 52 da slik som lagt til grunn i plansaken. Det faktiske arealbehovet er med
andre ord avklart, først i forbindelse med plansaken og deretter i forbindelse med
ekspropriasjonssaken.

Eidsvoll kommune
Kommunal forvaltning
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Saksbehandler:
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Planid 023726200 - Områderegulering Vilberg - førstegangs
behandling
Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens§§ 12-10 vedtas å legge forslag til Områderegulering
Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartet er datert 30.06.2016, og reguleringsbestemmelsene
er datert 11.08.2016.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Asplan Viak har vært engasjert av Eidsvoll kommune for å utarbeide forslag til ny områdeplan
for Vilbergområdet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for:
■
Bygging av ny Vilberg barneskole inklusive flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet
■
Videreutvikling av Vilberg ungdomsskole innenfor dagens skoleområde
■
Omdisponere eksisterende Vilberg barneskole til boligformål
■
Fortetting av to eksisterende boligområder
■
Utbedring av eksisterende vegnett og kryss

Arealene som er foreslått regulert til offentlig formål kan utvikles videre uten at de må
detaljreguleres, mens arealer foreslått regulert til fortettingsområder for boliger har krav om
detaljregulering før en utbygging kan igangsettes.
Kommunestyret i Eidsvoll vedtok planprogrammet i november 2015. Planprogrammet
inneholdt en konsekvensutredning av lokalisering av ny barneskole og fastsatte plasseringen
av denne på Tynsåkjordet.
Beskriv else av planom rådet
Planområdet utgjør totalt ca. 388 dekar (daa). For å få en helhetlig vurdering av trafikk og
fremtidig utbygging har kommunen valgt å inkludere områdene rundt eksisterende
skoler/barnehage og tilgrensende eiendommer nord for Tynsåkvegen i planområdet.
Planområdet består av landbruksareal, barnehage, skolebygg, idrettsanlegg, trafikkareal og
private eneboliger med romslige hager.
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Nødvendig areal til den nye Vilberg barneskole utgjør om lag 46 daa . Planområde til ny Vil be'fg
barneskole viser imidlertid et større areal med tanke på fremtidig utvidelse av skolen. Totalt
utgjør dette 62 daa .

Planprosessen
I forkant av områdereguleringen har kommunen vurdert ulike plasseringer av ny Vilberg skole,
og i planprogrammet ble det vedtatt å legge skolen på Tynsåkjordet. Planforslaget er delvis i
samsvar med kommuneplanen, bortsett fra dagens Vilberg skole som foreslås endret til
boligformål og LNF-området som foreslås omdisponert til byggeformål for ny Vilberg
barneskole. På bakgrunn av forslaget om ny skoletomt skal planforslaget konsekvensutredes .
Planprogrammet ble sendt på høring juni-august 2015 samtidig som det ble sendt ut varsel om
oppstart av planarbeid til berørte parter, grunneiere og naboer. Høring av planprogram ble
annonsert i Eidsvoll Ullensaker blad og på kommunens nettsider.
Det ble avholdt et åpent møte ved planoppstart/høring av planprogrammet og det har vært
gjennomført et «fremtidsverksted» med elevrådet på Vilberg skole høsten 2015.
Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget legger til rette for en høy boligfortetting i området nærmest sentrum og en noe
lavere fortetting lenger ut. Områdene til offentlig undervisning får enhetlige bestemmelser, og
det legges opp til en maksimal høyde fra gjennomsnittlig terreng på 14-17 m.
Det skal tilrettelegges for ny barneskole på Tynsåkjordet med mulighet for framtidig utvidelse,
inkludert dobbel gymnastikksal eller flerbrukshall. Forslaget legger til rette for utvidelse av
dagens barnehage på Vilberg, samt en utvidelse av Vilberg ungdomsskole.
Arealet som er foreslått regulert fra LNF-formål til byggeområde til ny skole og tilhørende
infrastruktur på Tynsåkjordet er på ca. 62 daa. I tillegg er det foreslått å regulere LNF-arealet i
ravinen vest for skoletomta til Naturområde, ca. 34 daa. Totalt utgjør omdisponering av dyrka
mark til annet formål ca. 62 daa.
Innenfor dagens skoleområde på Vilberg vil det legges til rette for fortetting i form av
blokkbebyggelse (felt BBB), samtidig som det eldste bygget på Vilberg skole vil reguleres til
bevaring. Området foran den gamle skolen er foreslått regulert til offentlig lekeplass, slik at
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man sikrer bruken av området for barn og unge. Det er i planbeskrivelsen il u·sfre
tlgheten
for blokker på 5 etasjer med til sammen 146 leiligheter innenfor felt BBB. Innenfor felt BKSl
og BKS2 (se forslag til plankart) vil det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Det
legges inn hensynssone bevaring på boligene i Tynsåkvegen 20 og 22. Tidligere regulering til
bevaring av de eldste byggene på Eidsvoll vgs. videreføres i ny områdeplan.
For skolebussene til nye Vilberg skole er det foreslått regulert en egen busslomme/
kollektivplass (felt SKH) godt utenfor kjørevegen, mens bussene til ungdomsskolen og
idrettshallen stopper i vegen slik som i dag. For å bedre trafikkforholdene, spesielt for bussene
til ungdomsskolen og idrettshallen foreslås det å utbedre kryssene i Jon Sørensens veg. Dette
er nødvendige trafikksikkerhetstiltak dersom det skal være tovegs trafikk i denne vegen.
Forholdene for gående og syklende forbedres ved at det etableres ny gang- og sykkelveg fra
Hagalykkja til Tynsåk. Det foreslås også en gang- og sykkelveg videre til Sundgata i stedet for
dagens fortau . Dette vil gi en sammenhengende gang- og sykkelveg fra den nye skolen og ned
til Sundgata, noe som vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge innenfor planområdet.
Det mangler i dag 210 meter med gang- og sykkelveg mellom Hagalykkja/Helge Neumanns
veg og den nye skoletomta. På denne strekningen er det foreslått regulert inn gang- og
sykkelveg på nordsiden av Tynsåkvegen. Dette for å redusere antall vegkryssinger for
skolebarn og gjøre skolevegen tryggere for gående og syklende. Denne løsningen vil kreve
areal fra eiendommene som ligger nord for Tynsåkvegen på denne strekningen. Det er
eiendommene gbnr. 17/23, 18/168, 18/22, 18/38 og 18/59 som vil bli berørt av denne gangog sykkelvegen. Avstanden fra bolighusene til kjørevegen vil fremdeles være den samme som i
dag. Se vedlegg 22 (vegtegning W0l) som viser grunnerverv for gang- og sykkelvegen.
For å unngå å beslaglegge så mye areal av de nordlige eiendommene er det vurdert et
alternativ med flytting av senterlinja på Tynsåkvegen. Dette vil føre til et mer omfattende
arbeid og kostnadene vil bli større enn om man legger gang- og sykkelvegen på nordsiden av
Tynsåkvegen slik det er vist i planforslaget.

Gang- og sykkelveg langs Tyns§kvegen

For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte planbeskrivelse med vedlegg.
Forholdet til gjeldende planer og retningslinje r
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål, nåværende bolig, nåværende
og fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting. Planområdet omfattes også av
kommunedelplan for Sundet fra 1990.
Planområdet omfattes av deler av fem reguleringsplaner med endringer, hvor store deler av
området er omfattet av reguleringsplan for Sundgården med omgivelser (1961). Der hvor de
eksisterende planene overlappes av områdereguleringen vil de bli opphevet ved vedtak av
den ne områdereguleringsplanen.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanleggi ng [
bidra til å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging.
Planretningslinjene er tilpasset gjennom Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus (2015), og har som hovedmål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og
bærekraftig region i Europa. Planen legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal
håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på
kollektivtransport, sykkel og gange, da dette gir best mulighet til å redusere klimagassutslipp
og nedbygging av grønne arealverdier, bedre fremkommeligheten i transportsystemet, og
utvikle attraktive byer og tettsteder.
Planforslaget utgjør en fortetting med tanke på økt befolkningsvekst i tettstedet Sundet.
Planforslaget anses derfor å være i tråd med planretningslinjene og regional plan for areal og
transport i Oslo og Akershus.
Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) skal sikre et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som
har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende
kunnskap om barn og unges behov. Planforslaget vil gi bedre trafikksikkerhet for barn og unge
innen planområdet. Det gir en ny universelt utformet skole i et åpent grønt landskap med
tryggere skoleveger, forbedrede og nye gang- og sykkelveger.
Konsekvensutredninger
Ettersom en del av forslaget til områdereguleringsplanen ikke er i samsvar med vedtatt
kommuneplan utløses krav om konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredninger.
Følgende tema er beskrevet i egne rapporter:
■
Jordvern - jordflytting
■
Transport
■
Grunnforhold
■
Kulturminner (rapport ventes ila. vinter 2016/2017)
■
Biologisk mangfold
■
Barn og unges oppvekstvilkår
■
Arealutnyttelse ny barneskole
2. Vurdering
2.1 Overordnede planer og må l
Planforslaget strider mot kommuneplanen på to felt, både arealet til ny skole på Tynsåkjordet
som er avsatt til LNF-formål og arealet til boligbebyggelse som er avsatt til undervisning
(dagens Vilberg skole). I henhold til Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
skal vekst gå foran vern av jordbruksarealer og regional grønnstruktur når potensialet for
fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er utnyttet.

Den regionale planen forutsetter videre, som forutsetning for vekst foran vern av
jordbruksarealer, at nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse. Arealet som
frigis på dagens skoleområde vil gis en høy arealutnyttelse og bidrar til flere boliger og et
bedre befolkningsgrunnlag for gode service og tjenestetilbud og bedre kollektivdekning i
Eidsvoll sentrum. Arealutnyttelsen for ny skole ivaretar særlig barn og unges interesser som
også skal veie tungt i arealkonflikter, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008).
Fortettingen som det legges opp til på den gamle skoletomta, samt i boligområdene lenger
nord vil være i tråd med overordnede retningslinjer for areal- og transportplanlegging, i tillegg
til å være med på å styrke Eidsvoll sentrum.
2.2 Konsekvenser for naturmiljø/jordvern
Planforslaget beslaglegger ca. 62 daa dyrka mark. I utredningen om reetablering av
jordbruksareal gjort av landbrukskontoret i Eidsvoll kommune er det anbefalt å gjenbruke all
matjord på gjenfylt steinbrudd på Brensmork og oppdyrking av gbnr. 207 /4, 6, 7 og 8 på
Eidshaug på Minnesund.
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Det er lite ønskelig åta inn et krav i reguleringsplanene som avhenger av private parter
utenfor planområdet, derfor er det ikke lagt inn rekkefølgekrav om at all matjord skal fraktes
bort og reetableres som jordbruksareal på et konkret område. I forslag til planbestemmelser er
det imidlertid lagt inn krav om å gjenbruke overskuddsmasser av matjord så langt det lar seg
gjøre til reetablering av jordbruksareal eller jordforbedring. Videre er det også lagt inn krav om
at i utomhusplanen skal det vises muligheter for å dyrke deler av arealet frem til siste
byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført. Noe av matjorda vil kunne brukes til beplantning
og opparbeidelse av grøntområder på den nye skolen. Hensikten med dette er å tilstrebe bruk
av mest mulig matjord til jordbruksformål.
2.3 Landskap/fjernvirkning
Etablering av en skole på Tynsåkjordet vil få betydning for opplevelsen av landskapet og
ladskapsrommet som den nye skoletomten er en del av. Landskapsrommet vil bli noe redusert
i vest og tunet på Tønsåker nedre gård vil bli liggende mindre fritt enn i dag. Utbygging av
skoleområdet i utkanten av tettstedet kan gi en mindre markant overgang fra kulturlandskap
til tettbebyggelse enn dagens avgrensing med endring i terreng og bebyggelse.
Utbygging av blokker og konsentrert småhusbebyggelse innenfor feltene BBB og BKS vurderes
å ha liten til ingen negativ effekt på landskapet karakter. Det vurderes at det terrasserte
terrenget og bebyggelsen rundt er robust nok til å tåle en slik fortetting uten at landskapsrom
brytes eller opplevelsen av landskap endres.
Riving av de nyere tilbyggene rundt Vilberg skole med den opprinnelige skolegården som
offentlig lekeplass foran mot Sundgata vil være positivt. De nye byggene kan tilpasses
terrenget og innordne seg det opprinnelige skolebygget slik at området strammes opp, og
dette kan gi en positiv konsekvens for opplevelsen av bylandskapet.
2.4 Trafikkforhold
Planforslaget vil gi en bedre trafikksikkerhet innenfor planområdet. Det legges til rette for
sammenhengende gang- og sykkelveger og fortau langs Tynsåkvegen til den nye skoletomta.
Oppstillingsplass for skolebusser er regulert på et eget område parallelt med Tynsåkvegen for
å gi en mest mulig trafikksikker situasjon. Busser vil stå på korrekt side med døra mot
skolebygningen, dette reduserer vegkryssing for barn og øker trafikksikkerheten.
Oppstillingssonen for skoleskyss er dimensjonert slik at busser kan svinge inn til og ut fra
oppstillingsplassen enten de kommer fra/skal til vest eller øst.
Både på den nye barneskolen og ved ungdomsskolen legges det opp til egne hente/bringesoner, adskilt fra parkering og bussoppstilling, for å unngå konflikter mellom kryssende
skolebarn og bilister.
Tynsåkvegen i øst er en lavt trafikkert veg, med ÅDT omkring 200, og 30 biler i makstime.
Trafikkøkningen i Tynsåkvegen pga. skoleutbygging vil bli ubetydelig.
Bilturproduksjon til/fra det nye boligfeltet som skal bygges på dagens barneskole er beregnet
til 800 biler på hverdager og 750 ÅDT. Det gir 100 biler i makstime. Dette boligfeltet ligger kun
1,2 km vest for Eidsvoll togstasjon, i tillegg til at flere busslinjer betjener dette området. Det
er også god gangforbindelse mellom planlagt boligfelt og togstasjonen. Dette gir en god
mulighet for enda høyere kollektivandel på arbeidsreiser.
Samlet sett vurderes planforslaget til å bedre trafikkforholdene innenfor planområdet. Det blir
forbedrede og nye gang- og sykkelveger og tryggere skoleveger.
2.5 Sosial infrastruktur
Planforslaget vil bidra til etablering av et større antall sentralt beliggende leiligheter i Sundet,
samtidig som det legges opp til fortetting av eksisterende villaområder. En økning i antall
boenheter vil også medføre større behov for barnehage- og elevplasser, utbygging av
omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. Ved at det legges opp til muligheter for
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utvidelse av både den nye barneskolen, Vilberg ungdomsskole og Vilberg barnehage vil det
være mulig å øke kapasiteten ved disse.
2.6 Bokvalitet
Det legges opp til en høy utnyttelse innenfor deler av planområdet. Det er nær sammenheng
mellom grad av utnytting og bokvalitet, og i mange byer og tettsteder er det en utfordring å
sikre god bokvalitet samtidig som kravene til høy utnytting øker. Høy tetthet er arealeffektivt
og kan bidra til mindre transportbehov dersom boligområdene ligger i sentrum eller nær
busstopp eller togstasjon. På Vilberg ligger boligområdene i gangavstand til sentrum og
kollektivforbindelse, og kan bidra til at flere benytter seg av sykkel/gange og kollektivt i stedet
for bi I.
Høy tetthet må alltid avveies i forhold til bokvaliteten. Bokvalitetsbegrepet blir ofte satt i
sammenheng med både fysiske egenskaper ved boligen og egenskaper i nærmiljøet. Høy
tetthet kan føre til dårligere solforhold, tap av utsikt, mer innsyns- og støyproblemer. Et godt
bomiljø bør derfor gi mulighet for lys/luft, sosialt samvær, trygghet og identitet. Det skal ha
god estetisk utforming og sist, men ikke minst, være funksjonelt og anvendelig for ulike
brukergrupper. Disse elementene vil bli ivaretatt i detaljreguleringsplanene for boligområdene.
For å sikre god bokvalitet i boligområdene på Vilberg må estetikk og god arkitektur være
sentrale tema i det videre planarbeidet gjennom detaljreguleringsplanene for hvert enkelt
boligområde. Det må blant annet utarbeides gode sol/skygge-analyser som grunnlag for å
sette byggehøyder og plassering av bygningene, gjøre grundige vurderinger i forhold til
materialbruk samt ha et tydelig fokus på prosjektering av gode uteområder.

3. Alternativer
I planprogrammet er det utredet flere alternativer til lokalisering av ny skole og valget falt ned
på alternativ C, ny skole på Tynsåkjordet. Utredningsteamene i konsekvensutredningen er
vurdert opp mot 0-alternativet, som er utvidelse av eksisterende skoletomt. I
konsekvensutredningen konkluderes det med at samlet sett er de positive virkningene av
hovedalternativet større enn de negative (sammenlignet med 0-alternativet). Det er derfor
ikke vurdert andre alternativer enn hovedalternativet.
4. Konklusjon
Planforslaget legger til rette for en utbygging av ny barneskole på Tynsåkjordet, samt en
utvidelse av eksisterende ungdomsskole og barnehage på Vilberg. I tillegg legges det opp til en
utbygging og fortetting av den gamle skoletomta, samt i de tilgrensende boligområdene. Som
et av de prioriterte tettstedene i Akershus, i tillegg til nærheten til sentrum og
kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon, skoler og barnehage, er dette langt på vei i tråd med
gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder og sentrumsområder. Planforslaget
legger til rette for en arealeffektiv utnyttelse av boligområdene og vil derfor være et viktig
tilskudd til tettstedsutviklingen i Eidsvoll sentrum/Sundet.
Rådmannen anbefaler at forslag til Områdereguleringsplan for Vilbergområdet legges ut til
offentlig ettersyn.

Vedlegg som følger saken:
1
Planbeskrivelse
2
Reguleringsbestemmelser
3
Plankart
4
Vedtatt planprogram
5
ROS-analyse
6
Merknadskart
7
Merknader ved oppstart med kommentarer
8
Kopi av innkomne merknader
9
Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
10
Varslingsbrev 15.06.15
11
Varslingsbrev 07.09.15
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22

Reetablering av jordbruksareal
Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole
Konsekvensutredning naturmiljø
Konsekvensutredning arealbruk ny skole
Overvann
Landskapsanalyse
Landskapsanalyse kart
Konsekvensutredning for transport
Konsekvensutredning barn og unges
oppvekstvilk~r
Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i
Tyns~kvegen
Vegtegninger
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 23.08.2016

Behandling
Av 13 representanter var 13 til stede.
Omforent forslag etter prøvevotering:
Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den på nytt kommer til
politisk behandling:
1. Områder til offentlig formål skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tynsåkjordet skal reguleres til offentlig formål med mål om bruk til
uteoppholdsområde/lekeområde.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/riving/flytting av Vilberg barneskole
før planen legges ut til offentlig ettersyn.
4. Område BBB endres til boligformål med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i
detaljregulering.

Forslag 1 fra AP, SV og SP:
Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkt endres før den på nytt kommer til
politisk behandling:
Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse til
planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til
anslagene i planprogrammet.
Forslag 2 fra AP, SV og SP:
HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i
Vilbergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.

Votering
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.
Forslag 1 fra AP, SV og SP ble vedtatt med 8 stemmer.
Forslag 2 fra AP, SV og SP ble vedtatt med 11 stemmer.

Vedtak
Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den på nytt kommer til
politisk behandling:
1. Områder til offentlig formål skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tynsåkjordet skal reguleres til offentlig formål med mål om bruk til
uteoppholdsom råde/lekeområde.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/riving/flytting av Vilberg barneskole
før planen legges ut til offentlig ettersyn.

4. Område BBB endres til boligformål med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i
detaljregulering.
5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse
til planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til
anslagene i planprogrammet.
6. HNPM ber kommunen om å henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i
Vilbergområdet. HNPM mener den bør legges på AFKs område, slik at arealet som må
omdisR~neres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.
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Planid. 023726200 - Områderegulering Vilberg - ny førstegangs
behandling
Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge alternativ A: Forslag til
områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er datert 10.10.2016, og
reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Oppsummering av saken
Forslag til Områderegulering for Vilberg var oppe til førstegangs behandling i Hovedutvalg for
næring, plan og miljø (HNPM) den 23.08.2016. Saken ble sendt i retur til administrasjonen
med seks punkter som måtte endres før saken behandles på nytt.
Informasjon om planforslaget kan leses i vedlagte saksframlegg fra politisk behandling
23.08.2016, og i de øvrige vedlagte plandokumenter. Ved en inkurie ble ikke det ene
vedlegget med geotekniske vurderinger for ny Vilberg skole lagt ved til forrige behandling.
Dette er nå rettet opp, og dokumentet ligger som vedlegg nr. 15 til saken.
Behandling i møte for Hovedutvalg fo r næring . plan og milj ø 23.08 .2016 :
«Planen sendes tilbake med krav om at følgende punkter endres før den p§ nytt kommer til
politisk behandling:
1. Omr§ der W offe nt lig form §/ skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tyns§kjordet skal reguleres til offentlig form§! med m§t om bruk til
uteoppholdsomr§de/lekeomr§de.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/riving/flytting av Vi/berg barneskole
før planen legges ut til offentlig ettersyn.
4. Omr~de BBB endres til boligform§! med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i
detaljregulering.
5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse
til planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til
anslagene i planprogrammet.
6. HNPM ber kommunen om § lien vende seg til ~FK med ønske om felles flerbrukshall i
Vilbergomr§det. HNPM mener den bør legges p§ AFKs omr§de, slik at arealet som m§
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.»

2. Vurdering
Nedenfor følger administrasjonens vurdering/besvarelse av HNPMs vedtak :
1. Felt offentlig formål BUl-2 omfattes i dag allerede av en bebyggelsesplan, og
administrasjonen ser det ikke som nødvendig å kreve detaljregulering her. På felt
offentlig formål BU4 er det planlagt utvidelse av eksisterende ungdomsskole med
byggestart i januar 2017. Denne utvidelsen kan gjøres innenfor gjeldende regulering og
derfor vil det være lite å oppnå ved krav om detaljregulering her. For BBH Barnehage
vil det også her være lite å hente ved detaljregulering, så lenge bruken er i tråd med
gjeldende regulering. Hvis det blir aktuelt med annen bruk enn barnehage vil det bli
stilt krav om detaljregulering.
Administrasjonen foreslår derfor at det kun legges inn krav om detaljregulering på
offentlig formål BU3. Resten av områdene avsatt til offentlig formål vil kunne utvikles
uten krav om detaljregulering.
2. Arealet i ravinedalen er for bratt til å kunne medregnes i lekeområde eller
uteoppholdsareal, og kan derfor ikke regnes med i utearealet rundt skolen på grunn av
krav til universell utforming. Området er heller ikke egnet for utbygging på grunn av
fare for ras. I tillegg er ravinedalen klassifisert som viktig naturtype og er gitt verdi C,
lokalt viktig med middels verdi. Fylkesmannen har i sin uttalelse bedt om at kommunen
vurderer forslag som minimerer inngrep i natur-/ravineområder. Det vil derfor være lite
å oppnå ved å ta dette inn som byggeområde offentlig formål.
Vegetasjonen bør av hensyn til geoteknisk stabilitet bevares, men det antas at en
tilbakeføring av tidligere beitemark til eng/gress vil kunne fungere. Slik vil man kunne
bruke ravinedalen til akebakke/skibakke selv om den reguleres til naturområde. Det
legges inn i bestemmelsene at det tillates mindre konstruksjoner knyttet til områdenes
bruk som uteområder for nærliggende skoler, samt at det tillates en tilbakeføring av
tidligere beitemark til eng/gress. Administrasjonen foreslår derfor ingen endringer i
arealformål, men bestemmelsene tillater tilrettelegging for lekeområde.
3. I planprogrammet som ble fastsatt i kommunestyret den 10.11.2015 er det lagt opp til
at Vilberg skole skal reguleres til bevaring. Dette har sammenheng med gjeldende
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll, der Vilberg skole har fått
bevaringskategori 2 - bevaringsverdig, det vil si at detaljer og særpreg beholdes og at
den skal reguleres til hensynssone bevaring etter plan- og bygningslovens§ 11-8 c.
Skalaen går fra 1-4 hvor 1 har høyest verneverdi. Disse kategoriene skal være viktige
styringsredskaper for saksbehandlingen i kommunen og ved endring av arealplan skal
disse vurderingene tas i betraktning. Dersom HNPM vedtar å legge planforslaget ut til
offentlig ettersyn uten bevaring, kan Akershus fylkeskommune sannsynligvis komme
med innsigelse til forslaget ettersom det ikke er i tråd med det fastsatte
planprogrammet. Akershus fylkeskommune har i sin uttalelse skrevet at de
«.. .forutsetter at anbefalingene til kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer
følges ved utarbeidelse av planen, og at minimum Vi/berg skole og Eidsvoll
videregJende skole reguleres med hensynssone med formJ/ bevaring».
En nærmere vurdering av verneverdien bør derfor utredes i detaljreguleringsplanen for
felt B. Administrasjonen foreslår derfor at spørsmålet om vern/riving/flytting behandles
i forbindelse med detaljregulering av dette feltet.
4. Område BBB endres til boligformål B. Betegnelsen blokkbebyggelse fjernes fra
bestemmelser og plankart. Administrasjonen anbefaler at boligtype og utnyttelsesgrad
avklares i detaljregulering, men at høyde og krav om parkering under terreng står.
5. Uttalelsen fra Fylkesmannen er feilsitert i vedtaket fra HNPM. Fylkesmannen sier i første
uttalelse av 01.07.2015:
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«Vi ber derfor at kommunen vurderer om planomrjdet kan strammes inn slik at
omdisponering av dyrka mark blir s~ liten som mulig, og at evt. midlertidige
byggeomr~der tilbakeføres til dyrka mark av god kvalitet.»

I tilleggsuttalelsen av 08 .09.2015 står det :
«For alternativ C forutsetter Fylkesmannen at kommunen vurderer forslag som
minimerer inngrep i verdifull dyrka jord og natur-/ravineomr~der, jf. v~r tidligere
uttalelse. Effektiv arealbruk m§ ogs~ sikre gode utearealer til skolen, og omr~dep/anen
m~ bidra til god tettstedsutvikling.»
Med bakgrunn i de geotekniske undersøkelsene er det mest optimalt å legge
skolebygget på det flate terrenget i sør og øst. Når man skal redusere arealet med
dyrka mark, vil det derfor være områdene med hellende terreng som er mest
hensiktsmessig å ta ut, mht. skolebygg og skolens uteareal. Det legges frem to
alternativer som reduserer beslaget av dyrka mark:
Alternativ A reduserer arealet i nord med 11, 73 dekar. I konklusjonen fra rapporten
om geotekniske vurderinger (vedlegg 15) anbefaler Rambøll at skolen legges på den
østlige og sørlige delen av tomta. I vedlegg 25 er det en skisse som viser anbefalt
plassering av skolebygget. I uttalelsen fra Fylkesmannen poengteres det at arealbruken
også må sikre gode utearealer til skolen. På grunn av topografi og grunnforhold på
skoletomta, og krav til universelt utformet uteareal vil dette være det beste alternativet
med hensyn til skolen. Administrasjonen mener at det er viktig å avsette tilstrekkelig
areal nå, men det vil likevel være muligheter for å innskrenke arealet ytterligere i en
detaljreguleringsprosess. Samlet areal for skoletomt inklusiv stoppested for skolebusser
er ca. 52 dekar.
Alternativ B reduserer arealet med om lag 20 dekar, og viser et forslag hvor skolen
kan legges på det området som Rambøll anbefaler for plassering av bygg mht.
stabilitet. Arealet med dyrka mark er her foreslått redusert i den sørvestre og nordlige
delen av tomta. Dette alternativet svarer ut HNPM sitt vedtak og gir en betydelig
reduksjon i beslaget av dyrka mark, men gir flere inneklemte LNF-areal. Samlet areal
for skoletomt inklusiv stoppested for skolebusser er ca. 43 dekar.
Administrasjonen anbefaler alternativ A.
6. Foreløpig ligger det ikke inne budsjettforslag til bygging av en flerbrukshall i tilknytning
til ny skole i handlingsplanen. Utgangspunktet for bygging av ny skole på Vilberg er
ordinær gymsal. HNPM kan bestemme om det skal settes av arealer til en flerbrukshall
eller ikke. Spørsmål om samarbeid med Akershus fylkeskommune angående bygging av
flerbrukshall i forbindelse med en ny skole er en relevant problemstilling, og
byggekomiteen vil behandle dette spørsmålet i møte den 25.10.2016.
Administrasjonen har for øvrig vært i kontakt med eie.ndomsforetaket til Akershus
fylkeskommune (AFK eiendom FKF) vedrørende et mulig samarbeid om en fe lles
flerbrukshall. Det er ikke mottatt svar fra fylkeskommunen angående dette spørsmålet.
Administrasjonen mener at kommunen bør la den videre prosessen for
Områderegulering for Vilberg gå videre uten å vente på avklaring om et felles
samarbeid om flerbrukshall.
Som følge av denne vurderingen er det foreslått følgende endringer i planforslaget:
1. Det legges inn krav om detaljregulering på område BU3, ny skoletomt på Tynsåkjordet.
2. GNl - Naturområde blir stående med samme formål, men bestemmelsene endres slik
at det er tillatt å tilbakeføre tidligere beitemark til eng/gress for at man i større grad
kan bruke området til lek og aktivitet som for eksempel ski- eller akebakke.
3. Område BBB endres til B (boligformål) og betegnelsen blokkbebygge/se endres til
boligbebyggelse. Dette er justert i plankartet og bestemmelsene.
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4. Det legges frem to alternative planforslag for avgrensning av arealet til ny skole pil
Tynsåkjordet. Alternativ A reduserer beslaget av dyrka mark i nord, og er det
alternativet som er mest optimalt med tanke på plassering av skolebygg og skolens
uteområder. Alternativ B reduserer beslaget av dyrka mark i sørvest og i nord, og det
blir liggende et inneklemt LNF-areal mellom skoletomta og boligbebyggelsen i sørvest.
5. Planforslaget legger til rette for en standard barneskole med gymsal, og ikke
flerbrukshall på skoletomta.
Bestemmelser og planbeskrivelse vil bli oppdatert etter hvilket vedtak som blir gjort, før det
legges ut til offentlig ettersyn.

3. Alternativer
Administrasjonen legger frem to alternativer for behandling . De nevnte endringene ovenfor
gjelder for begge alternativene, men når det gjelder redusering av dyrka mark legger
administrasjonen frem følgende alternativer:
Alternativ A: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med 11,73 dekar i nord, og dette blir liggende
som LNF-areal slik det er i dag.
Alternativ B: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med ca. 20 dekar i sør og nord.
4. Konklusjon
Vedtaket til HNPM er fulgt opp slik administrasjonen har vurdert det mest hensiktsmessig .
Planforslaget legger til rette for en utbygging av ny barneskole på Tynsåkjordet, samt en
utvidelse av eksisterende ungdomsskole og barnehage på Vilberg. I tillegg legges det opp til en
utbygging og fortetting av den gamle skoletomta, samt i de tilgrensende boligområdene. Som
et av de prioriterte tettstedene i Akershus, i tillegg til nærheten til sentrum og
kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon, skoler og barnehage, er dette langt på vei i tråd med
gjeldende retningslinjer for utbygging av boligområder og sentrumsområder. Planforslaget
legger til rette for en arealeffektiv utnyttelse av boligområdene og vil derfor være et viktig
tilskudd til tettstedsutviklingen i Eidsvoll sentrum/Sundet.
Rådmannen anbefaler at alternativ A, forslag til Områdereguleringsplan for Vilberg legges ut
til offentlig ettersyn med ovennevnte endringer.

Vedlegg som følger saken :
1
Planbeskrivelse
2
Reguleringsbestemmelser
3
Plankart - alternativ A
4
Plankart - alternativ B
5
Vedtatt planprogram
6
ROS-analyse
7
Merknadskart
8
Merknader ved oppstart med kommentarer
9
Kopi av innkomne merknader
10 Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
11 Varslingsbrev 15.06.15
12 Varslingsbrev 07.09.15
13 Reetablering av jordbruksareal
14 Geotekniske vurderinger for Vilberg ungdomsskole
15 Geotekniske vurderinger for Vilberg skole på Tynsåkjordet
16 Datarapport fra grunnundersøkelse, Vilberg skole i Tynsåkvegen
17 Konsekvensutredning naturmiljø
18 Konsekvensutredning arealbruk ny skole
19 Konsekvensutredning barn og unges oppvekstvilkår
20 Konsekvensutredning for transport
21 Landskapsanalyse
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Utskrift av behandlet sak sendes til
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 01.11.2016

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.

Forslag fra AP, SP og SV:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene A og B, vedtas å legge
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.
Vilkår A: Plankartene oppdateres administrativ slik at område BU3 har begrensning som på
fremlagte kart med alternativ C, område Lll utvides tilsvarende.
Vilkår B: Reguleringsbestemmelsenes§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
•

•

Sikre at matjordmassene i størst mulig grad håndteres og mellomlagres på en måte
som sikrer at disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av
jordbruksareal andre steder i kommunen.
Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

Reguleringsbestemmelsene§ 4.9.4 endres til:
4.9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Omforent forslag:
Hovedutvalg for næring, plan og miljø ber ordfører fremme en sak for kommunestyret med
mål om nydyrking av kommunal eiendom på Minnesund. Prosjektet vi viser til er beskrevet
i vedlegget «reetablering av jordbruksareal», kapittel 4.2.1. Nydyrking initieres av
kommunen som utbygger for å kompensere for bortfall av matproduksjonsevnen som følge
av byggingen av ny skole på Tynsåk.

Votering
Forslaget fra AP, SP og SV ble satt opp mot rådmannens innstilling og ble vedtatt med
8 (AP 4, SP 2, SV 1, MDG 1) mot 5 stemmer (H 3, FRP 2).
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene A og B, vedtas å legge
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.
Vilkår A: Plankartene oppdateres administrativ slik at område BU3 har begrensning som på
fremlagte kart med alternativ C, område Lll utvides tilsvarende.
Vilkår B: Reguleringsbestemmelsenes§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
•

•

Sikre at matjordmassene i størst mulig grad håndteres og mellomlagres på en måte
som sikrer at disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av
jordbruksareal andre steder i kommunen.
Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.

Reguleringsbestemmelsene§ 4.9.4 endres til:
4.9.4 utformin :
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Hovedutvalg for næring, plan og miljø ber ordfører fremme en sak for kommunestyret med
mål om nydyrking av kommunal eiendom på Minnesund. Prosjektet vi viser til er beskrevet
i vedlegget «reetablering av jordbruksareal», kapittel 4.2.1. Nydyrking initieres av
kommunen som utbygger for å kompensere for bortfall av matproduksjonsevnen som følge
av byggingen av ny skole på Tynsåk.

Eidsvoll kommune
Kommunal forvaltning

Arkivsak: 2015/1778-26
Arkiv:
023726200
Saksbehandler:
Tonje Valborg Bekkadal Eik
Dato:
18.11.2016

Saksframlegg
Møtedato

Utv.saksnr Utval
123/16

for nærin

29.11.2016

Planid 023726200 Områdereguleringsplan Vilberg - ny
andregangsbehandling
Rådmannens innstilling
Hovedutvalg for næring plan og miljø opphever sitt vedtak i PS 16/112 (15/1778) Planid
023726200 - Områderegulering Vilberg - andregangs behandling, og fatter følgende vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge alternativ A: Forslag til
områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er datert 10.10.2016, og
reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Bakgrunn for saken

Forslag til Områderegulering for Vilberg var oppe til førstegangsbehandling i Hovedutvalg for
næring, plan og miljø (HNPM) den 23.08.2016. Saken ble sendt i retur til administrasjonen
med seks punkter som måtte endres før saken behandles på nytt. Informasjon om
planforslaget kan leses i vedlagte saksframlegg fra politisk behandling 23.08.2016, og i de
øvrige vedlagte plandokumenter.
Behandling i møte for Hovedutvalg for næring, plan og miljø 23.08.2016:
«Planen sendes tilbake med krav om at følgen.de punkter endres før den p§ nytt kommer til
politisk behandling:
1. Omr&der til offentlig form&! skal detaljreguleres.
2. Ravinedalen ved Tyns&kjordet skal reguleres til offentlig form&! med m&I om bruk til
uteoppholdsomr&de/lekeomr&de.
3. HNPM ber kommunestyret behandle sak om vern/rivning/flytting av Vilberg barneskole
før planen legges ut til offentlig ettersyn.
4. Omr&de BBB endres til boligform&! med høy utnyttelsesgrad. Boligtype avklares i
detaljregulering.
5. Arealet til ny barneskole skal reduseres betydelig. Det vises til Fylkesmannens uttalelse
til planprogrammet der FM forventet at arealet skulle reduseres vesentlig i forhold til
anslagene i planprogrammet.
6. HNPM ber kommunen om § henvende seg til AFK med ønske om felles flerbrukshall i
Vilbergomr&det. HNPM mener den bør legges p§ AFKs omr&de, slik at arealet som m&
omdisponeres fra dyrka mark kan reduseres ytterligere.»
Administrasjonen har vurdert/besvart disse seks punktene, og saken var oppe til ny
behandling i Hovedutvalg for næring, plan og miljø 01.11.2016, se vedlagte

saksfremlegg. Hovedutvalget fattet følgende vedtak i møtet:
I medhold av plan- og bygningslovens§ 12-10, med vilkårene A og B, vedtas å legge
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.
Vilkår A: Plankartene oppdateres administrativ slik at område BU3 har begrensning som på
fremlagte kart med alternativ C, område Lll utvides tilsvarende.
Vilkår B: Reguleringsbestemmelsenes§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene i størst mulig grad håndteres og mellomlagres på en måte som
sikrer at disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder
i kommunen.
-Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir tilsvarende
produksjonspotensial annet sted i kommunen.
Reguleringsbestemmelsene§ 4.9.4 endres til:
4.9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.
Hovedutvalg for næring, plan og miljø ber ordfører fremme en sak for kommunestyret med
mål om nydyrking av kommunal eiendom på Minnesund. Prosjektet vi viser til er beskrevet
i ve.dl egget «reetablering av jordbruksareal», kapittel 4.2.1. Nydyrking initieres av
komm unen som utbygger for å kompensere for bortfall av matproduksjonsevnen som følge
av by ggingen av ny skole på Tynsåk.

l \ -,
2. Vurdering
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Administrasjonens kommentarer til fremlagte kart med alternativ C lagt frem i
hovedutvalgsmøtet:

Alternativ C tar utgangspunkt i at bygninger legges i skråningen mot ravinedalen. I geoteknisk
rapport er det anbefalt å legge bygningene på diet flate området på tomten. Geoteknisk
rapport sier at det vil kreves kompensert fundamentering for å unngå peling. Det vil si at man
må grave ut tilsvarende mengde masse som det bygget veier for å unngå setninger. Det
innebærer en kjelleretasje i praksis under hele bygget. Ved å plassere et kompakt bygg i
skråningen, vil det være 8-9 meter høydeforskjell. Høydeforskjellen kan ikke løses ved å fylle
opp i forkant av bygget. Dersom man i tillegg bygger kjeller under hele bygget, for å unngå
setninger, vil vi da i bakkant ha 10-12 meter høy vegg mot terreng, det vil si fire etasjer under
bakken. Svært store deler av bygget vil ikke få dagslys. Arealene under bakken vil kun få
dagslys i front, med unntak av den nederste etasjen, som kun vil være kjelleretasje.
Undervisningsarealer bør ikke ligge mer enn 7-8 meter fra fasaden for å få tilfredsstillende
dagslys inn i undervisningsareal. Arealer til kortere opphold kan ligge lengre inn i bygget. Det
kan løses ved at bygget terrasseres inn i skråningen, men dette vil likevel føre til at vi får bare
en fasade med lys. Det vil derved være svært fordyrende og det vil kreve ekstra bevilgninger,
da kalkyler ikke har tatt høyde for slike fordyrende løsninger.
I tillegg til at det blir dyre konstruksjoner under bakken, vil det også føre til økt brutto/
nettofaktor som fører til at bygget blir større. Nettoareal er bruksarealer som
undervisningsarealer, kontorer, lager osv., som er funksjoner som skal være i bygget. I tillegg
kommer arealer som korridorer, tavlekott, sjakter til føringer, veggtykkelser, teknisk rom etc.
Nettoareal pluss disse tilleggsarealene er bruttoareal. Forholdet mellom bruttoareal og
nettoareal er brutto/nettofaktor. Brutto/nettofaktor beskriver hvor effektivt bygget er, og økt
brutto/nettofaktor vil fordyre bygget ytterligere. I budsjettet er det forutsatt brutto/nettofaktor
på 1,4. Slik vi har vurdert dette vil en bygning lagt i skrån ingen gi en brutto/nettofaktor på
minimum 1,7. Dersom brutto/nettofaktor økes fra 1,4 til 1,7, vil det påføre en ekstra kostnad
på 50 millioner for en tre-parallell skole. I tillegg kommer merkostnader for fordyrende
konstruksjoner som kan komme opp i 10 millioner i betongkonstruksjoner. Det økte
bygningsarealet vil øke driftskostnader på bygget med ca. 1,5 million pr år i byggets levetid. I
disse tallene er det ikke medregnet en eventuell flerbrukshall. En eventuell flerbrukshall vil få
tilsvarende vesentlig økte kostnader.
Rent geoteknisk vil en plassering i skråningen kunne føre til fordyrelser ved at deler av bygget
kommer under grunnvannsnivået. Dette vil føre til at man må ha vanntett støp under bakken
og risikerer at det må peles for å unngå oppdrift i bygget. Det vil føre til risiko for senkning av
grunnvannstanden og derved påfølgende setningsskader. En bygning lagt i skråningen vil også
måtte fundamenteres for skjevbelastning ved tilbakefylling. Dette vil kunne øke byggekostnadene ytterligere. En slik løsning vil også være dyr ved at det blir svært store
gravemasser som må tas ut i byggegropen. Slakke graveskråninger gjør at det blir mye
uttransportering av masser og store kostnader for tiltransportering av masser, da eksisterende
masser ikke egner seg for tilbakefylling. Det vil være svært vanskelig å tallfeste disse
kostnadene før man har foretatt en prosjektering som viser geometri påbygget.
Terrassering av terrenget må i hovedsak skje ved at masser kjøres bort da det ikke kan legges
store fyllinger grunnet faren for setninger i området. Det er også vist til at deler av ravinedalen
kan benyttes til uteområde. Om råd et er for bratt til å oppnå universell utforming. Det er vått
og uegnet til lekeplass. Det vil imidlertid være mulig å benytte et lite område til sklie og
akebakke om vinteren. Det vil også være vanskelig med tilsyn i friminu ttene da området er
uoversiktlig. Alternativt må ravinedalen fylles opp. Dette vil være i strid med uttalelser fra
fylkesmannen samt at det er komplisert av geotekniske årsaker. Uten en fordyrende utfylling
av ravinedalen vil det ikke kunne regnes med som en del av skolen ute område.
Geoteknisk rapport konkluderer med at lokal stabilitet i ravinedalen nordøst på tomten ikke er
tilfredsstillende. Geoteknikerne anbefaler derfor at bygget plasseres på den østlige og sørlige
delen av tomten, og at vegetasjonen i ravinedalen opprettholdes for å unngå erosjon. Hvis det
planlegges å etablere fyllinger eller utgravninger på tomten skal stabilitet kontrolleres i
henhold til gjeldende regelverk, men i utgangspunktet er det med hensyn til setninger mest
fordelaktig å beholde dagens terrengnivå.
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Tomtestørrelse: Vilberg skole som i dag er to- parallell, har i dag en tomt på ca. 17 mål.
Parkering til ansatte og busser ligger utenfor dette arealet. Det har vært en gjengs oppfatning
at skoletomten på Vilberg skole har væ rt for t r ang . Dette v ar noe av å rsake n, etter det
ad mi nistrasj onen har forstått ti l å f lytte skolen til Tyn såkjo rdet. Hovedutvalget har foreslått å
legge ut 35 må l som ska l dekke en trepa rallell skole med mul ighet t il å utvide til fire
paralleller. dette arealet inngår også parkering, bu ssholdeplass og parkering til SFO samt
areal nok til en flerbrukshall. Restarealer til skole sa mm enlignbart med Vilberg på 17 mål er da
ca. 24 mål. Det vil si at på dagens Vilberg skole er det ca. 48 m 2 pr elev, mens det på en
treparallell skole på Tynsåkjordet blir 44 m 2 pr elev, og på en fireparallell blir det 33 m2 pr
elev . Dette er areal inklusiv grunnflate til bygninger. I tillegg er deler av tomten så bratt at den
er vanskelig å utnytte grunnet universell utforming. Skal disse delene likevel tas i bruk som en
del av skolens uteareal, må det tas med i beregningene at store deler av arealet da vil gå med
til terrengtilpasninger og således ikke være brukbare til lek og uteopphold. Med bakgrunn i
dette vil antall kvadratmeter pr elev bli noe lavere enn tallene nevnt over, men det er
vanskelig å si eksakt hvor mye lavere, da det krever detaljprosjektering av skolen og
utearealene.
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Illustrasjon av Langset skole plassert i planomfldet for Vi/berg skole.
Illustrasjonen over viser Langset skole med sine uteoppholdsarealer lagt oppå skoletomta på
Vilberg. Langset skole har plass til ca. 280 elever, Vilberg skole skal ha pla ss til ca. 540 elever
med muligheter for utvidelse til 720 elever. Illustrasjonen viser kun skolebygget og
skolegården på Langset, ikke parkeringsarealer eller område for skolebuss .
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Ved bygging av tre paralleller er skolens kapasitet sprengt i 2029. Med små endringer på
trinnene vil skolen bli sprengt før den tid. Alle trinnene er omtrent jevnstore i prognosen, og
erfaringsmessig vil det være relativt store variasjoner, så med all sannsynlighet vil en
treparallell skole være sprengt god tid før 2029. Tomten må være stor nok til å kunne utvide
dersom prognosene endres raskt, slik vi har sett fram til nå. Alternativt må vi ha en ny tomt
klar til å planlegge ny skole allerede i 2025.
I Planprogram for områderegulering av Vilbergområdet fastsatt av kommunestyret 10.11.2015
står det følgende: Kommunestyret vedtok 14.04.2015 at det skulle igangsettes planarbeid med
tanke på å bygge ny Vilberg skole på Tynsåkjordet. Bakgrunnen er at skolen i dag har plass tfl
350 elever og innen 2030 vj l skolen ha behov for ca. 540 elevplasser. Nødvendig areal til en
barneskole med 550 elever er omlag 40 da, skolebygg og dobbel gymnastikksal vil få et
bruksareal på ca. 7500 m 2 •
Et skoleanlegg er en arbeidsplass for lærere, elever og andre ansatte ved skolen på dagtid, og
et anlegg som lokalbefolkningen, lag og foreninger bruker utenom skoletid. Skolens utearealer
er en del av nærmiljøets aktivitetstilbud, både med tanke på sport, lek og forskjellige
arrangementer.
Skolens utearealer har stor betydning for fysisk aktivitet og derigjennom barn og unges helse
og trivsel. Bakgrunnen er at barn og ung e oppholder seg i stadig lengre tid på skolen, både i
undervisningssammenheng og i fritiden. Skoleanlegget må derfor legge til rette både for
organisert læringsarbeid, egenorganiserte aktiviteter i friminutt og SFO i tillegg til fritid for
ulike brukere. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle.
Studier viser at gode utearealer reduserer mengden vold, mobbing og uro blant elevene og
stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevn e. En godt utrustet skolegård, med rom for
positive aktiviteter, er sentralt i arbeidet for å redusere mobbing (Olweus programpakke mot
mobbing, ECICSB 1998). Dette støttes av erfaringer fra Sheffieldprosjektet i England (ECICSB
1998), som viser at mobbing reduseres kraftig når fellesarealene omformes til allsidige
utearealer der elevene kan finne en arena de trives i og behersker.
Funksjonskrav til skolens uteareal:
• gi rom for utøvelse av allsidig fysisk aktivitet
• gi rom for ulike typer sosial aktivitet
• gi trygghet og være trivselsskapende
• gi mulighet for endringer av det fysiske miljøet
• gi rom for å tilegne seg ny kunnskap og utøve virkelighetsnær læring
• gi rom for spenning og utfordringer
• gi lokal identitet
Andre
•
•
•
•
•

krav til de fysiske omgivelsene:
sikre best mulige solforhold
skjerme mot de mest dominerende vindretni ngene
unngå forurensede områder og områd er med kald luft
trafikksikre omgivelser i en radius på 200 meter fra skolen
universell utforming

Et variert og godt tilrettelagt uteareal ved skolen kan ha flere positive effekter:
• gir et variert opplæringsmiljø
• gir muligheter for allsidige bevegelsesaktiviteter
• gir muligheter for sosial læring gjennom samhandling
• utgjør et attraktivt møtested for lokalbefolkningen
• kan bidra til å redusere vold, mobbing og uro blant elevene
• virker stimulerende på trivsel, motivasjon og læring

3. Alternativer
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Alternativ A: Area Iet pel Ty nsel kj ordet reduseres med 11, 7 3 dekar i nord, og dett: bl i; Iiggend'
som LNF-areal slik det er i dag.
Alternativ B: Arealet på Tynsåkjordet reduseres med ca. 20 dekar i sør og nord.
Alternativ C: som foreslått av HNPM, arealet på Tynsåkjordet reduseres med ca. 24 dekar
4. Konklusjon
Det er vanskelig å kunne anbefale å bygge en skole på tomten slik den er foreslått fra
Hovedutvalg for næring plan og miljø i møte 01.11.2016, da det vil gi et for lite og vanskelig
utnyttbart uteareal og at det vil være risikofylt og uforsvarlig økonomisk. Hovedutvalgets
forslag vil gi utfordringer i forhold til å få etablert gode uteområder rundt skolen som skal
fungere godt både til undervisning og lek, samt til idrett og som nærmiljøanlegg og
arrangementsarena. Forskning viser at gode utearealer på skolene reduserer mengden vold,
mobbing og uro blant elevene og stimulerer trivsel, motivasjon og læringsevne.
Kommunestyret har fastsatt et planprogram som sier at nødvendig areal til en barneskole med
550 elever er omlag 40 dekar. Det bør prosjekteres videre før man kan se hvordan
tomteutformingen får konsekvenser for sluttresultatet. Når man har kommet lengre i
prosjekteringen vil man kunne se hva som er nødvendig og hensiktsmessig areal å
detaljregulere. Man unngår da å planlegge en skole som er fordyrende og i tillegg lite
hensiktsmessig, og man sikrer seg at man kun tar nødvendig areal til skolen. Den videre
prosjekteringen av skolen skal godkjennes av byggekomiteen, både underveis og endelig, og
detaljreguleringen skal først behandles for utleggelse til offentl ig ettersyn i hovedutvalget, og
vedtas endelig av kommunestyret etter offentlig ettersyn.
Et av argumentene for å flytte nye Vilberg barneskole til Tynsåkjordet, var at tomta på dagens
Vilberg barneskole oppleves som trang. Med bakgrunn i de arealberegningene vist tidligere i
dette saksfremlegget under punkt 2 vurdering, vil man kunne risikere både å ta med seg dette
problemet og også forsterke det, hvis man ikke setter av tilstrekkelig areal til skoletomt på
Tynsåkjordet.
Rådmannen anbefaler derfor å legge ut områdereguleringsplan alternativ A som foreslått i
saksfrcemlegget til Hovedutvalg fo r næring pl an og mi ljp i møte 0 1.11.2016 med kra v om
detaljregulering av skoletomta på Ty nsåkj ordet t il offent lig ettersyn. Man vil da kunne
prosjektere en skole ut fra tomtens beskaffenh et fo r å opp nå en forsvarlig pris på skolen, og
man kan i detaljreguleringen begrense uteareal et ti l det som er nødvend ig for å få til gode
uteområder som fylkesmannen også presiserer i sine uttalelser til planprogrammet: For
alternativ C forutsetter Fylkesmannen at kommunen vurderer forslag som minimerer inngrep i
verdifull dyrka jord og natur-/ravineomr~der, jf. tidligere uttalelse. Effektiv arealbruk m~ ogs~
sikre gode utearealer til skolen, og omr~deplanen m~ bidra til god tettstedutvikling.

Vedlegg som følger saken:
1 Saksfremlegg ved ny førstegangs behandling
2 Plankart - alternativ A
3 Plankart - alternativ B
4 Reguleringsbestemmelser
5 Planbeskrivelse
6 Saksframlegg førstegangs behandling 23.08.16
7 Saksprotokoll HNPM 23 .08.16
8 Vedtatt planprogram
9 Oppsummering fra åpent møte 17.08.15
10 Kopi av innkomne merknader
11 Merknader ved oppstart med kommentarer
12 Merknadskart
13 Varslingsbrev 15.06.15
14 Varslingsbrev 07.09.15
15 Vegtegninger
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Overvann
Landskapsanalyse kart
Landskapsanalyse
Konsekvensutredning for transport
Konsekvensutredning barn og unges oppvekstvilkår
Konsekvensutredning arealbruk ny skole
Konsekvensutredning naturmiljø
ROS-analyse
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 29.11.2016

Behandling

Av 13 representanter var 13 til stede.
Forslag fra AP/SP/SV:
Hovedutvalg for næring plan og miljø opphever sitt vedtak i PS 16/112 ( 15/1778) Plan id
023726200 - Områderegulering Vilberg - andregangs behandling, og fatter følgende
vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene 1 og 2, vedtas å legge
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.
Vilkår 1: Endring av reguleringsbestemmelse ne
§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at disse kan
gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder
i kommunen.
-Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.
§ 4.9.4 endres til :
4. 9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Vil kår 2: Nydyrkin g
For å kompensere for tapt matproduksjonspotensial som følge av skoleutbygging på
Tynsåkjordet skal kommunen som utbygger nydyrke kommunal eiendom på Minnesund
som beskrevet i vedlegget «Reetablering av jordbruksareal, kapittel 4.2.1.», som fulgte
områdereguleringsplansaken ved behandling i HNPM 1.11.16. Dokumentet er datert
13.1.2016.
Før sluttbehandling av områdereguleringsplanen fremmes det en sak med ulike alternativer
for gjennomføring av prosjektet med tilhørende fremdriftsplan.
Vilkår 2 oversendes formannskap og kommunestyret for behandling dersom det er
nødvendig for å få fremmet en slik sak.

Vo teri ng
Rådmannens innstilling med forslag fra AP/SP/SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Hovedutvalg for næring plan og miljø opphever sitt vedtak i PS 16/112 (15/1778) Planid
023726200 - Områderegulering Vilberg - andregangs behandling, og fatter følgende
vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10, med vilkårene 1 og 2, vedtas å legge
alternativ A: Forslag til områderegulering Vilberg ut til offentlig ettersyn. Plankartene er
datert 10.10.2016, og reguleringsbestemmelsene er datert 12.10.2016.
Vilkår 1 : Endring av regu lerin gsbestemmelsene
§ 2.11 endres til:
2.11 Jordsmonn og reetablering av jordbruksareal:
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk.
Planen skal minimum:
- Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at disse kan
gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre steder
i kommunen.
-Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.
§ 4.9.4 endres til:
4.9.4 utforming:
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.

Vil kå r 2: Nyd yrki ng
For å kompensere for tapt matproduksjonspotensial som følge av skoleutbygging på
Tynsåkjordet skal kommunen som utbygger nydyrke kommunal eiendom på Minnesund
som beskrevet i vedlegget «Reetablering av jordbruksareal, kapittel 4.2.1.», som fulgte
områdereguleringsplansaken ved behandling i HNPM 1.11.16. Dokumentet er datert
13.1.2016.
Før sluttbehandling av områdereguleringsplanen fremmes det en sak med ulike alternativer
for gjennomføring av prosjektet med tilhørende fremdriftsplan.
Vilkår 2 oversendes formannskap og kommunestyret for behandling dersom det er
nødvendig for å få fremmet en slik sak.

Eidsvoll kommune
Sentraladministrasjonen

Arkivsak: 2012/596-20
Arkiv:
033
Saksbehandler:
Erik Lunde
Dato:
16.03.2015

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg

Møtedato

Utvalq for oppvekst oq levekår
Formannskapet
Kommunestyret

Alternativer for utbygging av Vilberg skole
Rådmannens innstilling
For utbygging av Vilberg barneskole vedtas alternativ F - rehabilitering av eksisterende
skolebygg, samt bruk av LHL-tomt og kjøp av Europristomt.
Kjøp av Europrisbygget finansieres ved økning av investeringsbudsjettet i Økonomirapport 1,
mens den totale kostnadsreduksjonen i forhold til tidligere vedtatt alternativ A Trolldalen
innarbeides i handlingsplan og budsjett 2016.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
Vilberg barneskole har i dag 350 elever og prognosen, jfr. Norconsults rapport, viser at det er
behov for økt kapasitet i løpet av få år. I 2030 vil skolen ha behov for ca. 540 elevplasser.

Det har i tre ulike utredninger av skolestruktur, vært pekt på behov for utbygging av Vilberg
barneskole . I den siste utredningen, høsten 2014, har skolestrukturutvalget foreslått nybygg
lokalisert til Trolldalen. Rapporten er ikke realitetsbehandlet, men Trolldalenalternativet er lagt
til grunn kostnadsmessig.
Skolens opptaksområde grenser mot Langset skole i nord og Vorma i vest. Dette gjør at de
fleste av skolens elever kommer fra Finnbråtengrenda/Brennhaugen/Styrigrenda og sentrum
av Eidsvoll , og om lag halvparten av elevene har rett på skoleskyss.
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 74/14 den 9.12.14 og presisering av protokollen
i kommunestyrets møte 3.2.15, samt pkt. 10 i investeringsplanen har rådmannen utredet seks
mulige alternativer for utbygging av Vilberg barneskole, fire alternativer med nybygg og to
alternativer med rehabilitering/tilbygg av eksisterende skolebygg.
2. Kostnader bygging
Kostnader for nybygg av skoler vil være avhengig av markedet på det tidspunktet anbudene
foreligger. På Øvre Romerike er det i løpet av de tre siste årene bygget tre ulike skoler som er
sammenliknbare og som kan angi et realistisk bilde av prisnivået. Nordkisa skole i Ullensaker

ble bygget med en kvadratmeterpris på kr 34 000, Hurdal med kr 31 000 pr m 2 og Langset
med kr 31 000 pr m 2 . Svendby Byggconsult t 1S har lagd en sammenstilling av kostander på
disse tre uli ke prosj ektene. Se vedlegg 1. Kr 31 000 pr m 2 er også prisen som er brukt i
Norconsults rapport . Dette er im idlertid kostnader på bygg pr 2013/2014 og må derfor
prisjusteres frem t il 2018. Ansl ått pri s i 2018 er kr 35 000 pr m2.
For ombygging av arealer på eksisterende bygg på Vilberg er det regnet kr 22 000 pr m 2
For alle de ulike alternativene vil nødvendig utstyr og inventar komme i tillegg til
byggekostnadene.
I vedlegg 3 er det vist kostnadene ved låneopptak på enkelte alternativ med 1,4%, 2, 7%, 3%
og 4% rente.
Det er ikke medtatt kostnader til tomt og eventuelt ekspropriasjon av bygninger i noen av
alternativene.
For alternativene som ikke omhandler eksisterende tomt, er det heller ikke hensynstatt
salgsinntekter på den gamle skoletomta. Det er usikkerhet i hva dette vil kunne innbringe
samt at det vi l tilkomme relativt store rivningskostnader på eksisterende bygg for en utbygger .

3. Nødvendig areal for skoler
I vedlegg 1 er det vist arealbehov pr elev. Dette tallet varier relativt mye og er den faktoren
som har størst betydning for de totale kostnader, i tillegg til elevkapasitet. I de tre skolene
varierer dette fra 11- 14 m 2 pr elev. Langset skole har 11 m 2 pr elev. I Norconsults rapport er
det fores lått 11,3 m 2 pr elev. Som utgangspunkt for beregningen er det derfor benyttet 11,3
m 2 pr elev. Til sammenligning kan nevnes at Råholt ungdomsskole etter utbygging vil ha 10
m 2 pr elev, noe som er lavt, men arealeffektivt.
I tillegg til nevnte arealer kommer idrettshall eller gymnastikksal. Det er i utredningen
benyttet nødvendig areal til dobbel gymnastikksal for å dekke skolens behov.
Dersom man velger å bygge en flerbrukshall/idrettshall vil arealet måtte økes . Dobbel
gymnasti k ksal vil være ca. 1000 m 2 brutto, mens flerbruksha ll vil være ca. 1500m 2 . •
Kostand en pr m 2 på flerbrukshall beregnes til kr 22 000 p r m 2 . Total merkost nad v il være ca.
11 mill ione r kroner. Dersom tippemidler på 7 mill ioner kroner tas med, vil dette dek ke det
meste av merkostnader til investeringen, men det vil medføre økte driftskostnader.
Med bakgrunn i elevtallsutviklingen, er et i alle alternativene tatt utgangspunkt i en
treparallell skole med plass til 550 elever og en gjennomsnittlig gruppestørrelse på 26 ~lever
pr gruppe. Alternaternativt kan skolens kapasitet økes till 28 pr gruppe dvs ca . 590 elever. ·En
slik økning i antall elever vil koste ca . 16 millioner kroner. Dette vil gjelde for alle alternativer.
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Alternativ A: Trolldalen
1. Behov for ekspropriasjon/kjøp
Eidsvoll kommune eier eiendommen .
2. Skolekapasitet
Denne skolen kan bygges som en treparallell skole med kapasitet til 550 - 590 elever.
3. Pedagogiske forhold
• Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og tilpasset ulike
læringsalternativer
• Skolen kan organiseres med 7 trinn og 7 undervisningsteam. Den vil kreve ca. 65 årsverk
med maks kapasitetsutnyttelse og normalt utnyttelse av SFO
• Området ligger skjermet og det vil være lett å få til et godt tilsyn med elever
• Godt tilrettelagt for bruk av naturområder
• Det kan lages en trygg infrastruktur for levering og henting av elever
• Ikke nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall
4. Gymsal / hallkapasitet
Skolen krever 2 gymsaler og 4 garderober for timeplanmessig å gi alle klasser tilgang til
gymsal i de uketimer fag- og timefordelingen i kroppsøving krever. 2 gymsaler bør kun åpnes
til 1 for å dekke skolens behov for samlingslokale for alle elevene og ansatte.
5. Økonomi
Nødvendig areal til en skole med 550 elever med dobbel gymnastikksal vil da være 7260 m 2
som gir en pris på 264 millioner kroner. I tillegg må det bygges infrastruktur frem til tomta.
Det er vann og kloakk, ca . 3 millioner kroner samt gangvei lans Øvre Styriveg som er stipulert
til 30 millioner kroner. Total ramme blir derved 297 millioner kroner. I tillegg kommer
merkostnader dersom man bygger flerbrukshall.
Ved 2, 7% rente vil avdrag og renter utgjøre 17,6 millioner kroner første år. For ytterligere
rentealternativer, se vedlegg 3.

6. Reguleringsforhold for eiendommen:
Området er i regulert til byggeområder - offentlig bygninger (skole og barnehage) i
reguleringsplan for «Styriåsen gnr/bnr 12/19 m.fl.». Denne reguleringsplanen er vedtatt
05.09.2005 - planid 0237169.
Byggeområdet omfattes av bestemmelsen i punkt 6.1, som har følgende ordlyd:
«Omr§de OUB skal benyttes til skole- og barnehage, og eventuelt nærmiljøanlegg, med
tilhørende anlegg som trafikkomr§der, lekearealer, ballbaner, gangforbindelser etc. Ved
utbygging av omr§det skal rammesøknad i tillegg til generelle krav i plan og bygningsloven,
inneholde en utbyggingsplan hvor følgende skal fremg§:
•
•
•
•
•
•
•
•

bebyggelsens plassering
uteomr§der/ lekearealer
eksisterende og framtidige terrenghøyder
trafikkomr§der; bussoppstil/ing, parkering/biloppstillingsplasser o. I.
interne adkomstveger og gangforbinde/ser
eventuelle støttemurer og gjerder/skjermvegger
eksisterende vegetasjon m ed spesifikasjon av vegetasjon som forutsettes bevart
ny vegetasjon

Der situasjonen etter kommunens skjønn tilsier det, kan det i tillegg kreves egen utomhusp/an,
samt redegjørelse for forutsatte estetiske tiltak og eventuelle særskilte sikringstiltak i
byggeperioden (v§r utheving.)>>
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Det er i bestemm elsen ben y ttet uttrykket utbyg gi ngsplan. Dette er i utgangspunktet ikke en
egen pla nt ype og den videre prosessen er avh eng ig av forståelsen av dette uttrykket.
Utbyggi ngsplan kan fo rstås på to ulike måter, ut i fra bruken av uttrykket i kommunen
tidligere .
I enkelte planer er det benyttet i betydningen «bebyggelses plan». Siden be bygg elsesplan ikke
lengre er en eg en plan type, sorterer dette nå under pbl. § 12- 3 - detaljregu lering. En
utbygg ing av området vil i så tilfelle kreve at det gjennomføres en detaljreg uleri ng i forkant.
Dersom kommunen tidligere har benyttet utbyggingsplan i betydningen <<en enklere og mindre
formell variant» av bebyggelsesplan, uten formell planbehandling, kan man oppfylle dette
kravet ved å fremme en mindre endring av reguleringsplanen - som utfyllinger innenfor
hovedtrekkene av reguleringsplanen, jfr. pbl. § 12-14 andre ledd . Tidligere praksis i Eidsvoll
kommune kan tale for at det er sistnevnte tolkning som har vært praksis.
Planleggingstiden vil vi anslå til å ligge maksimalt på 1 år for selve skoleområdet ved en full
detaljreguleringsprosess . Dersom man finner å kunne kjøre en forenklet prosess med mindre
endring av gjeldene reguleringsplan, v il dette ta betydelig kortere tid (4 mnd).
Et positivt forhold er at kommunen allerede er eier av området, samt at en plassering av skole
i dette området vil kunne føre til en økt boligutbygging i området.
Etablering av ny skole i Trolldalen frigjør sentrumsnære arealer til boli§bygging, noe som vil
være bra for sentrumsutviklinga i Sundet. Dette gjelder for samtlige alternativer som frigjør
dagens skoletomt til annet utbyggingsformål (alt A, B, C og D).
7. Gang-/sykkelvei
Et skolea lternativ i Trolldalen vil utløse behov for gang- og sykkelveg langs fv. 509,
Styrivegen, både nordover og sørover fra skolet omta . Siden det her er utfordrende forhold
knyttet til nærhet til boliger og hager ned mot Nesvegen, vil vi anslå at en slik planprosess vil
være noe tidkrevende og kan anslås ligge opp mo 1,5 år.
8. Infrastruktur
For å k unne bebygge tomten må det legges frem vann og kloak k. Dett er plan lagt gjennom
fre m ti dig byggefe lt i T rolld alen. Kostanden må dekkes i første om gan g av skoleutbygg ing en,
men vil utløse mu lighet ti l å bebygge flere tomter, derav flere kom munale tomter. Kostande r
til dette vil derved kunne tas inn ved tomtesalg og refusjon av kostnader fra nabotomter.

Plassering i Trolldalen vil gjøre det ulønnsomt å koble seg til eksisterende fjernvarmeanlegg i
Sundet.
9. Tidsfaktor Bygging/Prosjekt
Dersom dette alternativet blir valgt vil skolen kunne stå ferdig til sko leåret 2018/19 . Det
forutsetter at planlegging av skoen går parallelt med nødvendig regulering.
10. Driftsforhold
Ved å bygge en helt ny skole vil man kunne bygge for å få optimal drift. Skolen vil kunne
planlegges i vedlikeholdsfrie materialer.
Det er ikke tilgjengelig fjernvarme. Det er ikke i tilknytning til andre kommunale bygg.
11.Vurdering av alternativet
Alternativet vil gi en funksjonell skole, men er ett av de dyreste alternativene .
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Alternativ B: Elstad
1. Behov for ekspropriasjon/Kjøp
Eiendommen må erverves enten som frivillig salg eller ved ekspropriasjon etter en
reguleringsprosess . En ekspropriasjonssak kan ta 1-3 år.

Eier av eiendommen har meldt sin interesse for å selge. Henvendelsen er fulgt opp med ett
møte.
2. Skolekapasitet
Denne skolen kan bygges som en treparallell skole med kapasitet til 550 - 590 elever.
3. Pedagogiske forhold
• Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og t ilpasset ulike
læringsalternativer
• Skolen kan organiseres med 7 trinn og 7 undervisningsteam. Den vil kreve ca. 65 årsverk
med maks kapasitetsutnyttelse og normalt utnyttelse av SFO
• Området ligger skjermet og det vil være lett å få til et godt tilsyn med elever
• Godt tilrettelagt for bruk av naturområder
• Det kan lages en trygg infrastruktur for levering og henting av elever
• Ikke nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall
4. Gymsal / hallkapasitet
Skolen krever 2 gymsaler og 4 garderober for timeplanmessig å gi alle klasser tilgang til
gymsal i de uketimer fag- og timefordelingen i kroppsøving krever. 2 gymsaler bør kun åpnes
til 1 for å dekke skolens behov for samlings lokale for alle elevene og ansatte .
5. Økonomi
Nødvendig areal til en skole med 550 elever og med dobbel gymnastikksal vil være 7260 m 2 •
Dette gir en pris på 264 millioner kroner. I tillegg må det bygges infrastruktur frem til tomta.
Gangvei langs Øvre Styriveg anslås å koste 30 millioner kroner. Total kostnadsramme
294 millioner kroner. Det vil bli økte kostnader dersom det bygges flerbrukshall.
Ved 2, 7% rente vil avdrag og renter utgjøre 17,4 millioner kroner første år. For ytterligere
rentealternativer, se vedlegg 3.
6. Reguleringsforhold for eiendommen:
Dette området er uregulert, og avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan . Området
krever derfor en fullstendig reguleringsprosess med planprogram og konsekvensutredninger.
Det som er utfordringen planmessig med dette området er at det i dag er avsatt til LNF-formål.
Litt avhengig av plasseringen av skoletomten er det meste av arealet produktiv dyrket mark.
Med bakgrunn i at mye av arealet er jordbruksområder vil det være knyttet store usikkerheter
rundt eventuelle innsigelser fra blant annet jordvernmyndighetene. Med bakgrunn i
ovennevnte estimeres en planprosess til minst 1,5 år. Dette alternativet har en beliggenhet
som er mindre gunstig en Tynsåkjordet, jfr. nærheten til Eidsvoll videregående skole.
Ut i fra det ovennevnte vil en planprosess for dette alternativet anslås til minst 1,5 år.
7. Gang-/sykkelvei
Dette alternati vet har en ti lfredsstillende atkomstsituasjon, men det mangler nødvendig gangog sykkel veg langs fv. 177 og på strekningen fra Styri. Dette må på plass av
trafikksi kkerhetsmessige årsaker.
8. Infrastruktur
Infrastruktur ligger i området, med unntak av fjernvarmeanlegg som ligger relativt lang
avstand fra tomten.
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9. Tidsfaktor Bygging/Prosjekt
Det vil være en stor usikkerhetsfaktor knyttet til om tomta kan frigis fra jordbruksformå l til
offentlig formål. Etter at omdisponerin g av tomt er god kjent , l<an planleggi ng påb egynnes. Det
må påregnes 3 år fra planleggin g kan starte, til skolen kan stå ferd ig. Skol en antas ferdigstilt
2020.
10.Driftsforhold
Ved å bygge en helt ny skole vil man kunne bygge for å få optimal drift. Skolen vil kunne
planlegges i vedlikeholdsfrie materialer.
Det er ikke tilgjengelig fjernvarme. Det er ikke i tilknytning til andre kommunale bygg.
11.Vurdering av alternativet
Alternativet vil gi en funksjonell skole, men er ett av de dyreste alternativene.
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Alternativ C: Tynsåkjordet
1. Behov for ekspropriasjon/kjøp
Eiendommen må erverves, enten som frivillig salg eller ved ekspropriasjon etter en
reguleringsprosess. Ekspropriasjon kan ta fra ett til tre år.

2. Skolekapasitet
Denne skolen kan bygges som en treparallell skole med kapasitet til 550 - 590 elever.
3. Pedagogiske forhold
• Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og tilpasset ulike
læringsalternativer
• Skolen kan organiseres med 7 trinn og 7 undervisningsteam. Den vil kreve ca . 65 årsverk
med maks kapasitetsutnyttelse og normalt utnyttelse av SFO
• Området ligger skjermet og det vil være lett å få til et godt tilsyn med elever
• Moderat tilgang til naturområder (lan d bruksareal/beiteland nærmest).
• Det kan lages en trygg infrastruktur for levering og henting av elever
• Nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall
4. Gymsal/hallkapasitet
Skolen krever 2 gymsaler og 4 garderober for timeplanmessig å gi alle klasser tilgang til
gymsal i de uketimer fag- og tim eford el ingen i kroppsøving krever. Sambruk i Eidsvollhallen
krever ny avtale med Eidsvoll videregående skole eventuelt oppsigelse av dagens avtale.
5. Økonomi
Nødvendig areal til en skole med 550 elever og med dobbel gymnastikksal vil da være 7260
m 2 som gir en pris på 264 millioner kroner. I ti llegg kommer merkostnader dersom man
bygger flerbrukshall.
Ved 2, 7% rente vil avdrag og renter utgjøre 15,6 millioner kroner første år. For ytterligere
rentealternativer, se vedlegg 3.
6. Reguleringsforhold for eiendommen:
Dette området er i dag uregulert og avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Området
krever derfor en fullstendig reguleringsprosess med planprogram og konsekvensutredninger.
Området har nærhet til Eidsvoll videregående skole og til de fasitlistene som er der. Dette er
forhold som synes positive med tanke på en plassering av ny skole.
Det som er utfordringen planmessig med dette området er at det i dag er avsatt til LNF-formål.
Litt avhengig av plasseringen av skoletomten er det meste av arealet produktiv dyrket mark.
Noe nærmere eksisterende skoleområde består området av skog, men her antas det å være
utfordringer med tanke på grunnforho ld og terreng. Med bakgrunn i at mye av arealet er
jordbruksområder vil det være knyttet store usikkerheter rundt eventuelle innsigelser fra blant
annet jordvernmyndighetene. Med bakgrunn i ovennevnte estimeres en planprosess til mi nst
1,5 år.
7. Gang-/sykkelvei
Trafikksikkerheten synes ivaretatt i dette alternativet.
8. Infrastruktur
Infrastruktur liger i nærheten og det er ikke nødve ndig med særlige tiltak. Fjernvarmeanlegg
ligger i nærheten.
9. Tidsfaktor Bygging/Prosjekt
Det vil være en stor usikkerhetsfaktor knyttet til om tomta kan frigis fra jordbruksformål til
offentlig formål. Etter at omdisponering av tomt er godkjent, kan plan legging av bygg og
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regulering påbe_gynnes . Det må påregnes minst tre år fra planlegging kan s arte, til skolen kan
stå ferdig. Skolen anslås ferdigstilt i 2020 .
10.Driftsforhold
Ved å bygge en helt ny skole vil man kunne bygge for å få optimal drift. Skolen vil kunne
planlegges i vedlikeholdsfrie materialer. Det er tllgjengelig fjernvarme i nærheten.
Nærheten til andre kommunale bygg kan gi stordriftsfordeler på driften.

11.Yurdering av alternativet
Alternativet vil g1 en funksjonell skole. Alternativet er rimeligere en alternativ A, Bog D.
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Alternativ D: Gruemyra
1. Behov for ekspropriasjon/Kjøp
Eiendommen må erverves enten som frivillig salg eller ved ekspropriasjon etter en
reguleringsprosess. En ekspropriasjonssak kan ta 1-3 år.
2. Skole Kapasitet
Denne skolen kan bygges som en treparallell skole med kapasitet til 550 - 590 elever.
3. Pedagogiske forhold
• Skolen kan bygges med tilrettelegging for fleksible strukturer og tilpasset ulike
læringsalternativer
• Skolen kan organiseres med 7 trinn og 7 undervisningsteam . Den vil kreve ca . 65 årsverk
med maks kapasitetsutnyttelse og normalt utnyttelse av SFO
• Området ligger åpent, nær vei og bebyggelse, og byr på store utfordringer i forhold t il
trafikale forhold og god utnyttelse av uteområdet.
• Det kan være en utfordring å etablere en trygg infrastruktur for levering og henting av
elever, fordi tomtearealet er lite.
• Gangavstand til svømmehall.
4. Gymsal / hallkapasitet
Skolen krever 2 gymsaler og 4 garderober for timeplanmessig å gi alle klasser tilgang til
gymsal i de uketimer fag- og timefordelingen i kroppsøving krever. 2 gymsaler bør kun åpnes
til 1 for å dekke skolens behov for samlingslokale for alle elevene og ansatte
5. Økonomi
Det må påregnes en økt kostnad på grunn av geometri på bygget, slik at bygge kostander må
settes til 36 000 pr m 2 • Nødvendig areal til en skole med 550 elever og med dobbel
gymnastikksal vil da være 7260 m 2 som gir en pris på 270 millioner kroner. I tillegg kommer
merkostnader dersom man bygger flerbrukshall. Tomten kan lett føre til at bygget får en
uøkonomisk utforming, slik at byggekostnaden kan bli noe høyere. Det er ikke hensyntatt i
kalkylen og medfører usikkerhet i byggekostnader.
Ved 2, 7% rente vil avdrag og renter utgjøre 16 millioner kroner første år. For ytterligere
rentealternativer, se vedlegg 3.

6. Reguleringsforhold for eiendommen:
Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig boligområde. Arealet har en
arrondering som er relativt langt og smalt, mecl nærhet til fv. 177, Nesvegen . Det er også
avsatt en stripe mellom eksisterende bebyggelse i vest og det fremtidige utbyggingsområdet til
fremtidig friområde. Arealet er belagt med byggegrense til fv. 177.
En reguleringsp rosess her vil også kre ve planprog ram med KU . Ut i fra dette vil man anslå at
en planpr-osess vil ta 1 - 1,5 år. Det v il også være et moment om et mindre areal i syd skal tas
med. Dette area let er i dag avsatt til LNF-om råde i komm unep lanen.
7. Gang-/sykkelvei
Det er god adkomst til arealet med tanke på nærheten til fylkesvegen, men det mangler et
tilfredsstillende helhetlig gang- og sykkelvegtilbud langs fv. 177 fra rundkjøringen og mot
innkjøringen til Gruemyra . Det eksisterer imidlertid en gang- og sykkelvegadkomst på
kommunalt/privat vegnett i fra Sundet.
8. Infrastruktur
Infrastruktur ligger i nærheten og det er ikke nødvendig med særlige tiltak utover
trafikkavvikling .
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9. Tidsfaktor Bygging/Prosjekt
Det vil kreve omregulering av tomten. Dersom man starter prosess med omregulering parallelt
med planlegging av skolen vil det kunne stå ferdig til skoleåret 2018/19.
10. Driftsforhold
Ved å bygge en helt ny skole vil man kunne bygge for å få optimal drift. Tomta er lang og
smal. På grunn av tomtens utforming vil man lett få et noe tyngre anlegg å drifte og
vedlikeholde.
Skolen vil kunne planlegges i vedlikeholdsfrie materialer. Det er ikke fjernvarme i nærheten .
11.Vurdering av alternativet
Tomta er lang smal og ligger inntil trafikkert vei. Den er dermed utsatt for veistøv og støy . Den
vil være lite egnet til skoletomt og vil lett gi økte kostnader på nybygg, da den vil gi et
langstrakt bygg. Dette er del: tredje dyreste alternativet og anses som det dårligste
alternativet.
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Alternativ E:

agens plassering med ekspropriasjon og tilbygg

1. Behov for ekspropriasjon/Kjøp
Dette alternativet krever frivillig salg eller ekspropriasjon, etter en reguleringsprosess, av 3
eiendommer med 5 boenheter. Ekspropriasjon kan ta fra ett til tre år.

2. Skole Kapasitet
Denne skolen kan bygges som en treparallell skole med kapasitet til 550 - 590 elever.
3. Pedagogiske forhold
• Dagens bygningsmasse vil kreve omfattende rehabilitering for å oppnå fleksible strukturer
og læringsalternativer. I den nybygde delen vil disse kravene være ivaretatt.
• Skolen kan organiseres med 7 trinn og 7 undervisningsteam . Den vil kreve ca. 65 årsverk
med maksimal kapasitetsutnyttelse og normalt utnyttelse av SFO
• Området ligger sentrumsnært.
• Moderat tilgang til naturområder.
• Det kan etableres en trygg infrastruktur for levering og henting av elever
• Nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall.
4. Gymsal/hallkapasitet
Krever bygging av en ny gymsal med to garderober i tillegg til nåværende. To gymsaler bør
kun åpnes til en for å dekke skolens behov for samlingslokale for alle elevene og ansatte.
5. Økonomi
Kostnaden vil her være avhengig av graden av ombygging av eksisterende bygninger.
Ombyggingsprosjekter har noe større usikkerhet enn rene nybygg. For å få til et skoleanlegg
på linje med alternativene med nybygg behøve her et tilbygg på 3400 m 2 og ombygging av
2400m 2 • Det er da ikke medtatt flerbrukshall, men to gymnastikksaler. Total kostnad blir da
167 millioner kroner.
Ved 2, 7% rente vil avdrag og renter utgjøre 9,9 millioner kroner første år. For ytterligere
rentealternativer, se vedlegg 3.

6. Reguleringsforhold for eiendommen:
Dette alternativet går ut på å utvide eksisterende tomt ved Vilberg skole ved utbygging på den
siden av Tynsåkvegen som skolen i dag ligger. Et slikt alternativ vil kreve at det innløses 3
bol igeiendommer som ligger i nærheten av skolen.
Områdene i tilknytning til eksisterende skole er avsatt til boligformål i gjeldende
kommuneplan, samt regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan for «Sundgården med
omgivelser>>- planid 0237018 - stadfestet 02.09.1961.
Det kreves en fullstendig reguleringsprosess med planprogram samt konsekvensutredning. En
slik prosess vil ta minst 1 år.
Det er trafikale utfordringer i forbindelse med Tynsåkvegen. Denne vegen har i dag så stor
trafikk at det vil være en utfordring med økt trafikkmengde.
Ved en utvidelse av Vilberg skole på vestsiden av Tynsåkvegen, kan en mulig løsning være å
regulere inn ny adkomstveg til skolen direkte fra Sundgata. Samtidig kan det være en løsning
å stenge eksisterende veg ved barnehagen. Dette vil føre til at Tynsåkvegen blir avlastet med
mindre trafikk, samt at det oppnås en bedre trafikkavvikling ved Vilberg skole. En slik løsning
vil kunne håndtere levering og henti ng av elever bed re.
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7. Gang-/ sykkelvei
Slik det er vurdert er det eksisterende gang- og sykkelvegnettet i utgangspunktet
tilfredsstillende.
8. Infrastruktur
Infrastruktur ligger i området. Det er foreslått endret adkomst og parkering .
9. Tidsfaktor Bygging/Prosjekt
På grunn av kjøp/ ekspropriasjon av naboeiendom vil det tidligst kunne stå ferdig i 2019/2020
10.Driftsforhold
Driftskostnader vil være noe høyere i ombygde lokaler enn om vi bygger alt nytt. Gamle
bygget vil kreve mer utvendig vedlikehold enn nye bygg der det benyttes vedlikeholdsfrie
materialer.
11. Vurdering av alternativet
Alternativet vil gi en god skole, teknisk og pedagogisk. Det er kalkulert med omfattende
oppgradering av eksisterende bygninger Det er det nest rimeligste alternativet.
Forslaget vil kunne gi noen ulemper for skolen under bygging, da det må gjøre større arbeider
på eksisterende skoleområde med skolen i full drift. Det vil kunne utløses behov for brakker i
byggeperioden. Eventuelle brakkebehov ses i sammenheng med utbygging av Vilberg
ungdomsskole.
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Alternativ F: Dagens plassering +. l!:H l!. tomt og kjøp av Europristomta
1. Behov for ekspropriasjon/Kjøp
Eidsvol l l<ommune eier i dag skoletomta og LHL tomta. Eidsvo ll kommune har opsjon på kjøp
av Europris med medfølgende festerett på tomta . Kjøp må være gjennomført innen 1. juni
2015. Kostnad på kjøp av eiendommen er ca. 11,5 millioner kroner.

2. Skole Kapasitet
Denne skolen kan bygges som en treparallell skole med kapasitet til 550 - 590 elever.
3. Pedagogiske forhold
• Fleksible strukturer og læringsalternativer kan oppnås ved ombygging/rehabilitering av
dagens bygningsmasse.
• Skolen kan organiseres med 7 trinn og 7 undervisningsteam. Den vil kreve ca. 65 årsverk
med maks kapasitetsutnyttelse og normalt utnyttelse av SFO
• Nærhet til øvrig skolemiljø og svømmehall
•
Det kan etableres en trygg infrastruktur for levering og henting av ved Europrisbygget.
• Skolen vil få to adskilte skoleområder/skolebygninger. Krever tilrettelegging for samling av
hele personalet og elevgruppen.
• Alternativet vil gi muligheter for egen skolegård tilpasset de minste elevene, samt SFO .
• Moderat tilgang til naturområder.
4. Gymsal / hallkapasitet
Krever bygging av en ny gymsa l med 2 garderober i tillegg til nåværende.
5. Økonomi
Eidsv0II kommune eier LHL-tomta, samt to ubebygde tomter inntil Europrisbygget. Ved kjøp av
Europrisbygget vil Eidsvoll kommune få ett sammenhengende område på denne siden av
Tynsåkvegen .
Kos tna den vil være avhengig av graden av ombygging av eksisterende by~ninger.
Om by ggingsprosjekter har noe større usikkerhet enn rene nybygg. For å fa til et skoleanlegg
på linje med alternativene med nybygg, er det behov for et tilbygg på 1450 m 2 og ombygging
av 3900 m 2 • Ombygging eksisterende bygg er beregnet til å koste 86 millioner kroner og
nybygg 51 millioner kroner. Det er da ikke medtatt flerbrukshall, men to gymnastikksaler. I
tillegg medregnes en undergang under Tynsåkvegen. Antatt kostand 10 millioner kroner. Total
kostnad blir da 147 millioner kroner .
Ved 2, 7% rente vil avdrag og renter utgjøre 8, 7 millioner kroner første år. For ytterligere
rentealternativer se vedlegg 3.

6. Reguleringsforhold for eiendommen:
Dette alternativet går ut på å utvide skolen på motsatt side av Tynsåkvegen, ved å ta i bruk
LHL-tomta samt eiendommen hvor Europris i dag ligger.
Når det gjelder områdene på motsatt side av Tynsåkvegen er LHL-tom t a regulert til
boligformål i reguleringsplan «GBNR 17/17, Tynsåkvegen 1 m .fl .» - planid 0237188 - vedtatt
16.06.2009 . Eiendommen hvor Europris holder til er regulert til byggeområde forretning/kontor i plan for «Vilberg næringsbygg » - planid 0237063 - vedtatt 29.06.1987 .
Det er trafikale utfordringer i forbi ndelse med Tynsåkvege n. Den ne vegen har i dag så stor
trafikk at det vi l væ re en utfordring med økt trafikkmengde. Ved en utvide lse av skolen på
østsiden ( LHL/Europris) må det sørges for en trafikks ikker/planfri kryssi ng av Tynsåkvegen,
f.eks. ved etablering av kul vert for å ivareta tra fikksikkerheten.
Det kreves en fullstendig reguleringsprosess med planprogram samt konsekvensutredning. En
slik prosess vil ta minst 1 år.
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7. Gang-/sykkelvei
Slik det er vurdert er det eksisterende gang- og sykkelvegnettet i utgangspunktet
tilfredsstillende.
8. Infrastruktur
Infrastruktur og fjernvarme ligger i området .
9. Tidsfaktor Bygging/Prosjekt
Dersom dette alternativet blir valgt vil skolen kunne stå ferdig til skoleåret 2018/19. Det
forutsetter at planlegging av skolen går parallelt med nødvendig regulering.
10. Driftsforhold
Alternativet gir skolebygninger på to sider av Tynsåkveien med trygg undergang. Alternativet
gir ikke vesentlige driftsutfordringer.
11.Vurdering av alternativet
Alternativet er det klart rimeligste med en byggekostnad på 147 millioner kroner. Alternativet
vil gi en god skole, tekn isk og pedagogisk. Ombygging og tilbygg av Europrisbygget vil kunne
gjennomføres uten at undervisningen påvirk§_s. Det er kalkulert med omfattende oppgradering
av eksisterende bygninger. Forslaget vil kunne gi noen ulemper for skolen under rehabilitering
av eksisterende bygningsmasse. Det vil kunne utløse behov for brakker i byggeperioden.
Eventuelle brakkebehov ses i sammenheng med utbygging av Vilberg ungdomsskole.
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Alternativer
Alle alternativer er mulig å gå videre med men alternativ D anses som det dårligste og vil gi
store utfordringer med hensyn til byggekostnader, driftskostnader samt tilfredsstillende
utemiljø for elevene.
Administrasjon en anbefaler alternativ F - Dagens plassering + LHL tomt og kjøp av
Europristomta. På grunn av mulige arealkonflikter ved bygging på dyrket mark, anser
administrasjonen alternativ A Trolldalen som det mest realistiske hovedalternativet.

Konklusjon
Administrasjonen anbefaler å gå videre med alt ernativ E og at opsjon på kjøp av
Europrisbygget gjennomføres. Løsningen er den som gir klart laveste byggekostnad, og er
sammen med alternativ A Trolldalen den løsningen som har mest avklart plansituasjon og kan
ferdigstilles raskest.

Vedlegg som følger saken:
1 Notat fra Svendby Bygg Consult AS angående byggekostnader
2 Kartgrunnlag
3 Økonomisk oversikt

Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av sak sendes til:
SU ved Vilberg skole
Berørte grunneiere
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BfL /
Eidsvoll kommune
Eiendomsforvaltningen

Deres ref:
Vår ref. :
Dato :
Saksbehandler:

2019/1412/AHH
12.03.2019
Ase Haukås Hoelsæter

Nils Egil Søvde
Tynsåkvegen 57
2080 Eidsvoll

Informasjon i forbindelse med behov for erverv av tomt til ny Vilberg
skole
1. Bakgrunn
Eidsvoll kommune tar kontakt med deg som grunneier av gnr. 18, bnr. 1-4, da denne
eiendommen vil bli berørt av etableringen av ny Vilberg skole.
For at byggingen skal la seg gjennomføre, må det avstås grunn til skoletomt og rettigheter
til kommunen fra din eiendom.
I tillegg til dette brevet vil Eidsvoll kommune invitere deg til et informasjonsmøte om saken
mandag 25.3.19 kl. 10.00 på rådhuset, hvor tema hovedsakelig vil være hvordan du som
grunneier vil bli berørt av byggevirksomheten, samt plan- og anleggsgjennomføringen
generelt.
Dersom tidspunktet ikke skulle passe, så ta gjerne kontakt med Åse Hoelsæter på telefon
905 94 960 for å avtale annet tidspunkt.

2 . Områderegulering for Vilberg område
Grunnervervet har sitt grunnlag i vedtatte områdereguleringsplan for Vilberg området.
Planen ble godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20. desember 2018.
Reguleringsbestemmelsene og plankart følger vedlagt. Områdereguleringen legger til rette
for bygging av ny Vilberg skole inklusiv flerbrukshall/gymnastikksal på Tynsåkjordet. Det er
også et krav i planen at gang- og sykkelvei langs Tynsåkvegen skal være opparbeidet før ny
Vilberg skole kan tas i bruk .
Bakgrunnen for planen er at dagens Vilberg skole har plass til 350 elever og innen 2030 vil
skolen ha behov for ca. 540 elevplasser. Det er således befolkningsutviklingen i kommunen
som tilsier at ny skole må være på plass innen få år. I plan arbeid et er 6 ulike lokasjoner blitt
vurdert, men den lokasjonen områderegulering en legger til grun n er av kommunen blitt
ansett som den beste. Det er blant annet lagt vekt på hensy net t il å legge til rette for en
funksjonell skole med gode utearealer innenfor et sammenhengende areal, samt mulighet
for en god samdrift med øvrige skole- og idrettsanlegg. Det er blant annet også lagt vekt på
boligmønster og transportbehov.

Avsenderadresse.:
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon : 66107000
Telefaks: 66107001
E-post:
post@e idsvo ll kom mun e no

Besøksadresse .:
Rådhusgata 1
2080 Eidsvoll
Dir.telefon :
Telefaks :

Bankkonto:
8601 .4 1 .88209
6345 06 .02371 (skatt)
Org .nr. :
964 950 11 3
lnternettadr.:
www. eid svo li.kommune.no

IBAN:
NO9286014188209
NO2178550502371

BIC-adr.:
DABANO22
DNBAOKK

3. Ekspropriasjon
Eidsvoll kommune har som mål å oppnå en frivillig avtale med deg som grunneier. Eidsvoll
kommune legger stor vekt på lik behandling av grunneiere, og at alle avtaler er innenfor
erstatningsrettslige regler og prinsipper.
Dersom det ikke lykkes å inngå avtale om avståelsen, har Eidsvoll kommune
(kommunestyret) anledning til å ekspropriere grunn og rettigheter til gjennomføring av
områdereguleringen, både til midlertidig og permanent bruk. Ekspropriasjon er en prosess
som innebærer tvungen avståelse. Et vedtak om ekspropriasjon kan påklages til
fylkesmannen etter forvaltningslovens vanlige regler om klage.
Ved ekspropriasjon fastsettes erstatningen i et ekspropriasjonsskjønn ved domstolene. Det
vil si at erstatningen fastsettes i en rettsak. Avgjørelser i skjønnsretten kan ankes.

4. Foreløpig fremdriftsplan for etablering av ny Vilberg skole
Eidsvoll kommune har som mål at ny Vilberg skole skal være ferdigstilt våren 2022, slik at
den kan tas i bruk fra og med skolestart høsten 2022. Det vil imidlertid kunne skje
endringer i denne foreløpige fremdriftsplanen.

Med hilsen
Erik Lunde
virksomhetsleder

Åse Haukås Hoelsæter
Eiendomsforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Vedlegg som følger saken:
1 Reguleringsbestemmelser for områderegulering for Vilberg området
2 Plankart
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EIDSVOLL KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER
for
Områderegulering for Vilberg området

-PlanID 0237262000-

•
•
•

Planen er datert:
Bestemmelsene er datert:
Vedtatt av kommunestyret:

30.06.2016
11.08.2016, revidert 08.08.2017

1. REGULERINGSFORMÅL

Området reguleres til følgende formål iht. plan- og bygningsloven av 27 .08.2008 § 12-5:
1.1 Bebyggelse og anlegg
- Frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
- Konsentrert småhusbebyggelse (BKSl, BKS2)
- Boligbebyggelse (B)
- Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)
- Barnehage (BBH)
- Undervisning (BU 1 - 4)
- Idrettsanlegg (BIA)
- Andre typer bebyggelse og anlegg, energianlegg
- Lekeplass (BLK)
1.2 Samferdselsanlegg og teknisk Infrast ruktur
- Veg (SVl - SVS)
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau (SF)
- Gang-/sykkelveg (SGS 1 - 3)
- Annen veggrunn - grøntareal (SVG)
- Kollektivholdeplass (SKH)
1.3 Grønnstruktur
- Naturområde (GN 1 - 2)
1.4 Landbruks- og friluftsformål
- Landbruksformål (Lll)
1.5 Hensynssoner
- Faresone - ras og skredfare (H310)
- Bevaring kulturmiljø (H570_1 - H570_6)
- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1, H730_2)
1.6 Bestemmelsesområder
- Konsesjonsområde for fjernvarme
- Arkeologiske kulturminner

Rplan 0 23726200

2. FELLESBESTEMMELSER

2.1 Krav om detaljregulering
Før det gis tilla t else etter pbl § 20-1 til utbygging av område B, BKSl, BKS2, BFS, BOP,
BUl-4, BBH og BIA skal det u tarbeides og godkjennes detaljreguleringsplan i'or feltene i
hht plan - og bygningslovens kap 12 med forskrifter. I detaljreguleringsplanene skal
områdestabilitet avklares. Detaljreguleringsplanene skal som minimum inkludere et helt
felt og nødvendig tilgrensende infrastruktur, inkludert plan for vann- og avløp.
2.2 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner
som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører
kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som
utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal
straks sendes arkeologisk feltenhet ved Akershus fylkeskommune, jf. Lov om
kulturminner§ 8, annet ledd.
2.3 Overvann
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av
tiltak. Ved detaljregulering skal det skal det redegjøres for behandling av overvann, både
takvann, overflatevann og drensvann.
Det skal etableres overvannsløsninger slik at avrenningen fra områdene ikke overstiger
ca. 1 års flomvannsføring og at inntil 200 års flomvannsføring blir fordrøyd. For
flomvannsføring ut over dette skal det sikres trygge flomveger innenfor planområdet.
Overvannet fra tette flater skal renses for forurensede stoffer.
2.4 Renovasjon
Det skal legges til rette for at renovasjonsordningen kan praktiseres i henhold til
renovasjonsforskriften for kommunen, med trafikksikre løsninger for henting av
returavfall. Ved detaljregulering av boligområder skal det settes av plass til nedgravde
felles avfallsbeholdere.
2.5 Estetikk
Ved alle søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven skal det inngå en redegjørelse
for og vurdering av tiltakets estetiske sider, både i forhold til seg selv, omgivelsene og
tiltakets fjernvirkning. Det skal tas særlige hensyn til kulturlandskapet og
bevaringsverdig bebyggelse. Ved utforming av detaljreguleringsplaner for boligområdene
skal det gis bestemmelser om utforming av ny bebyggelse, herunder estetiske krav.
2 .6 Byggegrense r
Hvor ikke annet er vist på plankartet er byggegrense mot kommunal veg 20 m fra senter
veg. Øvrige byggegrenser er 4 m fra formålsgrense.
2.7 Lekeplasser og uteop oh old sa rea l
Nærlekeplass med størrelse på minimum 200 m 2 skal avsettes i alle områder hvor det
etableres 5 eller flere boenheter. Maksimalt 30 boenheter kan være felles om lekeplassen
som minimum skal ha en sandkasse, huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke.
Nærlekeplassen bør ligge innen 100 meter gangavstand fra boenhetene.
Leke- og uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold (maks 55 dBA).
Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, forurensning,
sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Minst 50% av leke- og uteoppholdsarealet
skal ligge i sol klokken 12 ved vårjevndøgn.
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Lekeplassene skal planlegges samtidig med den øvrige utbyggingen og opparbeides og
ferdigstilles før den første boenheten tas i bruk.
Bestemmelsene er hentet fra kommuneplanens bestemmelser §6 Leke- ute- og
oppholdsplasser. Øvrige bestemmelser under §6 gjelder ved detaljregulering, og ved
endring av kommuneplanen skal det planlegges i henhold til de enhver tids gjeldende
kommuneplanbestemmelser.

2.8 Parkering
0
Fø1aen
I
d e k rav ti par k erinc s ka 11eqq es ti qrunn f or ny be b,yqqe se innen for p anomradet:
Formål
Kategori
Sykkel Beregningsgrunnlag
Bil
Frittliggende
småhusbebvcrnelse
Konsentrert småhusbebyggelse
Blokkbebyggelse
Barnehage
Id rettsa n leg g/u nd e rv isn ing/
Offentlia/orivat tienestevting

Ene-/tomannsboliger

2

2

Pr. boenhet

Rekkehus ;c:3 rom
Rekkehus !52 rom
;c:3 rom
<2 rom
Barnehage
Skoler, idrettsanlegg
mm .

2
1 5
1,5
1
3
1

2
2
2
1, 5
2
4

Pr. boenhet
Pr. boenhet
Pr. 100 m 2 gulvareal
Pr. 100 m 2 gulvareal

Bestemmelsene er hentet fra kommuneplanens bestemmelser §8 Parkering, og ved
endring av kommuneplanen skal det planlegges i henhold til de enhver tids gjeldende
kommuneplanbestemmelser.
2.9 Støy
Grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i
Arealplanleggingen, T-1442/2016, skal legges til grunn ved detaljreguiering.
Detaljreguleringsplanene må stille krav i forhold til både i anleggs- og driftsfasen, samt
stille krav om at før igangsettingstillatelse gis, skal det dokumenteres at innendørs- og
utendørs ekvivalent støynivåer på oppholdsarealer tilfredsstiller Miljøverndepartementets
retningslinjer for behandling av støy i Arealplanleggingen, T-1442/2016.

2.10 Adkomst
Hvor adkomst er vist med pil på plankartet gjelder dette for eiendommen. Nøyaktig
plassering av adkomst bestemmes i forbindelse med detaljregulering.
2 .11 Anleggsfasen
Detaljreguleringsplanene må stille krav om plan for anleggsfasen. Anleggsplan skal vise
plassering av riggområder, midlertidige massedeponier, brakker med adkomst og
parkering samt lagerplasser. Anlegg skal sikres mot at uvedkommende kommer inn på
anleggsområdet. Detaljreguleringsplanen skal redegjøre for sikkerhet rundt
anleggstranporten generelt og langs skolevegene spesielt.

2.12 Jordsmonn og reetab ler ing av j ord b ru ksareal
Der det er eksisterende åkermark skal det sammen med detaljreguleringsplan vedtas en
plan for oppbevaring/disponering av matjordmasser og senere bruk. Planen skal
min imum:
Sikre at matjordmassene håndteres og mellomlagres på en måte som sikrer at
disse kan gjenbrukes til reetablering eller nyetablering av jordbruksareal andre
steder i kommunen.
Sikre at matjordmassene blir brukt på en slik måte at de så langt det er mulig gir
tilsvarende produksjonspotensial annet sted i kommunen.
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2.13 Nærmere undersøkelser
I forbindelse med detaljregulering av de enkelte feltene skal det gjennomføres
geotekniske undersøkelser med tanke jordflytting, fundamentering og stabilitet, inkludert
vegfyllinger. Det må utarbeides en geotekn isk rapport for de områder som skal
bebygges. Alle arbeider i området bør detaljprosjekteres i samråd med geoteknisk
sakkyndig. Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende
sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må fremkomme hva den beregnede
områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres.
Risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen dokumenteres. Sikkerhetsnivået er
angitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 .

2 .14 Kra v t il illust rasj onsplan
Ved detaljregulering skal det utarbeides en illustrasjonsplan for hele feltet detaljplanen
regulerer. Illustrasjonsplanen skal ha minimum målestokk 1:500 og vise:
Bebyggelsens plassering.
Atkomst til bebyggelsen og internt kjøremønster med snuplasser.
Parkering.
Busstopp ved skoler.
Hente/bringeområde ved skoler og barnehager.
Utforming av uteområder med detaljert høydesetting, angivelse av
høybrekk/lavbrekk, overvannshåndtering, materialbruk, utforming av lekeplass,
gangareal og grøntanlegg, eventuelle forstøtningsmurer og gjerder.
Eksisterende og ny vegetasjon.
Renovasjons løsninger.
For område BU3 skal det vises muligheter for å dyrke deler av arealet frem til
siste byggetrinn/senere utvidelse er gjennomført.

3.REKKEFØLGEBESTEMMELSER
3.1 Vann og avløp
Det skal ikke gis igangsettingstillatelse eller tillatelse i ett trinn til bygg innenfor feltene
BUl - 4 før vann- og avløpsnett er prosjektert og godkjent av kommunen frem til
tilknytningspunkt med nok kapasitet. Det skal dokumenteres at det er nok slokkevann
innenfor det enkelte felt.
Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i byggeområdene før vannog avløpsnett er opparbeidet i henhold til godkjent plan.
3.2 Veg
Gang/sykkelveg (SGS 1) langs Tynsåkvegen skal være opparbeidet i henhold til
kommunens vegnorm og detaljreguleringsplan før det kan gis midlertidig brukstillatelse
eller ferdigattest til bygg på felt BU3.
Ved detaljregulering av felt B skal det prosjekteres en gang/sykkelveg fra Vilbergvegen
til Sundgata. Gang/sykkelvegen skal være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest i byggeområdet .
Ved detaljregulering av felt BU3 eller B, avhengig av det felt som detaljreguleres først i
tid , skal det gjennomføres en trafikkanalyse for Vilbergområdet som viser anbefalt
løsning og utforming av krysset Tynsåkvegen/Sundgata og krysset Kastellvegen/Nedre
Vilberg veg . Det skal også utarbeides detaljreguleringsplaner for disse kryssene med
tilhørende vegsystem. Krysset mellom Sundgata, Tynsåkvegen, Prost Krags veg og
Kastellvegen skal være utbedret i henhold til detaljreguleringsplan, eller være sikret
utbedret gjennom en utbyggingsavtale eller tilsvarende , senest før tillatelse til tiltak blir
gitt for felt B. Byggeplan skal forelegges vegmyndigheten for godkjenning.
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3.3 Lekeplass
Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse til bygg innenfor felt B før lekeplass på felt
BLK er opparbeidet i henhold til utomhusplan godkjent av kommunen.
Beplantning og utstyr skal vises på utomhusplan som godkjennes samtidig med
rammesøknad for boligene på felt Bog ferdigstilles samtidig med de første boligene.

4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. 12-5, 2. nr. 1)

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
4.1.1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres frittliggende ene- og tomannsboliger med tilhørende anlegg .
4.1.2 Utnyttelse
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride% BYA=20 % inkl. garasje og parkering.
Det skal på egen tomt avsettes et brukbart uteoppholdsareal på minimum 300 m 2 for
frittliggende eneboliger, og minimum 150 m 2 pr. boenhet for frittliggende
tomannsboliger. Parkeringsareal og areal brattere enn 1 :3 regnes ikke med i
uteoppholdsarealet.
Dersom ikke garasje bygges samtidig som bolig, skal det avsettes 40 m 2 BYA til senere
oppføring av garasje.
4 .2 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS 1. BKS2)
4.2.1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse som rekkehus,
tomannsboliger, kjedeboliger og leilighetsbygg.
4.2.2 Utnyttelse og høyde
Tillatt ny bebyggelse skal ikke overskride % BYA=30 % inkl. garasje og parkering.
Parkering under terreng medtas ikke i %BYA.
Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 9 mover gjennomsnittlig planert terreng.
Det skal avsettes minimum 150 m 2 brukbart uteoppholdsareal per boenhet.
Parkeringsareal, overdekte terrasser og areal brattere enn 1 :3 og parkeringsareal skal
ikke regnes som en del av uteoppholdsarealet.
Dersom ikke garasje bygges samtidig som bolig, skal det avsettes 40 m 2 BYA til senere
oppføring av garasje .
4.2.3 Felles leke- og ute oppholdsareal
Det skal avsettes minimum 50 m 2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet, inkludert
nærlekeplasser.
4.3 Boligbebyggelse (B)
4.3.1 Type bebyggelse
I området skal det oppføres boliger med parkering under terreng.
Maksimal byggehøyde på bygning er 18 meter over gjennomsnittlig planert terreng,
dette inkluderer tekniske rom over tak.
4.3.2 Utforming
Bebyggelsen bør følge terrengets form slik at den understreker landskapets koller og
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nivåer sett på avstand. Silhuettvirking fra motsatt side av Vorma og tilknytning til
bebyggelsen i nærområdet må utredes i forbindelse med detaljregulering av feltet.
4.3.3 Parkering
Parkering skal løses under terreng, gjeste plasser (inntil 10% av totalt antall p-plasser)
tillates på terreng. Det skal i tillegg etable res plasser for sykkel under tak i nærheten av
inngang.
4.3.4 Felles leke- og ute oppholdsareal
Det skal avsettes minimum 50 m 2 felles uteoppholdsareal pr. boenhet, inkludert
nærlekeplasser.
4.3.5 Gangveg
Ved detaljregulering av felt B skal det reguleres og prosjekteres en gangveg fra
Vilbergvegen til Tynsåkvegen, denne skal være åpen for alminnelig ferdsel.
4.4 Lekep lass/ parkområde (BLK)
Områ det skal fungere som kvartals-/områdelekeplass for feltene B og BKS . Lekeplassen
skal være åpen og tilgjengelig for alle.
Området skal, så langt det er mulig, være universelt utformet og legge til rette for lek for
barn og unge i ulike aldersgrupper. Hele området skal opparbeides med nødvendig
planering og beplanting i henhold til plan godkjent av kommunen. Arealer som ikke
tilrettelegges for ball-lek eller med lekeplassutstyr skal istandsettes og skjøttes på en
parkmessig måte.
4.5 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)
4.5.1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres bygg og anlegg for undervisning og offentlig eller privat
tjenesteyting.
4.5.2 Utnyttelse og høyder
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride% BYA=35 % inkl. parkering .
Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 9 mover gjennomsnittlig planert terreng .
4.6 Barnehage (BBH)
4.6.1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres bygg og anlegg for undervisning og offentlig eller privat
tjenesteyting.
4.6.2 Utnyttelse og høyder
Tillat bebyggelse skal ikke overskride% BYA=25 % inkl. parkering .
Gesimshøyde= mønehøyde maksimalt 7 mover gjennomsnittlig planert terreng.
4.7 Idrettsanlegg (BIA)
4.7 .1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres bygg og anlegg for idrett .
4.7.2 Utnyttelse og høyder
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=15 % inkl. parkering .
Gesimshøyde
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= mønehøyde

maksimalt 14 mover gjennomsnittilg planert terreng .

4 .8 Undervisni ng (BU 1 og 2)
4.8.1 Type bebyggelse
I områdene kan det oppføres bygg for undervisning, idrettsanlegg og offentlig
tjenesteyting.
4.8.2 Trafikkareal
Det skal etableres sikker løsning for av og påstigning, både fra buss og privatbiler. Det
skal etableres egne serviceadkomster som ikke kommer i konflikt med barn- og unges
gang-/sykkel og oppholdssoner rundt bygg og anlegg.
4.8.3 Utforming
Bebyggelsen skal søkes utført med en form, dimensjon og farge som harmonerer med
eksisterende bygningsanlegg.
4 .1.2 Utnyttelse og høyde
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkludert parkering .
Gesimshøyde =mønehøydemaksimalt 14 mover gjennomsnittlig planert terreng.
Bygninger som i hovedsak skal benyttes til teoretiske fag skal legges i felt BUl (vest for
Hagalykkja) og tillates oppført med inntil 3.000 m 2 bruksareal BRA, mens bygninger som
i hovedsak skal romme praktiske fag kan legges i felt BU2 (øst for Hagalykkja) og
oppføres med inntil 5.000 m 2 BRA.
4. 9 Undervis ning (BU3)
4.9.1 Type bebyggelse
I området kan det oppføres bygg for undervisning , idrettsanlegg og offentlig
tjenesteyting.
4.9.2 Trafikkareal
Det skal etableres sikker løsning for av og påstigning, både fra buss og privatbiler. Det
skal etableres egne serviceadkomster som ikke kommer i konflikt med barn- og unges
gang-/sykkel og oppholdssoner rundt bygg og anlegg.
4.9 .3 Ut nyttelse og høyde r
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride % BYA=25 % inkl. parkering .
Gesimshøyde = mønehøyde maksimalt 14 mover gjennomsnittlig planert terreng. Ingen
del av bygget skal overstige kote + 188.
4.9.4 Utforming
Utforming bestemmes i en detaljreguleringsplan.
4. 10 Und ervisn ing (BU4)
4.10.1 Type bebyggelse
I områdene kan det oppføres bygg for undervisning , idrettsanlegg og offentlig
tjenesteyting.
4.10.2 Trafikkareal
Det skal etableres sikker løsning for av og påstigning, både fra buss og privatbiler. Det
skal etableres egne serviceadkomster som ikke kommer i konflikt med barn- og unges
gang-/sykkel og oppholdssoner rundt bygg og anlegg .
4 .10.3 Utnyttelse og høyder
Tillatt bebyggelse skal ikke overskride% BYA=25 % inkl. parkering .
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Gesimshøyde= mønehøyde maksimalt 17 mover gjennomsnittlig planert terreng. Ingen
del av bygget skal overstige kote + 175.

4.11 Andre typer bebygge lse og anlegg. ene rgianlegg
Innenfor området kan det oppføres nettstasjon .
5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. 12-5, nr. 2)

5.1 Kj øreveg, Fortau, Ganq -/sykkelveg, kolle kt lvholdeplass
Trafikkområdene skal opparbeides som vist i planen. Vegene med kollektivholdeplasser,
gang- og sykkelveg/fortau skal opparbeides etter byggeplan godkjent av kommunen.
5.2 Veg , fellesavkjørsler (SVl f - SVS f)
Felles avkjørsler skal være felles for de tilstøtende eiendommene som har adkomst fra
disse.

6. GRØNNSTRUKTUR (pbl. 12-5,

nr. 3)

6.1 Naturområde (GN 1 og GN2)
Innenfor områdene tillates mindre konstruksjoner knyttet til områdenes bruk som
uteområder for nærliggende skoler. Eksisterende vegetasjon skal bevares av hensyn til
naturmangfold og grunnstabilitet, men det er tillatt med en tilbakeføring av tidligere
beitemark til eng/gress.

7. HENSYNSSONER (pbl. 12-6)

7.1 Faresone
H310 Ras- og skredfare. Innenfor området kan det ikke utføres noen form for bygg-,
anleggs- eller gartnerarbeid uten at dette på forhånd er vurdert og godkjent av
geoteknisk rådgiver.
7.2 Sone med angitte særlige hensyn
H570_1, H570_2 , H570_ 3 , H570_4, H570_ 5 Bevaring kulturmiljø
Innenfor hensynssonene tillates bygning ombygd eller modernisert under forutsetning av
at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til et mer opprinnelig utseende.
Bygningene skal holdes i en slik stand at verneverdiene ikke settes i fare eller virker
skjemmende. Før kommunen gir tillatelse til eksteriørendringer eller større tiltak skal
fylkeskommunen få tilsendt saken og gis mulighet til å uttale seg. Eksisterende terreng,
hage og vegetasjon av betydning for kulturmiljøet skal søkes bevart.
Boligene kan ikke rives.
For sone H570_5 skal det plantes nye trær i trerekka øst langs vegen dersom gamle trær
må tas ut.
H570_6 Bevaring kulturmiljø
Innenfor hensynssonen er nybygg og terrengtiltak ikke tillatt. Alminnelig
vegetasjonspleie kan gjennomføres . Kulturminnemyndigheten kan godkjenne andre,
mindre tiltak i hensynssonen.

7 .3 Bånd legg ingssoner
H730_1 og H730_ 2 Båndlegging etter lov om kulturminner
På kartet er det avmerket gravhauger innenfor hensynssonene H730_ 1 og H730_2.
Gravhaugene er automatisk fredede kulturminner og inngrep i området innenfor
hensynssonene er ikke tillatt.
Rp lan 02372 6200

8. BESTEMMELSESOMRÅDER

8.1 Konsesjonsområde for fjernvarme
Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme skal nye byggverk tilknyttes
fjernvarmeanlegget når oppvarmet bruksareal er over 300 m2 eller ved havedombygging
der oppvarmet bruksareal er over 300 m2. Der det innenfor planområde for feltutbygging
oppføres bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 300 m2 vil hver av disse
bygningene være tilknytningspliktige.
8.2 Arkeologiske kulturminn er
Området er frigitt for tiltak etter plan av Akershus fylkeskommune, 24.2.2017.
Tilstrekkelig dokumentasjon er gjennomført ved registrering.
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Eidsvoll Kommune
601948-01 - Områdeplan Vilbergområdet
02.06.2016
Jannicken Throndsen
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INNLEDNING

Eidsvoll kommune har vedtatt å igangsette reguleringsarbeid for å kunne bygge ny Vilberg
barneskole på Tynsåkjordet. Det er forventet en solid økning av elevtallet innen 2030 og det
er behov for ca. 540 elevplasser mot dagens ca. 350.
Nødvendig areal til en barneskole med 550 elever er omlag 40 da, skolebygg og dobbel
gymnastikksal vil få et bruksareal på ca. 7500 m 2 , reguleringen vil også legge til rette for en
flerbrukshall som alternativ til gymnastikksal.
I dette notatet redegjøres det for gjennomført konsekvensutredning etter plan- og
bygningsloven § 4-2 med særskilt beskrivelse og vurdering av størrelsen på areal avsatt til
ny skole på bakgrunn av at den vil beslaglegge dyrket mark på Tynsåkjordet.
Konsekvensutredningen er utført etter retningslinjer gitt i Forskrift om konsekvensutredninger
og er en del av planmaterialet som skal legges fram for politisk behandling.
Hensikten med konsekvensutredninger er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en
utbygging i tråd med planforslaget kan føre med seg , slik at disse er kjent under utarbeidelse
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av planen og når det fattes vedtak. Resultatene av utredningen og beskrivelsen av
eventuelle avbøtende tiltak vil legges til grunn for innholdet i planforslaget.

Fig. 1: Planområdet for «områdeplan Vi/bergområdet» er vist med tykk stiplet linje, analyseområdet er vist med
rød skravur.

2

ALTERNATIVER OG METODE
Fra planprogrammet:
Arealbehovet til ny skole med tilhørende infrastruktur vurderes for å se om en
effektiv arealbruk kan redusere byggeområdet og arealet som medgår til
infrastruktur for å bevare matjord.
Utredningsbehov og metode:
Det vil bli vurdert ulike konsepter for ny skole og adkomst til denne. Alternativer
må vurderes både i forhold til jordvern, drift av skolen, gode uteområder, trygg
trafikkavvikling og estetisk til omgivelsene.

Det vil her kun bli gjennomgått prinsipper basert på kjente skolebygg, det er ikke foretatt
noen form for prosjektering eller skisseprosjekt for ny skole.
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DAGENS SITUASJON:

Tomten for ny skole består av jordbruksareal, hvor noe er dyrket mark og annet er små
ravinedaler med skog og kratt/tett under vegetasjon. Ravinedalene er ikke egnet til utbygging
men kan fungere som et tillegg til det opparbeidede utearealet rundt skolen.
Adkomsten er fra Tynsåkveien, en kommunal vei med fartsgrense 50 km/tog bredde 12 m
herav 3 m gang/sykkelvei og 5,5 m kjørebane.
I øst grenser området mot Tønsåker gård, i vest mot et mindre boligfelt og Eidsvoll
videregående skole.

Foto viser Tynsåkveien sett mot øst og Tønskåker gård, byggeområde for ny skole til venstre.

4
4.1

AREALBEHOV VED ULIKE LØSNINGER.
Fotavtrykk bygg.

Bruksarealet for et nøkternt skolebygg og dobbel gymnastikksal vil være ca. 7500 m2 • Dette
arealet kan bygges på ulike måter som har ulikt foravtrykk og ulike kvaliteter.
Vi har sett på to prinsipielt ulike alternativer. En åpen smal form i 1 ½ etasje og en strengere
mer kompakt form i 2 ½ etasje.
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Bondi skole, 8000 m 2 BRA. Ill: Asplanviak kartet

Røråstoppen skole, litt under 4000 m 2 BRA.
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Illustrasjon som viser de to skolene plassert på Tynsåkjordet. Røråstoppen skole er doblet for å fa likt antall m2
bruksareal som Bondi skole.

Røråstoppen skole i Re:
En åpen skole i 1 ½ etasje, hvor de enkelte basene har skjermet direkte utgang til lekeareal
og skolegård. Skolen er tegnet av Ola Roald AS i samarbeid med Futhark arkitekter og fikk
Statens byggeskikkpris i 2005. Skolen er på 3880 m2 og har i dag 180 elever. Bygget får mye
dagslys inn ved at det er en smal bygningskropp som med sine mange innhuk danner mange
fine lune uterom. Utformingen tar mye areal, og på Tynsåk vil en skole bygget på denne
måten gjøre at det ikke blir særlig mye areal igjen innenfor det regulerte området til en
eventuell senere utvidelse av skolen.
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Foto fra arkitektens hjemmesider,

.t
Plan av underetasje. Ill: Futhark as

1Bondi skole i Asker:
Dette er en mer arealeffektiv og kompakt skole med 2 ½ etasje, den ½ etasjen er
underetasje med gymsal. Skolen er på 8000 m2 og har i dag 450 elever, er bygget for 550
elever. Inngangene betjener flere klasserom, og bygningskroppen er bredere slik at
rommene får ensidig belysning. Med en kompakt løsning som dette vil det være mulig å
utvide skolen innenfor det avsatte planområdet på Tynsåk.

Foto fra entreprenørens hjemmesider. Den delen som har underetasje er lengst bak på venstre bilde.
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Plan av 1. etasje Bondi skole. Illustrasjon: SG arkitektur.

4.2

Fotavtrykk stoppested for skolebusser

Trafikk situasjonen er konsekvensutredet som eget tema, men arealbruken for stoppested for
skolebusser på selve skoletomten tas med her. I dag er det 6 skolebusser som stopper
samtidig på Vilberg barneskole, arealbruken for ny skole vil derfor i stor grad bli påvirket av
arealet som medgår til trafikksikker plassering av skolebusser og henting/bringing av elever
med privatbil.

Prinsipper for plassering av 6 skolebusser, alternativet til venstre er mest trafikksikkert med tanke på de som går
av og på bussen.

Vi har sett på to løsninger med fullgode snumuligheter, en hvor bussene stopper på en rekke
parallelt med Tynsåkveien og en hvor de står i en oval vinkelrett på Tynsåkveien.
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Arealet som medgår er omtrent det samme, men løsningen parallelt med Tynsåkveien vil
være mer trafikksikker og kan legge til rette for fleksibilitet med hensyn til en trinnvis
utbygging av skolen dersom dette skal skje østover.
Løsningen vinkelrett på Tynsåkveien vil danne et markert skille mot Tynsåker gård og vil
begrense muligheten for trinnvis utbygging denne veien. Dette medfører at arealet som
dyrkes lengst øst i planområdet uansett vil bli tatt i bruk til byggeformål samtidig med at
skolen bygges.
En tredje løsning er at bussene får en snuplass i kanten av veien, på skoleområdet, men
parkerer langs Tynsåkveien. Dette gjør at alle bussene må kjøre sydover ut fra buss stoppet.
Denne løsningen krever mindre areal enn de to andre, men er mindre fleksibel og kan skape
forsinkelser for annen trafikk på Tynsåkveien.
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Prinsipp for plassering av 6 skolebusser langs Tynsåkveien med mulighet for å snu i en utvidelse av veien .
Bussene kan kun kjøre sydover ut fra buss stoppet.

4.3

Arealbehov og etappevis utbygging

Skolen bør kunne bygges ut i etapper, med nok regulert areal til en senere utvidelse. Dette
vil måtte utredes grundigere i forbindelse med forprosjekt for nye skole, da forhold som
universell utforming, sol og terreng ikke er utredet i detalj.
Kravene til universell utforming av uteområdene medfører begrenset mulighet å benytte
ravine områdene. Adkomst til skolen og uteområdet skal ha maksimum fall 1:20 og området
skal opparbeides slik at alle har mulighet til å delta, ravineområdene kan utgjøre et verdifullt
tillegg til det opparbeidede utearealet, men ikke erstatte dette.
Det er i utgangspunktet to klare alternativer for utvidelse etter første byggetrinn, enten med
senere utvidelse nordover, eller med senere utvidelse mot øst. Fordelen med senere
utvidelse mot øst er at da kan den ubebygde delen av jordene kanskje drives frem til
utvidelsen gjennomføres.
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