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PS 67/20 Eidsvoll kommune - Kommuneplanens arealdel og
samfunnsdel 2020 - 2031 - Offentlig ettersyn
Fylkesrådets behandling av sak 67/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.

Fylkesrådet vurderer at Eidsvoll kommune har gjort et grundig arbeid med å
oppdatere kommuneplanen i tråd med regionale føringer og slik at
plandokumentene i større grad svarer på utfordringene kommunen møter som en
vekstkommune.
For ytterligere å bidra til å nå målene i regional plan for areal og transport
oppfordres kommunen til å tilbakeføre arealer på Manerud, Feiring og Styri til LNFformål og å ta ut områdene avsatt til LNF med åpning for spredt boligbebyggelse.

2.

Fylkesrådet har vedtatt en nullvisjon for nedbygging av matjord og fraråder
omdisponering deler av gbnr.140/4 med flere på Moestue til boligformål. Foreslått
utbygging innebærer nedbygging av ca. fem dekar fulldyrket jord.
Ifølge saksdokumentene er det avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn
grense til å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet. Arealet kan
eventuelt vurderes ved en senere kommuneplanrullering når utbyggings- og
fortettingspotensialet i allerede omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell
senere omdisponering bør det stilles krav om høy blågrønn faktor.
Det er positivt at det er tatt inn et generelt krav i kommuneplanbestemmelsene om
utarbeidelse av masseforvaltningsplan ved regulering av dyrket eller dyrkbar mark,
med sikte på å videreføre og sikre det samlede produksjonspotensialet.

3.

Fylkesrådet fraråder omdisponering av hele Lundsjordet til sentrumsformål da dette
kan gjøre det vanskeligere å utvikle et mer kompakt tettstedssentrum i Råholt som
gjør det attraktivt å gå og sykle i stedet for å kjøre bil.

4.

Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å utarbeide kommuneplanbestemmelser som
stiller vilkår om tillatt virksomhet på nye næringsområder og eksisterende
næringsområder med større udisponerte arealreserver, i tråd med føringene i
regional plan for areal og transport.

5.

Det er positivt at det er innarbeidet parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. For
at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i
arealplanleggingen anbefaler fylkesrådet at parkeringsnormene angis som restriktive
maksimumsnormer.

6.

Fylkesrådet vurderer at kulturminnevernet i hovedsak er tilfredsstillende ivaretatt i
arealdelen med bestemmelser og retningslinjer, men ser behov for at enkelte
bestemmelser presiseres og utdypes. Vi ber om at paragrafene 3, 5, 13, 14, 25 og 37
endres i tråd med anbefalingene i saksfremlegget. Det er også behov for en ny

bestemmelse (§ 39) knyttet til hensynssoner for arkeologiske kulturminner (H730).
Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen
fungerer som et godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen.
7.

Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og
energi og masseforvaltning, med utgangspunkt i vedtatte regionale planer for de
respektive temaene.

8.

Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for
hele landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid
fremover på måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes
arbeid med tilpasninger som er nødvendige.

9.

Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Eidsvoll kommune om videre
oppfølging av faglige råd til planen.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Fylkesrådet vurderer at Eidsvoll kommune har gjort et grundig arbeid med å oppdatere
kommuneplanen i tråd med regionale føringer og slik at plandokumentene i større grad
svarer på utfordringene kommunen møter som en vekstkommune.
1
For ytterligere å bidra til å nå målene i regional plan for areal og transport oppfordres
.
kommunen til å tilbakeføre arealer på Manerud, Feiring og Styri til LNF-formål og å ta ut
områdene avsatt til LNF med åpning for spredt boligbebyggelse.
Fylkesrådet har vedtatt en nullvisjon for nedbygging av matjord og fraråder omdisponering
deler av gbnr.140/4 med flere på Moestue til boligformål. Foreslått utbygging innebærer
nedbygging av ca. fem dekar fulldyrket jord.
Ifølge saksdokumentene er det avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn grense til
å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet. Arealet kan eventuelt vurderes
2 ved en senere kommuneplanrullering når utbyggings- og fortettingspotensialet i allerede
. omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell senere omdisponering bør det stilles krav
om høy blågrønn faktor.
Det er positivt at det er tatt inn et generelt krav i kommuneplanbestemmelsene om
utarbeidelse av masseforvaltningsplan ved regulering av dyrket eller dyrkbar mark, med sikte
på å videreføre og sikre det samlede produksjonspotensialet.
Fylkesrådet fraråder omdisponering av hele Lundsjordet til sentrumsformål da dette kan gjøre
3
det vanskeligere å utvikle et mer kompakt tettstedssentrum i Råholt som gjør det attraktivt å
.
gå og sykle i stedet for å kjøre bil.

Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å utarbeide kommuneplanbestemmelser som stiller
4 vilkår om tillatt virksomhet på nye næringsområder og eksisterende næringsområder med
. større udisponerte arealreserver, i tråd med føringene i regional plan for areal og transport.
Det er positivt at det er innarbeidet parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. For at
parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i arealplanleggingen
5
anbefaler fylkesrådet at parkeringsnormene angis som restriktive maksimumsnormer.
.
Fylkesrådet vurderer at kulturminnevernet i hovedsak er tilfredsstillende ivaretatt i arealdelen
med bestemmelser og retningslinjer, men ser behov for at enkelte bestemmelser presiseres
og utdypes. Vi ber om at paragrafene 3, 5, 13, 14, 25 og 37 endres i tråd med anbefalingene i
6 saksfremlegget. Det er også behov for en ny bestemmelse (§ 39) knyttet til hensynssoner for
. arkeologiske kulturminner (H730).
Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen fungerer
som et godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen.
Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og energi og
7 masseforvaltning, med utgangspunkt i vedtatte regionale planer for de respektive temaene.
.
Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for hele
landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid fremover på
8 måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes arbeid med tilpasninger
. som er nødvendige.

9 Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Eidsvoll kommune om videre oppfølging av
. faglige råd til planen.

PS 68/20 Vurdering av innsigelser til oppheving av 4
reguleringsplaner Sarpsborg kommune
Fylkesrådets behandling av sak 68/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.

Regionale og nasjonale verdier og interesser for områdene Grotterødløkka,
Grinareguleringen, Kulås – St. Olavs vold og Kulås nedre er i stor grad ivaretatt i
Sarpsborgs kommunedelplan for Sentrum, vedtatt 28.06.2019.

2.

Forutsetningen om å behandle Sarpsborg kommunes sentrumsplan før disse 4
reguleringsplanene kunne oppheves er innfridd.

3.

Viken fylkeskommune opphever innsigelse til oppheving av reguleringsplanene for
Grotterødløkka, Grinareguleringen, Kulås – St. Olavs vold og Kulås nedre gitt av Østfold
fylkeskommune 23.06.2015.

4.

Vi ber imidlertid om videre dialog med kommunen for oppfølging av enkeltobjekter og
strukturer/helhetlige områder av regional verdi som synes å være uteglemt i
sentrumsplanprosessen. Dette drøftes videre i arbeidet med kulturminneplanen, og inn
mot rullering av sentrumsplanen.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Regionale og nasjonale verdier og interesser for områdene Grotterødløkka,
1 Grinareguleringen, Kulås – St. Olavs vold og Kulås nedre er i stor grad ivaretatt i Sarpsborgs
. kommunedelplan for Sentrum, vedtatt 28.06.2019.
Forutsetningen om å behandle Sarpsborg kommunes sentrumsplan før disse 4
2
reguleringsplanene kunne oppheves er innfridd.
.
Viken fylkeskommune opphever innsigelse til oppheving av reguleringsplanene for
3 Grotterødløkka, Grinareguleringen, Kulås – St. Olavs vold og Kulås nedre gitt av Østfold
. fylkeskommune 23.06.2015.
Vi ber imidlertid om videre dialog med kommunen for oppfølging av enkeltobjekter og
strukturer/helhetlige områder av regional verdi som synes å være uteglemt i
4
sentrumsplanprosessen. Dette drøftes videre i arbeidet med kulturminneplanen, og inn mot
.
rullering av sentrumsplanen.

PS 69/20 Hol kommune - høring og offentlig ettersyn av
områderegulering Vestlia reiselivsområde - høringsuttalelse
Fylkesrådets behandling av sak 69/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådets innstilling til vedtak
1.

Fylkesrådet er positiv til videreutvikling av Vestlia og mener områdeplanen tar
mange gode grep for å gjøre området attraktivt for besøkende – med en
konsentrert utvikling med vekt på aktivitetstilbud både sommer og vinter, og
bevertning, tjenesteyting og en dagligvarebutikk på området. Dette er positivt for
reiselivsutvikling på Geilo. Dette må samtidig balanseres med andre viktige hensyn i
og rundt planområdet.

2.

Fylkesrådet er spørrende til konsekvensene av å legge opp til fritidsbebyggelse som
er tilrettelagt for utleie (frivillig utleie) i stedet for å stille krav om varme
senger/utleieenheter. Det anbefales at det gjøres en utredning av hvordan frivillig
utleie av fritidsboligenheter har fungert i andre områder med tilsvarende grep, og at
disse vurderingene blir førende for områdeplanen. Det er viktig for de
næringsmessige ringvirkningene av utbyggingen at Hol kommune lykkes med å
legge til rette for varme senger/utleie.

3.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til foreslått skianlegg vest i planområdet ved Økle og
byggeområdene a-BAA1 samt deler av a-BFF1 og a-BFF2 med bakgrunn i at de er i
strid med føringene for arealsone fjell og annen utmark i Regional plan for
Hardangervidda 2011-2025, jfr. retningslinje for oppfølging av regionale
villreinplaner i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035, og jfr.
Plan- og bygningslovens § 5-4. Skianlegget og byggeområdet vil gå på bekostning av
viktige naturverdier og villreinhensyn.

4.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til feltene vei c-f SV1, parkering c-SPP1, parkering cSPP2, kombinerte byggeområder c-BFR01, c-BAA03, c-BAA04 c-BAA06, c-BAA08, del
av fritidsbebyggelse bBFR09, b-BFR10 og a-BFR5 som vurderes å komme i konflikt
med myr, med bakgrunn i retningslinjene for skog- og fjellområder i Regional plan
for areal og transport i Buskerud 2018-2035, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4.

5.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til planforslaget på bakgrunn av manglende
vurdering etter § 12 i Forskrift om rammer for vannforvaltningen, jfr. Regional plan
for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 og jfr. Plan- og
bygningslovens § 5-4. Innsigelsen kan løses gjennom at det gjøres en vurdering etter
§ 12 i vannforskriften. Det forutsettes at vurderingen følges opp i planen som
helhet.

6.

Fylkesrådet anbefaler at beiteskogen øst i planområdet ved Kirkevoll (nær trua
naturtype) ivaretas. Fylkesrådet viser til retningslinjene i Regional plan for areal og
transport i Buskerud 2018-2035 om skog- og fjellområder.

7.

Fylkesrådet er med bakgrunn i samferdselshensyn positiv til at eksisterende kryss
Bakkestølsvegen x Stølsvegen med tilhørende gang- og sykkelveg skal utbedres, og
at det skal etableres rundkjøring på fylkesveg 40 ved dagens kryss Stølsvegen x
Skurdalsvegen. Dette vil gi bedre trafikkløsninger i området. Fylkesrådet påpeker
samtidig at dette går på bekostning av hensynet til dyrka mark, og er opptatt av at
minst mulig dyrka mark berøres samtidig som at det sikres en god og trygg
trafikkavvikling.

8.

Fylkesrådet mener det bør sikres at stigningen inn mot/gjennom rundkjøringen er
tilfredsstillende med hensyn til krav i håndbok N100. Fylkesrådet mener gang- og
sykkelveglenka o_SGS1 ikke har en tilfredsstillende hensikt, og at den bør tas ut.
Fylkesrådet støtter kommunens anbefaling om å stenge avkjørsel til Solli for å samle
adkomster via ny rundkjøring, og mener dette bør sikres gjennomført i planen.

9.

Fylkesrådet mener planen bør sikre tilrettelegging for bussholdeplasser som kan

betjene området og bidra til å gjøre det attraktivt å velge kollektivt til og fra
området.
10.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til felt a-BFR1 og a-BFR4 hvor det er foreslått
fritidsbebyggelse, med bakgrunn i jordvernhensyn, jfr. Regional plan for areal og
transport i Buskerud 2018-2035 og nasjonal jordvernstrategi, jfr. Plan- og
bygningslovens § 5-4. Fylkesrådet mener det er av vesentlig regional betydning å
ivareta jordvernhensyn foruten områder hvor viktige samfunnsmessige hensyn
tilsier at omdisponering kan være akseptabelt ut fra en helhetsvurdering.
Innsigelsen kan løses ved at områdene reguleres til et LNFR-formål som ivaretar
jordvernhensynet. Fylkesrådet mener området avsatt til blågrønn struktur (feltene
a-G11 og a-G12) også bør få tilsvarende LNFR-formål for å trygge jordvernhensynet i
størst mulig grad.

11.

Fylkesrådet er positiv til at bygningsmiljøet og setervollen Uthusslåtta har fått
hensynssone c, i tråd med fylkeskommunens tidligere innspill i planarbeidet.

12.

Fylkesrådet stiller forutsetning om innarbeiding av reguleringsbestemmelser for
undersøkelse av arkeologiske kulturminner – som redegjort for i saksfremlegget.
Fylkesrådet har innsigelse til planforslaget for dette forholdet dersom det ikke
innarbeides reguleringsbestemmelser som redegjort for her, jfr. Plan- og
bygningslovens § 5-4 og Kulturminnelovens § 8, fjerde ledd.
Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Hol kommune om videre oppfølging av
innsigelser og faglige råd til planen.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Fylkesrådet er positiv til videreutvikling av Vestlia og mener områdeplanen tar mange gode
grep for å gjøre området attraktivt for besøkende – med en konsentrert utvikling med vekt
på aktivitetstilbud både sommer og vinter, og bevertning, tjenesteyting og en
1. dagligvarebutikk på området. Dette er positivt for reiselivsutvikling på Geilo. Dette må
samtidig balanseres med andre viktige hensyn i og rundt planområdet.

Fylkesrådet er spørrende til konsekvensene av å legge opp til fritidsbebyggelse som er
tilrettelagt for utleie (frivillig utleie) i stedet for å stille krav om varme senger/utleieenheter.
Det anbefales at det gjøres en utredning av hvordan frivillig utleie av fritidsboligenheter har
fungert i andre områder med tilsvarende grep, og at disse vurderingene blir førende for
2.
områdeplanen. Det er viktig for de næringsmessige ringvirkningene av utbyggingen at Hol
kommune lykkes med å legge til rette for varme senger/utleie.

3. Fylkesrådet fremmer innsigelse til foreslått skianlegg vest i planområdet ved Økle og

byggeområdene a-BAA1 samt deler av a-BFF1 og a-BFF2 med bakgrunn i at de er i strid med
føringene for arealsone fjell og annen utmark i Regional plan for Hardangervidda 2011-2025,
jfr. retningslinje for oppfølging av regionale villreinplaner i Regional plan for areal og
transport i Buskerud 2018-2035, og jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4. Skianlegget og
byggeområdet vil gå på bekostning av viktige naturverdier og villreinhensyn.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til feltene vei c-f SV1, parkering c-SPP1, parkering c-SPP2,
kombinerte byggeområder c-BFR01, c-BAA03, c-BAA04 c-BAA06, c-BAA08, del av
fritidsbebyggelse bBFR09, b-BFR10 og a-BFR5 som vurderes å komme i konflikt med myr,
4. med bakgrunn i retningslinjene for skog- og fjellområder i Regional plan for areal og
transport i Buskerud 2018-2035, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til planforslaget på bakgrunn av manglende vurdering etter §
12 i Forskrift om rammer for vannforvaltningen, jfr. Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Vest-Viken 2016-2021 og jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4. Innsigelsen kan løses
5. gjennom at det gjøres en vurdering etter § 12 i vannforskriften. Det forutsettes at
vurderingen følges opp i planen som helhet.

Fylkesrådet anbefaler at beiteskogen øst i planområdet ved Kirkevoll (nær trua naturtype)
ivaretas. Fylkesrådet viser til retningslinjene i Regional plan for areal og transport i Buskerud
6. 2018-2035 om skog- og fjellområder.

7.

Fylkesrådet er med bakgrunn i samferdselshensyn positiv til at eksisterende kryss
Bakkestølsvegen x Stølsvegen med tilhørende gang- og sykkelveg skal utbedres, og at det
skal etableres rundkjøring på fylkesveg 40 ved dagens kryss Stølsvegen x Skurdalsvegen.
Dette vil gi bedre trafikkløsninger i området. Fylkesrådet påpeker samtidig at dette går på
bekostning av hensynet til dyrka mark, og er opptatt av at minst mulig dyrka mark berøres
samtidig som at det sikres en god og trygg trafikkavvikling.

Fylkesrådet mener det bør sikres at stigningen inn mot/gjennom rundkjøringen er
tilfredsstillende med hensyn til krav i håndbok N100. Fylkesrådet mener gang- og
sykkelveglenka o_SGS1 ikke har en tilfredsstillende hensikt, og at den bør tas ut. Fylkesrådet
8.
støtter kommunens anbefaling om å stenge avkjørsel til Solli for å samle adkomster via ny
rundkjøring, og mener dette bør sikres gjennomført i planen.

9.

Fylkesrådet mener planen bør sikre tilrettelegging for bussholdeplasser som kan betjene
området og bidra til å gjøre det attraktivt å velge kollektivt til og fra området.

Fylkesrådet fremmer innsigelse til felt a-BFR1 og a-BFR4 hvor det er foreslått
fritidsbebyggelse, med bakgrunn i jordvernhensyn, jfr. Regional plan for areal og transport i
10.
Buskerud 2018-2035 og nasjonal jordvernstrategi, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4.
Fylkesrådet mener det er av vesentlig regional betydning å ivareta jordvernhensyn foruten

områder hvor viktige samfunnsmessige hensyn tilsier at omdisponering kan være
akseptabelt ut fra en helhetsvurdering. Innsigelsen kan løses ved at områdene reguleres til
et LNFR-formål som ivaretar jordvernhensynet. Fylkesrådet mener området avsatt til
blågrønn struktur (feltene a-G11 og a-G12) også bør få tilsvarende LNFR-formål for å trygge
jordvernhensynet i størst mulig grad.
Fylkesrådet er positiv til at bygningsmiljøet og setervollen Uthusslåtta har fått hensynssone
11. c, i tråd med fylkeskommunens tidligere innspill i planarbeidet.
Fylkesrådet stiller forutsetning om innarbeiding av reguleringsbestemmelser for
undersøkelse av arkeologiske kulturminner – som redegjort for i saksfremlegget. Fylkesrådet
12. har innsigelse til planforslaget for dette forholdet dersom det ikke innarbeides
reguleringsbestemmelser som redegjort for her, jfr. Plan- og bygningslovens § 5-4 og
Kulturminnelovens § 8, fjerde ledd.
Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Hol kommune om videre oppfølging av
innsigelser og faglige råd til planen.

PS 70/20 Høringsuttalelse. Kommuneplanens arealdel
Fredrikstad 2020-2030. Tredje gangs offentlig ettersyn
Fylkesrådets behandling av sak 70/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
Fredrikstad har lagt frem en kommuneplan med gode overordnede grep som bidrar til å nå
samfunnsmålene i kommuneplanen. Fredrikstad kommune har foreslått endringer som
imøtekommer en av Viken fylkeskommunes innsigelser fra 13.02.2020. Viken fylkeskommune
har følgende råd og tilbakemelding:
1.

Fredrikstad kommune har forslått endinger for Bjølstad gård i henhold til Viken
fylkeskommune sin innsigelse. Innsigelsen til Bjølstad gård frafalles.

2.

Siden det ikke er foreslått endringer for Gretnes /Sundløkka og Øra, står innsigelsene
fra 13.02.2020 for disse områdene fast. Disse drøftes i videre dialog med kommunen.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Fredrikstad har lagt frem en kommuneplan med gode overordnede grep som bidrar til å nå
samfunnsmålene i kommuneplanen. Fredrikstad kommune har foreslått endringer som

imøtekommer en av Viken fylkeskommunes innsigelser fra 13.02.2020. Viken fylkeskommune
har følgende råd og tilbakemelding:
1 Fredrikstad kommune har forslått endinger for Bjølstad gård i henhold til Viken
. fylkeskommune sin innsigelse. Innsigelsen til Bjølstad gård frafalles.
2
Siden det ikke er foreslått endringer for Gretnes /Sundløkka og Øra, står innsigelsene fra
.
13.02.2020 for disse områdene fast. Disse drøftes i videre dialog med kommunen.

PS 71/20 Oppnevning av fylkespolitikere til Oslofjorden
Friluftsråd
Fylkesrådets behandling av sak 71/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådens/Fylkesrådets innstilling til vedtak
Fylkestinget oppnevner tre representanter med vara til Oslofjorden Friluftsråd.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Fylkestinget oppnevner tre representanter med vara til Oslofjorden Friluftsråd.

PS 72/20 Oppnevning av klagenemnder for karakterklager i
Viken fylkeskommune
Fylkesrådets behandling av sak 72/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådets forslag til innstilling





Jf. kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven, oppnevner Fylkestinget fem klagenemnder som skal
behandle klager på karakterer i Viken fylkeskommune. Nemndene oppnevnes for perioden 20202023.

Fylkestinget oppnevner klagenemnder som består av tre faste medlemmer og ett
varamedlem, hvorav én leder og én nestleder, i henhold til vedlagte oversikt. I tillegg
oppnevnes fire ekstra varamedlemmer som kan tre inn ved varig bortfall av et
nemndsmedlem.
Fylkestinget gir sin tilslutning til at klagenemndene kan gjennomføre klagebehandlingen

uten å benytte seg av et sekretariat.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Jf. kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven, oppnevner Fylkestinget fem klagenemnder som skal
behandle klager på karakterer i Viken fylkeskommune. Nemndene oppnevnes for perioden 20202023.
Fylkestinget oppnevner klagenemnder som består av tre faste medlemmer og ett varamedlem,
hvorav én leder og én nestleder, i henhold til vedlagte oversikt. I tillegg oppnevnes fire ekstra
varamedlemmer som kan tre inn ved varig bortfall av et nemndsmedlem.
Fylkestinget gir sin tilslutning til at klagenemndene kan gjennomføre klagebehandlingen uten å
benytte seg av et sekretariat.

PS 73/20 Reviderte etiske retningslinjer for medarbeidere og
folkevalgte i Viken fylkeskommuneDet ble ikke framsatt
endrings- eller tilleggsforslag.
Fylkesrådets behandling av sak 73/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådens forslag til innstilling
Felles reviderte etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Viken fylkeskommune oversendes
fylkestinget til behandling.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets innstilling:
Felles reviderte etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Viken fylkeskommune
oversendes fylkestinget til behandling.

PS 74/20 Ullensaker kommune - Detaljregulering for Algarheim
nord - Offentlig ettersyn
Fylkesrådets behandling av sak 74/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling

Fylkesrådet fremmer, som veimyndighet for fylkesveier, innsigelse til punkt 2.3.2 i bestemmelsene
til detaljregulering for Algarheim nord. Innsigelsen kan frafalles når følgende punkter er ivaretatt:
1.
Det må sikres i reguleringsbestemmelsene at gang- og sykkelvei langs Kisavegen,
fv. 1554 (tidligere fv. 458.01) fra adkomsten til planområdet og sørover frem til
eksisterende gang- og sykkelvei ved Fonbekk-krysset, etableres før det gis
igangsettingstillatelse innen planområdet.
2.
For å sikre at det reguleres tilstrekkelig areal til gjennomføring av fylkesveitiltakene
må de reguleres i henhold til en teknisk plan godkjent av Viken fylkeskommune. Før
detaljregulering for Algarheim nord kan vedtas må det utarbeides en teknisk plan for
gang- og sykkelvei langs Kisavegen fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Fonbekkkrysset og frem til adkomsten til planområdet. Teknisk plan skal utarbeides etter
Statens vegvesens håndbok R 700 Tekniske planer.
3.
Alle fylkesveitiltak skal gjennomføres i henhold til en byggeplan godkjent av Viken
fylkeskommune. Før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet må det derfor
foreligge en godkjent byggeplan med tilhørende gjennomføringsavtale inngått med
Viken fylkeskommune. Dette må sikres gjennom rekkefølgekrav i planbestemmelsene.
Fylkesrådet har i tillegg følgende merknader og krav til forslaget til reguleringsplan med
bestemmelser:
 Det må vurderes om det er behov for å reservere et midlertidig anleggsbelte i
reguleringsplanen. Dette for å sikre areal til gjennomføring av anleggsfasen for gang- og
sykkelveien.


Det er i reguleringsplanen vist ny adkomst til eiendommen gnbr. 111/25 fra felles
adkomstveg SKV1 til planområdet. Det må fremgå rekkefølgekrav i bestemmelsene som
sikrer at eksisterende adkomst til eiendommen fra fylkesveien stenges fysisk og at ny
adkomst opparbeides og tas i bruk samtidig med at SKV1 tas i bruk. Adkomsten må vises
stengt med tekst og symbol i reguleringsplanen
Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Ullensaker kommune om videre oppfølging av
innsigelser og faglige råd til detaljreguleringsplanen for Algarheim nord.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
Fylkesrådet fremmer, som veimyndighet for fylkesveier, innsigelse til punkt 2.3.2 i
bestemmelsene til detaljregulering for Algarheim nord. Innsigelsen kan frafalles når følgende
punkter er ivaretatt:
1 Det må sikres i reguleringsbestemmelsene at gang- og sykkelvei langs Kisavegen, fv. 1554
. (tidligere fv. 458.01) fra adkomsten til planområdet og sørover frem til eksisterende gang- og

2
.

3
.

sykkelvei ved Fonbekk-krysset, etableres før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet.
For å sikre at det reguleres tilstrekkelig areal til gjennomføring av fylkesveitiltakene må de
reguleres i henhold til en teknisk plan godkjent av Viken fylkeskommune. Før detaljregulering
for Algarheim nord kan vedtas må det utarbeides en teknisk plan for gang- og sykkelvei langs
Kisavegen fra eksisterende gang- og sykkelvei ved Fonbekk-krysset og frem til adkomsten til
planområdet. Teknisk plan skal utarbeides etter Statens vegvesens håndbok R 700 Tekniske
planer.
Alle fylkesveitiltak skal gjennomføres i henhold til en byggeplan godkjent av Viken
fylkeskommune. Før det gis igangsettingstillatelse innen planområdet må det derfor foreligge
en godkjent byggeplan med tilhørende gjennomføringsavtale inngått med Viken
fylkeskommune. Dette må sikres gjennom rekkefølgekrav i planbestemmelsene.

Fylkesrådet har i tillegg følgende merknader og krav til forslaget til reguleringsplan med
bestemmelser:
-Det må vurderes om det er behov for å reservere et midlertidig anleggsbelte i
reguleringsplanen. Dette for å sikre areal til gjennomføring av anleggsfasen for gang- og
sykkelveien.
-Det er i reguleringsplanen vist ny adkomst til eiendommen gnbr. 111/25 fra felles adkomstveg
SKV1 til planområdet. Det må fremgå rekkefølgekrav i bestemmelsene som sikrer at eksisterende
adkomst til eiendommen fra fylkesveien stenges fysisk og at ny adkomst opparbeides og tas i
bruk samtidig med at SKV1 tas i bruk. Adkomsten må vises stengt med tekst og symbol i
reguleringsplanen
Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Ullensaker kommune med sikte på å finne en
løsning på innsigelser og faglige råd til detaljreguleringsplanen for Algarheim nord.

PS 75/20 Marker kommune - detaljregulering for Viken
hyttefelt
Fylkesrådets behandling av sak 75/2020 i møte den 16.04.2020:

Innstilling


Fylkesrådet har forståelse for at de vassdragsnære områdene i Marker er attraktive
for fritidsbebyggelse og det er positivt å fortette i eksisterende områder framfor å ta
hull på nye. Fylkesrådet er opptatt av at det er vesentlig å ta hensyn til natur- og
kulturmiljø, landskap og friluftsliv ved slik fortetting. Avveiing av disse hensynene og
prioritering av områder for fortetting må komme frem i kommuneplanen.



Fylkesrådet anbefaler at kommunen prioriterer arbeidet med kommuneplanens
arealdel for å oppdatere denne i tråd med vedtatte nasjonale og regionale føringer.
På den måten kan arealdelen bli et effektivt verktøy for å realisere mål og
prioriteringer i samfunnsdelen. Fylkesrådet anbefaler videre at kommunen gjør et
grundig arbeid i spørsmålet om bygging innenfor 100 meters beltet til vann og
vassdrag i Marker og at nasjonale og regionale føringer for dette legges til grunn.



Fylkesrådet er opptatt av at det tas særlige hensyn til natur, landskap og friluftsliv
ved fortetting i Viken hyttefelt. Dette understrekes også av at Viken hyttefelt ligger
til Store Le som er definert som et svært viktig friluftsområde i kommunens
friluftskartlegging.



Fylkesrådet mener at konsekvensene ved å øke antallet nye hytter med 81 ikke er
tilfredsstillende konsekvensutredet da det har vesentlig virkning for miljø og
samfunn. Fylkesrådet fremmer med grunnlag i pbl § 4-2 innsigelse for manglende
konsekvensutredning av bygging innenfor 100 meters beltet til Store Le. Omfang av
utbygging og byggegrense til Store Le må ut fra en konsekvensutredning vurderes
på nytt.



Fylkesrådet mener at det er uheldig at jordbruksjord foreslås nedbygd og fremmer
innsigelse til nedbygging av jordbruksarealene med grunnlag i Fylkesplanen «Østfold
mot 2050» sine retningslinjer ift. nedbygging av dyrka mark § 1.1.11. Innsigelsen
kan løses ved at arealene nord for gårdstunet tas ut av planen og at underformålet
endres til jordbruk. For arealene sør for gården kan det knyttes
rekkefølgebestemmelser om nydyrking og rekkefølgekrav om utbygging.



Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Marker kommune om videre
oppfølging av innsigelser og faglige råd til detaljreguleringen av Viken hyttefelt.

Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets vedtak:
1.Fylkesrådet har forståelse for at de vassdragsnære områdene i Marker er attraktive for
fritidsbebyggelse og det er positivt å fortette i eksisterende områder framfor å ta hull på nye.
Fylkesrådet er opptatt av at det er vesentlig å ta hensyn til natur- og kulturmiljø, landskap og
friluftsliv ved slik fortetting. Avveiing av disse hensynene og prioritering av områder for
fortetting må komme frem i kommuneplanen.
2.Fylkesrådet anbefaler at kommunen prioriterer arbeidet med kommuneplanens arealdel for å
oppdatere denne i tråd med vedtatte nasjonale og regionale føringer. På den måten kan
arealdelen bli et effektivt verktøy for å realisere mål og prioriteringer i samfunnsdelen.
Fylkesrådet anbefaler videre at kommunen gjør et grundig arbeid i spørsmålet om bygging
innenfor 100 meters beltet til vann og vassdrag i Marker og at nasjonale og regionale føringer
for dette legges til grunn.
3.Fylkesrådet er opptatt av at det tas særlige hensyn til natur, landskap og friluftsliv ved
fortetting i Viken hyttefelt. Dette understrekes også av at Viken hyttefelt ligger til Store Le som
er definert som et svært viktig friluftsområde i kommunens friluftskartlegging.
4.Fylkesrådet mener at konsekvensene ved å øke antallet nye hytter med 81 ikke er
tilfredsstillende konsekvensutredet da det har vesentlig virkning for miljø og samfunn.
Fylkesrådet fremmer med grunnlag i pbl § 4-2 innsigelse for manglende konsekvensutredning av
bygging innenfor 100 meters beltet til Store Le. Omfang av utbygging og byggegrense til Store

Le må ut fra en konsekvensutredning vurderes på nytt.
5.Fylkesrådet mener at det er uheldig at jordbruksjord foreslås nedbygd og fremmer innsigelse
til nedbygging av jordbruksarealene med grunnlag i Fylkesplanen «Østfold mot 2050» sine
retningslinjer ift. nedbygging av dyrka mark § 1.1.11. Innsigelsen kan løses ved at arealene nord
for gårdstunet tas ut av planen og at underformålet endres til jordbruk. For arealene sør for
gården kan det knyttes rekkefølgebestemmelser om nydyrking og rekkefølgekrav om utbygging.
6.Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Marker kommune om videre oppfølging av
innsigelser og faglige råd til detaljreguleringen av Viken hyttefelt.

PS 76/20 Disponering av fondsmidler til klimatiltak
Fylkesrådets behandling av sak 76/2020 i møte den 16.04.2020:

Fylkesrådets forslag til innstilling
1.

Fylkestinget vedtar en ramme for tilskudd til ladeinfrastruktur til sameier og
borettslag i 2020 på 9,5 mill kr. Midlene belastes Klima- og miljøfondet slik:
3 mill kr fra avsetning i fondet for 2020 for å dekke inn midlertidig omdisponering fra
driftsbudsjettet på klima.

2.

6,5 mill kr ved omdisponering av ubrukte midler til formål hydrogenbasert transport
fra 2019 under forutsetning av at regnskapsresultatet for Akershus fylkeskommune
godkjennes i fylkestinget i juni 2020.
Fylkestinget tar til orientering at fylkesrådet vil legge fram en ny sak om etablering av
klimafond for Viken og om forslag til klimatiltak for vikensamfunnet

Behandling:
Omforent forslag, enstemmig vedtatt:
Saken utsettes til neste møte.

Fylkesrådets vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

