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1. BAKGRUNN 

1.1  Tiltakshaver og forslagsstiller 

Reguleringsplanforslaget fremmes av Plan1 AS avdeling Gardermoen på vegne av Signe og Vegard Strand. 

 

1.2  Bakgrunnen for og hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 18/155, 156, 
159 og 160, med tilhørende adkomst og infrastruktur. I dagens situasjon er det etablert en tursti gjennom 
gbnr. 18/155 og 18/156. Turstien er planlagt flyttet slik at den ikke kommer i konflikt med ny bebyggelse. 

Planen skal innfri kravet til detaljregulering som ligger i gjeldende regulering. Planforslaget skal utarbeides 
i samsvar med gjeldende planverk. 
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2. PLANSTATUS OG FORHOLD TIL ANDRE GJELDENDE RAMMER OG PREMISSER 

2.1 Forhold til gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner 

Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 10.03.2015. Område nord for 
Gamle Gullverksvegen er ikke regulert fra før. Gamle Gullverksvegen er delvis regulert i reguleringsplan for 
Brennhaugen 2, planID 023706501 17.11.1998, samt i reguleringsplan for Brennhaugen 2, planID 
023706500, vedtatt 29.6.1987. 

 
 

 
 

 

 
 

Kartutsnitt som viser planområdet med gjeldende kommuneplan i området 

Kartutsnitt som viser planområdet med gjeldende reguleringsplaner i området 
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2.2 Konsekvensutredning 

Planarbeidet anses å være i tråd med gjeldende kommuneplan. I samråd med Eidsvoll kommune er det 
vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning. Aktuelle temaer vurderes i 

planbeskrivelsen. 
 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

3.1  Beliggenhet, avgrensning og størrelse.  

Planområdet er ca. 7,5 dekar og inkluderer gnr/bnr 18/155, 156, 159 og 160 m. fl. Planområdet ligger ca. 
3 km øst for Eidsvoll sentrum, tilgrenset Finnkollen idrettsanlegg. Det er ca. 2.8 km til Vilberg barneskole 

og Vilberg ungdomsskole. Nærmeste bussholdeplass er anlagt ca. 600 meter unna planområdet langs 
Odalsvegen og togstasjonen ligger ca 4,2 km fra planområdet. 
 

 
 

3.2 Veg- og trafikkforhold 

Planområdet ligger nord for Gamle Gullverksvegen, med adkomst via Finnbråtavegen i vest, og Brennlia i 
sør. Rv. 181 Odalsvegen og Tynsåkvegen leder begge videre til Eidsvoll sentrum. I følge kartdata fra 
Statens vegvesen er fartsgrensen langs Gamle Gullverksvegen og Finnbråtavegen satt til 50 km/t, mens 
Brennlia har en fartsgrense på 40 km/t. Det er ikke gjort trafikktellinger i området. Gamle Gullverksvegen 
er asfaltert frem til siste huset før parkeringen til idrettsplassen, deretter går vegen over til grusveg. Det er 
ikke mye biltrafikk forbi idrettsanlegget, men vegen er mer å anse som en kjørbar gang- og 
sykkelveg/turveg. 
 
 

Fv174 
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3.3 Eksisterende bebyggelsesstruktur 

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Sør, nord og vest for området er det regulert 
eneboligtomter med innslag av mer konsentrerte boligområder. 

 
Det er generelt kupert i nærområdet og man kan se at boliger blir plassert høyt opp i terrenget i forhold til 
vegene. På sørsiden av Gamle Gullverksvegen grenser tre boliger til planområdet. Ifølge kartgrunnlaget 

har boligene mønehøyde på ca +245,5, + 248 og + 251,5 moh. Boligen vest for planområdet har 
mønehøyde ca + 251 moh. 
 

 
Bilde ovenfor viser mønehøyde på tilgrensende boliger, samt hvor kote + 251 ligger i terrenget på Finnkollen 

3.4 Grunnforhold 

I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelser, ligger området over marin grense og 
løsmassene innenfor planområdet er hovedsakelig tynn morene med fjell i dagen. Materiale er plukket 

opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan 
inneholde alt fra leire til stein og blokk. Området har grunnlendte moreneavsetninger og hyppige 
fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe 
mer. Bergartsbeskrivelsen innenfor planområdet er «granodiorittisk til tonalittisk gneis». Som regel 

migmatittisk med slirer, linser eller små kropper av granitt og pegmatitt. Erosjonsrisikoen i området er 
vurdert til liten.  
 

3.5 Biologisk mangfold/vilt/grønnstruktur 

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter innenfor planområdet, men området er registrert som 
forvaltningsområde for gaupe. 
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3.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Gjennom planområdet går det en tursti som krysser eiendom gbnr 18/155, 18/156 og 18/8. Turstien er en 
eldre traktorveg som opprinnelig ble brukt til skogbruk. Traktorvegen er for bratt for dagens maskiner, og 
det har derfor blitt etablert en ny adkomstveg fra nord, som benyttes i forbindelse med skogbruket. Øst for 
planområdet er det etablert en idrettsplass med tilhørende p-plass, som er utgangspunkt for mange tur- og 
skiløyper og idrettsarrangement. 
 

 
 

3.7 Annen infrastruktur 

I forbindelse med utbygging av boligområde Brennlia er Gamle Gullverksvegen oppgradert, og 
påkoblingspunkt for vann, avløp, overvann, telefon, strøm og kabel TV er lagt til hjemmelshavers sin 
tomtegrense. Det er lagt til rette for påkobling av 4 tomter. Tiltaket er etablert og vist i figuren nedenfor. 
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3.8 Terrengforhold, landskap, vegetasjon og solforhold. 

Planområdet ligger ved foten av Finnkollen. Her følger tomtegrensene terrengforholdene i vifteform, med 
skrånende terreng mot Gamle Gullverksvegen. På det meste er høydeforskjellen 13 høydemeter innenfor 
planområdet med laveste punkt på kote + 238 og høyeste punkt på kote + 251. Finnkollen strekker seg 
videre oppover og når sitt høyeste punkt på ca kote + 348.  
 

 
 

3.9 Miljøbelastninger området er eksponert for 

Det er ikke kjente miljøbelastninger i området i form av utslipp eller lignende. Radomforekomstene i 
området er registrert som moderat til lav. Miljøstatus har ikke registrert støy fra vei, fly, eller bane i 
nærområdet.  
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3.10 Verneinteresser 

Iht. Riksantikvarens kart for fredete kulturminner er det registrert en kullgrop sør for Gamle 
Gullverksvegen. Kulturminnet vil ikke berøres ved anleggelse av frittliggende småhusbebyggelse i 

planområdet. Ut over dette er det ikke kjente verneinteresser innenfor planområdet. I forbindelse med 
planarbeidet ble det våren 2017 gjennomført arkeologisk registrering i planområdet, uten at det ble 
avdekket automatisk fredete kulturminner. Kullgrop ID 45046, på sørsiden av Gamle Gullverksvegen, ble 

ikke gjenfunnet. Den er trolig fjernet i forbindelse med tidligere utbygging i Brennlia.      
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3.11 Landbruksinteresser 

I følge kartdata fra Norsk institutt for bioøkonomi er området nord for Gamle Gullverksvegen klassifisert til 
barskog med middels bonitet. På flybilde kan man se at denne delen av Finnkollen er avskoget. 

Resterende skog som vises på bilde nedenfor er også hogstmodent, og grunneier planlegger å avskoge 
resterende skogområde, før tiltak iverksettes innenfor planområdet. 
 

 
        Området er klassifisert til barskog med middels bonitet, men er i dag avskoget. 

 
 

4. PLANPROSESSEN  

4.1  Oppstart av planarbeid 

Oppstartsmøte ble avholdt 18.01.17, på Eidsvoll Rådhus. Møtereferat er datert 06.02.17. Varsel om 

oppstart av planarbeid ble kunngjort i Eidsvoll/Ullensaker blad 09.03.2017. Varsel ble sendt iht. 
adresseliste utstedt av Eidsvoll kommune, til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og 
gjenboere. Varselet ble sendt per e-post og med brev datert 07.03.17. Kunngjøringen ble også lagt ut på 

Plan1 AS sin hjemmeside. Frist for å komme med spørsmål eller innspill til planarbeidet, ble satt til 
07.04.17.  
 

Sammendrag av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentarer, følger nedenfor. Kopi av alle 
merknadene følger vedlagt planbeskrivelsen ved oversendelse til kommunen.  
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4.2 Oppsummering av innkomne merknader med kommentarer 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 04.04.17 
Det vises til råd om å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep samt vassdrag- og energianlegg. Det 

oppfordres til å benytte NVEs sjekkliste, i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 
planområdet. Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklisten, skal NVE ha planen på høring. 
Utover det har NVE ingen merknader. 

 
Kommentar: 

NGUs løsmassekart viser til grunnforhold med tynn morene. Herunder vil det ikke være fare for 
kvikkleireskred. Det er ikke registrert elver eller vassdrag i planområdet. ROS analyse er utarbeidet 
og vedlagt planbeskrivelsen. Det er ikke registrert flom- eller skredfare i området, men ROS-
analysen viser at siden det er store høydeforskjeller er det en viss risiko for løsmasseras eller 
snøras ved utbygging i området. Derfor er det lagt inn i bestemmelsene at fagkyndig skal vurdere 
sikringstiltak før igangsetting av tiltak. 

 
 
Fylkesrådmannen ved Akershus fylkeskommune, brev datert 07.04.17 
Viser til kommunedelplanen for sentrum, der det fremmes et ønske om et arealeffektivt, konsentrert 

utbyggingsmønster. Planen skal bidra til at persontransportveksten tas med kollektivtransport, gange og 
sykkel. Fylkesrådmannen mener at utbygging i planområdet svekker intensjonen om et konsentrert 
utbyggingsmønster, der det stimuleres til bruk av privatbil fremfor kollektivtransport, gange eller sykkel. 

 
Kulturminner 
Sør for Gamle Gullverksvegen er det registrert en fangst- eller kullgrop. På tross av at kulturminnet ikke 

berøres direkte av ny bebyggelse, er det potensiale for andre funn i området. Det stilles derfor krav om en 
arkeologisk registering.  
 
Friluftsliv 

Eventuelle friluftsinteresser skal ivaretas i planprosessen. Det påpekes at det går en tursti gjennom 
planområdet, som krysse gbnr. 18/155 og 18/156. 
 

Fylkesrådmannens vurdering 
På bakgrunn av det tilsendte materialet, har fylkesrådmannen gjort en helhetsvurdering i saken. Tiltaket er 
i samsvar med vedtatt kommuneplan, men det vurderes til å ikke bygge opp under ønsket utvikling som 

stimulerer flere til å reise kollektivt, sykle eller gå.  
 

Kommentar: 
Planområdet er avsatt til boligformål, og er i tråd med vedtatt kommuneplan. Området legger opp 
til boliger i et allerede etablert boligområde. Planområdet ligger ca 600 meter fra nærmeste 
busstopp, og en vil derfor kunne forvente at flere benytter seg av det kollektive tilbudet. 
 
Planområdet ligger ca 3 km unna Eidsvoll sentrum/Sundet, og i direkte nærhet til Finnkollen 
idrettsanlegg. Det er lite realistisk at alle turer vil foregå med sykkel og gange mellom sentrum og 
planområdet, men det vil kunne gjelde enkelte av turene.  
 
Turstien skal legges om, slik at den ikke vil komme i konflikt med ny bebyggelse. I dialog med 
naboer, kommunen og Eidsvoll turlag ses det hensiktsmessig at stien legges om slik at den 
begynner fra parkeringsplassen for idrettslaget vest i planområdet, i LNFR-området. 
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Kravet om arkeologisk undersøkelse tas til etterretning. Det er gjennomført en arkeologisk 
registrering, rapporten er ikke utarbeidet enda men det er tilsendt et foreløpig svar via epost datert 
21.06.2017, oppsummert nedenfor: 
 
«Foreløpig uttalelse arkeologi - Finnkolltoppen gnr 18/155 mfl - Eidsvoll kommune 
Akershus fylkeskommune viser til varsel om detaljregulering av Finnkolltoppen, gnr 18/155 m.fl. i 
Eidsvoll kommune. Det er gjennomført arkeologisk registrering i planområdet, uten at det ble 
avdekket automatisk fredete kulturminner. Kullgrop ID 45046, på sørsiden av Gamle 
Gullverksvegen, ble ikke gjenfunnet. Den er trolig fjernet i forbindelse med tidligere utbygging i 
Brennlia. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er nå oppfylt for planområdet. 
 
En fullstendig rapport over fylkeskommunens arbeid vil bli oversendt når den er ferdigstilt, i løpet 
av høsten eller vinteren.» 

 
 
Eidsvoll kommune, brev datert 22.03.15 

Viser til krav om utarbeidelse av en VA- rammeplan med notat som vedlegg til planforslaget. Planen skal 
omfatte prinsippløsninger, og løsning/ beskrivelse for lokal overvannshåndtering.  
Reguleringsplanen skal omfatte fortau til parkeringsplassen ved Finnkollen, samt veglys. Veg og fortau skal 

i henhold til vegnormen anlegges som adkomstvei A1, med totalt regulert bredde på 11 m.   
 

Kommentar: 
Tas til etterretning. I forbindelse med utbygging er Gamle Gullverksvegen oppgradert, og 
påkoblingspunkt for vann, avløp, overvann, telefon, strøm og kabel TV er lagt til hjemmelshavers 
sin tomtegrense. Det er lagt til rette for påkobling av 4 tomter. I plankartet er det lagt inn et fortau 
nord for Gamle Gullverksvegen som går fra krysset Finnbråtavegen. Total bredde på Gamle 
Gullverksvegen på denne strekningen er 11 m inkl. grøfter og fortau. 

 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev datert 31.03.17  

Planområdet ligger 2,5 km unna Eidsvold sentrum/sundet (i luftlinje), samt over 3km unna nærmeste 
kollektivknutepunkt. På bakgrunn av dette vurderer fylkesmannen planområdet som lite egnet for 
boligutvikling, da det vurderes til ikke bygge opp under arbeidet med å fremme kollektiv ferdsel, sykkel og 

gange (Retningslinje R4, i regional plan for areal og transport).   
 
Fylkesmannens vurdering: Fylkesmannen fraråder at man går videre med planarbeidet. 

 
 

Kommentar: 
Utbygging på planområdet bidrar til et mer konsentrert utbyggingsmønster, i et allerede 
eksisterende boligområde. Området er avsatt til fremtidig boligformål, og planforslaget er med 
dette utarbeidet i tråd med gjeldende kommuneplan. Planområdet ligger ca. 600 meter unna 
nærmeste busstopp. 
 
 

Statens vegvesen, brev datert 27.03.17 
Planområdet ligger i et etablert boligområde, med kommunal veg. Statens vegvesen har ingen merknader 
til varsel om oppstart av planarbeidet.  

 
Kommentar: 
Ok. 
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Ruter AS ved Hans Cats, e-post datert 16. 03.17.  

Viser til at planområdet ligger om lag 500 meter fra nærmeste bussholdeplass. Holdeplassen har tilbud om 
timesfrekvens. Det er ikke tilstrekkelig kollektivdekning i området.   
Ruter fraråder utbygging, da det vil være vanskelig å betjene området med kollektivtransport på en god 

måte.  
 

Kommentar: 
Vurderingen av hvilke områder i kommunen som skal utbygges er gjort i overordnede planer i 
kommunen. Planforslaget er utarbeidet i tråd med gjeldende kommuneplan.  
 
 

Bane NOR, brev datert 13.03.17 
Planområdet berører ikke jernbanes interesser, og Bane NOR har med dette ingen merknader. 

 
Kommentar:  
Ok. 

 

 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

5.1  Reguleringsformål og arealoppgave 

Planområdet omfatter totalt ca 7,5 dekar og er fordelt på følgende formål: 

 
Arealoppgave: 

AREALTABELL 

 

§12-5. NR. 1 - BEBYGGELSE OG ANLEGG Areal (daa) 
BOLIGBEBYGGELSE-FRITTLIGGENDE 

SMÅHUSBEBYGGELSE 

4 

  

SUM AREAL DENNE KATEGORI: 4 

  
§12-5. NR. 2 – SAMFERDSELSANLEGG 
OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Areal (daa) 

ANNEN VEGGRUNN - GRØNTAREAL 0,1 
ANNEN VEGGRUNN – TEKNISKE ANLEGG 0,3 
FORTAU 0,2 

KJØREVEG 0,8 
  

SUM AREAL DENNE KATEGORI: 1,4 

  
§12-5. NR. 5 – LNFR Areal (daa) 
SKOGBRUK 2,1 

  

SUM AREAL DENNE KATEGORI: 2,1 
  

TOTALT ALLE KATEGORIER 7,5 
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5.2  Bebyggelse og tiltak 

Planforslaget tilrettelegger for utbygging av gbnr. 18/155, 156, 159 og 160 med frittliggende 
småhusbebyggelse, med tilhørende adkomst og infrastruktur. Planen åpner for både eneboliger og 

tomannsboliger i inntil tre etasjer. Adkomst til boligene vil foregå fra Gamle Gullverksvegen, via Brennlia 
og Finnbråtavegen. Det foreslås en utnyttelse på 25 % BYA.  
 

Detaljreguleringen legger ikke opp til et spesifikt prosjekt i denne omgang, men legger til rette for videre 
salg og utvikling av eiendommene gbnr. 18/155, 156, 159 og 160. Det er derfor ønskelig å lage en så 
fleksibel plan som mulig, men likevel legge til rette for et godt styringsdokument. Bestemmelser og 

plankart legger sammen til rette for en god utbygging innenfor området.  
 
Planområdet er langstrakt og bratt, og er pr i dag inndelt i fire eiendommer. På grunn av utfordrende 

terrengformasjon har man i planprosessen kommet frem til at det er hensiktsmessig å fjerne eksisterende 
eiendomsgrenser for å få en hel flate og en mer fleksibel plan, BFS1. Man ser for seg å selge hele området 
BFS1 til en utbygger som tar prosjektet videre. Da åpnes muligheten for å dele inn arealet slik at man kan 

få en felles nærlekeplass, hvis utbygger velger å etablere 5 boenheter eller flere, i tråd med kommuneplan 
for Eidsvoll. 
 
Gjennom planområdet går det en tursti som krysser eiendom gbnr. 18/155, 18/156 og 18/8. Turstien er en 
eldre traktorveg som opprinnelig ble brukt til skogbruk. Traktorvegen er for bratt for dagens maskiner, og 
det har derfor blitt etablert en ny adkomstveg fra nord, som benyttes i forbindelse med skogbruket. De 
husstander som bruker adkomstvegen vest for området har meldt ifra om trafikkfarlige situasjoner langs 
adkomstvegen vest i planområdet, som leder frem til begynnelsen av turstien/den gamle traktorvegen. Det 
er også meldt ifra at det er et problem at turgåere parkerer langs Gamle Gullverksvegen for å komme så 
nærme turstien som mulig, fremfor å bruke p-plass vest for planområdet. I dialog med naboer, Eidsvoll 
kommune og Eidsvoll turlag er det lagt inn en bestemmelse i detaljreguleringen om at turstien skal flyttes, 
slik at den begynner øst for planområdet, med start ved p-plassen til idrettslaget. Turstien skal etableres 
nord for regulert område for boliger i område regulert til LNFR-skogbruk. På denne måten kommer turstien 
ikke i konflikt med ny bebyggelse. Området der stien skal anlegges er veldig bratt og det kan være behov 
for å etablere en trapp på deler av strekningen. 
 

5.3  Trafikk 

Planområdet betjenes fra Gamle Gullverksvegen via Brennlia og Finnbråtavegen. Fra og med krysset ved 
Brennlia og østover mot idrettsplassen er det i samråd med kommunen etablert fortau på nordsiden av 
Gamle Gullverksvegen. Denne delen av Gamle Gullverksvegen er pr i dag etablert noe smalere enn i 

gjeldende regulering, og leder inn til et par boliger og en p-plass for idrettsanlegget. I samråd med 
kommunen er gjeldende regulert veg videreført i denne detaljreguleringen.  
 
Gamle Gullverksvegen er asfaltert forbi planområdet, men går over til grusveg, og leder videre til en 

parkeringsplass og forbi idrettsanlegget øst for planområdet. Grusvegen kan mer ses som en kjørbar 
gang- og sykkelveg enn en reell bilveg. Det anses ikke å være mye trafikk på Gamle Gullverksvegen, men 
det kan være noe trafikk i de perioder i døgnet/uka da det er aktiviteter ved idrettsanlegget. 

 
I området Finnbråtengrenda forøvrig er det praksis med adkomst til boliger direkte fra hovedvegnettet. 
Denne praksisen videreføres også i denne detaljregulering. Det er regulert sju adkomstpiler fra Gamle 

Gullverksvegen inn til planområdet. Adkomstpilene er plassert iht. illustrasjonsplanen, som er utarbeidet i 
forbindelse med detaljreguleringen, og viser en mulig utnyttelse av området med sju boenheter i form av 
tre tomannsboliger og en enebolig. Det er ikke illustrert et spesifikt prosjekt som er tenkt bygget i 

området, derfor er det lagt inn i bestemmelsene det er mulig å sideforskyve adkomstpilene, eller fjerne 
noen hvis det blir aktuelt. I tillegg til de sju adkomstpilene langs Gamle Gullverksvegen er det lagt inn en 
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adkomstpil langs stikkvegen i vest. Dette for å holde muligheten åpen for eventuell innkjøring til boliger 

fra denne vegen, hvis det viser seg være hensiktsmessig ved senere utvikling av området. 
 
Det er ikke regulert p-plasser i plankartet, men i tråd med kommuneplanen for Eidsvoll er det lagt inn i 

bestemmelsene at det skal etableres to p-plasser pr boenhet, samt legge til rette for to 
sykkelparkeringsplasser. Det er ikke tillatt med rygging ut i kjøreveg, snuplass skal avsettes på egen 
eiendom. Dette skal løses på en hensiktsmessig måte ved utvikling av området.  

 

5.4  Uteoppholdsareal  

I tråd med kommuneplan for Eidsvoll kommune er det lagt inn i bestemmelsene at eneboliger skal ha 300 
m2 uteoppholdsareal og tomannsboliger 150 m2 uteoppholdsareal pr enhet. I tillegg skal det legges til 
rette for en nærlekeplass på minimum 200 m2 ved etablering av mer enn 5 boenheter. Det er ikke vist i 

plankartet hvor nærlekeplass skal etableres. Dette for å få en mer fleksibel plan, da området ikke 
detaljreguleres for et spesifikt prosjekt. Man ønsker å la utbyggere selv bestemme om man ønsker å 
etablere eneboliger med større tomter, og da holde seg under 5 boenheter, eller en løsning med flere enn 

5 boenheter i form av tomannsboliger med krav om nærlekeplass. Uteoppholdsareal kan ha maks helning 
på 1:3.   
 

5.5 Terreng 

Det er store høydeforskjeller innenfor planområdet, på det meste ca. 13 m. Adkomst er likevel ikke 

problematisk da Gamle Gullverksvegen ligger helt inntil boligområdet i foten av Finnkollen, og gjør det lett 
å komme til området både for utbygging og senere adkomst for boliger. For å få til gode boliger og 
uteoppholdsarealer må man sannsynligvis sprenge og forskyve masser. Terrenget vil ikke bli problematisk i 

forhold til sol og skygge da området vender mot sør.  
 

5.6 Grønnstruktur 

Den gamle traktorvegen, som tidligere ble brukt i forbindelse med skogbruket, er for bratt for dagens 
skogsmaskiner og er lagt om. Stien brukes i dag som tursti. I forbindelse med utbygging av området vil 

stien komme i konflikt med nye boliger og må legges om. I samråd med Eidsvoll kommune, Eidsvoll turlag 
og grunneier skal stien legges om fra parkeringsplassen i øst og oppover langs Finnkollen. Det er bratt 
stigning på strekningen og det kan være behov for å anlegge trapp på deler av stien. Eksakt hvor den nye 

traseen skal gå, må vurderes ved befaring i forbindelse med utbyggingen. 
 

5.7 Illustrasjonsplan 

Som nevnt er det utarbeidet en illustrasjonsplan for planområdet, som viser en mulig utnyttelse. Det er 

ikke regulert for et konkret prosjekt, men illustrasjonsplanen viser alternativ plassering av bebyggelse i 
form av én enebolig og tre tomannsboliger. Boligene viser tre etasjer, med garasje og inngang i første 
etasje, kjøkken og stue i andre etasje med utgang til private uteoppholdsarealer og felles lekeplass 

plassert internt på området. I tillegg har alle boliger romslige sydvendte balkonger i både andre og tredje 
etasje. Terrenget er vist bearbeidet med støttemurer og planerte uteoppholdsarealer, slik at terrenget 
følger boligenes etasjeinndeling for første- og andre etasje. Illustrasjonen viser også gjerder på 

støttemurene slik at det er trygt å bevege seg innenfor området. På grunn av høydeforskjellene får man 
ikke utnyttet hele tomtearealet til uteoppholdsareal. Som illustrasjonen viser vil store områder av BSF1, 
nord for boligene og støttemurene, være bratt terreng, berg i dagen, eller der det er nok jord, revegeteres 
med ny skogbunn, trær og busker.  
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5.8 Vann og avløp, lokal overvannshåndtering 

I forbindelse med utbygging av boligfeltet Brennhaugen 2, som grenser til planområdet i sør, er det tatt 
hensyn og lagt inn nødvendig infrastruktur for fremtidig påkobling ved utbygging av BFS1. Det er derfor 

enkelt å koble seg til kommunalt vann, avløp, overvann, telefon, strøm og kabel-TV i dette punkt. 
 
Det er krav til lokal overvannshåndtering innenfor området. Sannsynlig må man sprenge og planere ut 

terrenget før man skal bygge ut. Det vil da være naturlig å legge til rette for et fordrøyningsmagasin og 
lede overvann i området til dette magasinet. 
 

5.9 Eiendomsgrenser 

I planen er det vist at eksisterende eiendomsgrenser skal oppheves. Dette for å rydde opp i 
eiendomsforhold til omkringliggende eiendommer, og for å kunne bygge ut hele BFS1 med et helhetlig 
syn. Som tidligere nevnt, er det et vanskelig terreng og man planlegger ikke for et aktuelt tiltak, men 
forbereder eiendommen for videre salg til en utbygger. Da vil fleksibiliteten som gis være både nødvendig 

og tidsbesparende. Nye eiendomsgrenser eller seksjoneringer vil bli satt i neste fase ved byggesaken. 
 

6. KONSEKVENSER AV TILTAKET 

6.1 Konsekvenser i forhold til overordnede planer og retningslinjer 

Reguleringen er i samsvar med gjeldende kommuneplan. I samråd med Eidsvoll kommune har vi kommet 
fram til at tiltak iht. planen ikke vurderes å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det er dermed 
ikke behov for å behandle planen etter forskrift for konsekvensutredning. Imidlertid er aktuelle temaer 

vurdert i planbeskrivelsen. 
 
RPR-ATP skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan- og bygningsloven. I 

henhold til retningslinjene bør planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem samordnes slik at det 
blant annet legges til rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport. Planområdets 
lokalisering med 600 m gangavstand fra nærmeste bussholdeplassen, samt ca 3 km til Eidsvoll sentrum, er 

å anse som sykkelavstand. Planområdet er i tråd med kommuneplan for Eidsvoll. Tiltaket anses å være i 
samsvar med RPR-ATP. 
 

Det er lagt inn i bestemmelsene at det skal etableres nærlekeplass ved utbygging av fem eller flere 
boenheter. Bestemmelsene sikrer også uteoppholdsarealer for hver boenhet. I tillegg er det kort veg til 
både idrettsanlegg, tur- og skiløyper og friluftsområder. 
 

6.2 Veg- og trafikkforhold, trafikksikkerhet 

Planforslaget tilrettelegger for å videreføre trafikkløsningen som er lagt til grunn i området for øvrig, hvor 
nye boliger får direkte adkomst fra Gamle Gullverksvegen. Det antas at man kan bygge ca 4-8 nye 
boenheter innenfor planområdet, og at dette ikke vil belaste eksisterende trafikksystem merkverdig. 

 
Med et gjennomsnittlig antall turer på 3 pr boenhet pr dag, utgjør det (dersom alle gjøres med bil) 6 
bilturer på vegene, hvilket utgjør en samlet økt trafikkbelastning på vegnettet på ca 24-48 bilturer pr dag. 

Det foreligger ingen målinger for området i dag, slik at den forholdsmessige veksten er vanskelig å uttale 
seg om. Det er imidlertid klart at planområdets lokalisering med gangavstand til busstopp og med 
sykkelavstand til sentrum tilsier at ikke alle ærend nødvendigvis vil foregå med bil. 
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6.3 Kommunal infrastruktur 

Det er tilgang til teknisk infrastruktur som vann- avløp og el-forsyning i umiddelbar nærhet til plan-
området. Det er opplyst at disse infrastrukturelementene har god kapasitet og kan betjene den nye 

bebyggelsen i planområdet. 
 
Fordeling av overvann vil endres som følge av de terrengendringer som følger av opparbeidelse av 

planområdet. Dette vil sannsynligvis påvirke infiltrasjonskapasiteten i området slik det fremstår nå. 
 
I og med at det i store deler av planområdet sannsynligvis også må gjøres sprengningsarbeider, vil det 

være gode muligheter for å opparbeide egnede anlegg med passende sammensetning av løsmasser for å 
ivareta infiltrasjon og lokal overvannshåndtering. 
 

      6.4 Offentlig og privat servicefunksjoner 

Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg i området. Bruken av dagens tilbud og infrastruktur øker 

og gir denne forbedret driftsgrunnlag. Det er ikke meldt om begrensninger i skole- og barnehagekapasitet. 
 

6.5  Eksisterende bebyggelsesstruktur og anlegg, estetikk og kvaliteter 

Bebyggelsen både nord, sør og vest for planområdet er preget av eneboligbebyggelse på regulerte 

områder, med moderat utnyttelse, og med innslag av noe mer konsentrert småhusbebyggelse. På 
bakgrunn av de store høydeforskjellene innenfor planområdet, vil det være viktig med arealeffektive 
boliger. Det er derfor lagt inn en bestemmelse som åpner for utbygging i tre etasjer. Høydeforskjellen gjør 

også at et tre etasjers hus ikke vil bli så fremtredende, siden Finnkollen vil fortsette bratt oppover i 
bakkant av bebyggelsen, og på den måten kan boligene virke mindre prangende. Område nord for 
planområdet er avsatt til LNFR i kommuneplanen, og det vil sannsynligvis ikke bli avsatt eller utvidet med 

flere boligområder nord for planområdet. En tre etasjers boenhet vil således heller ikke ta utsikt eller bli 
skjemmende for andre boliger på nordsiden av Gamle Gullverksvegen. Det er generelt kupert i 
nærområdet og man kan se at boliger blir plassert høyt opp i terrenget. På sørsiden av Gamle 
Gullverksvegen grenser tre boliger til BFS1. Ifølge kartgrunnlaget har boligene mønehøyde på ca +245,5, 

+ 248 og + 251,5 moh. Boligen vest for planområdet har mønehøyde ca + 251 moh. En tre etasjers bolig 
som etableres innenfor BFS1, med ok gulv på kote + 239, vil kunne få maks mønehøyde på + 248,5. 
Dette er relativt lik eller lavere møne-høyde sammenlignet de nærmest tilgrensende boligene. 

 
Utbygging innenfor planområdet er regulert til frittliggende småhusbebyggelse med BYA=25 %, og 
således av samme karakter som resterende boligstruktur i området. Dette er i tråd med overordnede 

planer og er en ønsket utvikling. 
 

6.6 Frilufts-, leke- og rekreasjonsområder 

Foruten at turstien går gjennom deler av området, er det ikke funnet opplysninger som tyder på at 

planområdet har stor verdi for lek og friluftsliv. Utbyggingen fortrenger derfor etter alt å dømme ingen fra 
slik bruk. Turstien skal legges om slik at den begynner øst for boligområdet, ved p-plassen for idrettslaget, 
og får en likeverdig eller bedre plassering. Det er også naturlig at turstien begynner fra parkeringen for 

idrettsplassen, slik at man kommer rett ut i skogområdene fra biloppstillingsplassen. Som en 
helhetsvurdering anses det at tiltaket ikke får nevneverdige konsekvenser for nærområdets verdi som 
friluftsområde. 

6.7  Terrengforhold, vegetasjon, solforhold og lokalklima 

Ved utvikling av planområdet vil det bli aktuelt med terrengbearbeiding, med utjevning av 

terreng/sprenging og planering av løsmasser. Dette vil evt. være i et omfang som i beskjeden grad vil 
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påvirke naboeiendommene. I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelser, er erosjonsrisikoen 

i området vurdert til liten. I ROS-analysen er det allikevel vurdert en viss risiko for løsmasseras og 
snøskred på grunn av høydeforskjellen innenfor planområdet, som kan medføre en risiko ved 
tiltak/utbygging. På grunn av høydeforskjellen innenfor området må det sannsynlig sprenges og/eller 

gjøres masseforskyvninger før bygging av boliger, som kan gjøre deler av området enda brattere. Det er 
derfor lagt inn en bestemmelse at sikringstiltak for løsmasse-/snøras i forbindelse med boliger og 
uteoppholdsarealer skal vurderes av fagkyndig før igangsetting av tiltak.  

 

6.8 Grunnforhold 

I henhold til kartdata fra Norges geologiske undersøkelser, består løsmassene innenfor planområdet 
hovedsakelig av tynn morene. Grunnforholdene er gode og gir muligheter for solid fundamentering, trygge 
tekniske anlegg osv. Planområdet er ikke utsatt for flomfare, og områdestabilitet for planområdet synes 

avklart. Terrenget ligger vesentlig over marin grense, med innslag av fjell i dagen flere steder.  

6.9 Miljøbelastninger  

 

Planområdet ligger utenfor beregnet flystøysone for 55 dB, slik at det er uproblematisk å etablere 

boligbebyggelse på området. Radonfare er ikke registrert i området, men radonforebyggende tiltak vil 
måtte vurderes under byggesaksbehandlingen. 
 

6.10 Biologisk mangfold/vilt 

Det er som nevnt under pkt. 3.10 ikke fare for negative konsekvenser av utbyggingen slik sett. Området er 

vist som forvaltningsområde for Gaupe, men man kan ikke se at akkurat dette arealet vil svekke 
jaktmarkene for Gaupe vesentlig. Det vises for øvrig til ”Sjekkliste Naturmangfold”, som følger saken som 
vedlegg. 

6.11 Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, og undersøkelsesplikten er av 
kulturminnemyndigheten vurdert innfridd i forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende regulering.  
 

6.12 Landbruksinteresser 

Planen beslaglegger ikke grunn som er klassifisert som dyrka eller dyrkbar mark.  

 

6.13 Risiko og sårbarhet 

Risiko og sårbarhet er vurdert i ROS-analyse, og følger som vedlegg. De punktene hvor det antas at 
tiltaket i henhold til planen kan medføre uønsket hendelse eller forhold, er omtalt i ROS-analysen. 
Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko av betydning for mennesker, 

miljø og materielle verdier i negativ retning. Det er likevel vurdert at det finnes en risiko for løsmasseras 
eller snøras på grunn av bratt terreng. Det er derfor lagt inn en bestemmelse om at en fagkyndig skal 
vurdere sikringstiltak før utbygging kan skje. 

 

6.14 Universell utforming 

Det er svært bratt terreng innenfor planområdet og det kan bli utfordrende å legge til rette for lik bruk for 
alle. Bestemmelsene sikrer dog at ny bebyggelse og uteområder skal planlegges og utarbeides etter 
prinsippet om universell utforming, så langt det er mulig.  
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