
Administrasjonens egne vurderinger av 
arealformål i gjeldende kommuneplan  

 m/ kommentarer og anbefalinger 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

243/3 & 243/51

Tatt inn i k-plan: 2007
Areal: Boligformål 74 daa/grønnstruktur 44,5 daa.
Arealstatus: Ikke dyrkbar høyb. skog

Reguleringsstatus: Uregulert. KU fra 2007 foreligger.
Boligpotensiale: 50
Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg.
Avstander: 
- Skole: 200 m 
- Sentrum: 1200 m
- Bussholdeplass: 100 m

Området beholdes som i nåværende kommuneplan. 
Området ligger på nedsiden av fv. 33 med fin utsikt 
mot Mjøsa. Det er ikke dyrket mark her. Det er pla-
ner om oppstart av videregående skole på Feiring, - 
det vil derfor være hensiktsmessig å videreføre denne 
boligreserven.

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   

Formannskapets vurdering



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

237/1, 3 m.fl.2

Tatt inn i k-plan: 1995
Areal: Boligformål 52,5 daa.
Arealstatus: Noe grunnlendt dyrka mark, samt ikke 
dyrkbar høyb. skog.

Reguleringsstatus: Uregulert. Noe bebyggelse innen-
for området.
Boligpotensiale: 30

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg.
Avstander: 
- Skole: 1000 m 
- Sentrum:  1000 m
- Bussholdeplass: 1000 m

Anbefales tatt ut.  

- Området er ikke konsekvensutredet. 
- Området er ikke i tråd med føringene i regi-
onal plan mht. avstand til kollektivknutepunkt m.m., 
men bygger opp under lokal grendestruktur og er på 
den måten i tråd med gjeldende samfunnsdel. 
- Det har så langt - så vidt administrasjonen 
kjenner til - ikke vært interesse for å utvikle området.

Konklusjon: Område NB6 og NB7 tilbakeføres til 
LNF først og fremst av hensyn til dyrka mark, men 
også avstand til ulike formål, samt manglende behov 
for flere utbygningsarealer i dette området.

Formannskapets vurdering



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

3 233/62

Tatt inn i k-plan: 1991
Areal: Boligformål 51 daa.
Arealstatus: Ikke dyrkbar høybonitet skog. Regule-
ringsstatus: Uregulert.
Boligpotensiale: 34

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg til alle sen-
trumsfunksjoner.
Avstander: 
- Skole: 400 m 
- Sentrum:  500 m
- Bussholdeplass: 500 m

Anbefales opprettholdt. 
 
Området er ikke konsekvensutredet. Området er 
ikke tråd med føringene i regional plan mht. av-
stand til kollektivknutepunkt m.m., men bygger opp 
under lokal grendestruktur og er på den måten i 
tråd med gjeldende samfunnsdel. Det har så langt,så 
vidt administrasjonen kjenner til, ikke vært interes-
se for å utvikle området.  
 
Konklusjon: Beholdes som boligreserve, da det er 
kort avstand til mange funksjoner, bla. skole.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

4 242/5 m.fl

Tatt inn i k-plan: 2003
Areal:  ca 330 daa.
Arealstatus: LNF-B

Reguleringsstatus: Ikke regulert . 
Boligpotensiale: 10-30 eneboliger

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg. 

Avstander: 
Skole: 450 m i gjennomsnitt 
Sentrum: 1, 5 km  -«-
Bussholdeplass: 500 m -«-
Jernbanestasjon:  Uaktuelt

Området beholdes som i nåværende kommuneplan, 
av samme årsaker som lå til grunn for hvorfor om-
rådet ble tatt inn i siste kommuneplan.  
 
Det er et mål i samfunnsdelen at boligbygging 
utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder 
den eksisterende grendestruktur. For å opprettholde 
bosetting og et sosialt nettverk i grendene Feiring, 
Morskogen og Gullverket er de kartfestede område-
ne for spredt boligbebyggelse i foregående kommu-
neplan videreført i ny kommuneplan.

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

5 195/3 m.fl

Tatt inn i k-plan: 2003
Areal:  65 daa.
Arealstatus: LNF-B, mye dyrka mark.Reguleringssta-
tus: Uregulert. 
Boligpotensiale: 10-20 eneboliger.

Trafikk: Ikke etablert helårs gang- og sykkelveg (Mjø-
stråkk til Langset på barmark).
Avstander: 
- Skole: 7 500 m 
- Lokalsentrum: 7 500 m
- Bussholdeplass: 0 m

Området beholdes som i nåværende kommuneplan, 
av samme årsaker som lå til grunn for hvorfor om-
rådet ble tatt inn i siste kommuneplan.  
 
Det er et mål i samfunnsdelen at boligbygging 
utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder 
den eksisterende grendestruktur. For å opprettholde 
bosetting og et sosialt nettverk i grendene Feiring, 
Morskogen og Gullverket er de kartfestede område-
ne for spredt boligbebyggelse i foregående kommu-
neplan videreført i ny kommuneplan.

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

6 22/17 m.fl

Områdene beholdes som i nåværende kommune-
plan, av samme årsaker som lå til grunn for hvorfor 
områdene ble tatt inn i siste kommuneplan. 
 
Det er et mål i samfunnsdelen at boligbygging 
utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder 
den eksisterende grendestruktur. For å opprett-
holde bosetting og et sosialt nettverk i grendene 
Feiring, Morskogen og Gullverket er de kartfestede 
områdene for spredt boligbebyggelse i foregående 
kommuneplan videreført i ny kommuneplan.

Tatt inn i k-plan: 2003
Areal:  To områder på hhv. Ca. 450 og 880 daa.
Arealstatus: LNF-B, noe dyrka mark, spredt bebyg-
gelse, for øvrig grunnlendt skogsmark.

Reguleringsstatus: Uregulert. 
Boligpotensiale: Vanskelig å vurdere, men betydelig.

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg. 

Avstander: 
-Skole: ca 7,5 km 
-Sentrum: ca 7,5 km
-Bussholdeplass: 100 – 1 500 m
-Jernbanestasjon: ca 9 km

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

7 59/80

Tatt inn i k-plan: 2003
Areal:  Boligformål 29 daa.
Arealstatus:  Ca 50 % er fulldyrka. 

Reguleringsstatus: Uregulert. 
Boligpotensiale: Ikke vurdert.

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg.
Avstander: 
- Skole: 2 600 m 
- Sentrum: 1 600 m
- Bussholdeplass: 300 m
- Jernbanestasjon:  800 m

Anbefales opprettholdt. 
 
Området er ikke konsekvensutredet. Området er i 
tråd med føringene i regional plan mht. avstand til 
kollektivknutepunkt m.m., Adkomst og grunnfor-
hold er krevende.
Konklusjon: Området kan ligge som utbyggingsre-
serve. Sikres ved rekkefølgekrav for utbygging. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

8 63/27

Tatt inn i k-plan: 2007
Areal:  Boligformål 15,4 daa.
Arealstatus: 7,9 daa fulldyrka, 2,3 daa skog, 5,2 daa 
annet areal.
Reguleringsstatus: Uregulert, noe bebyggelse innen-
for området.
KU fra 2013 foreligger
Boligpotensiale: 8-30 avhengig av boligtype Trafikk: 
Gang-/sykkelveg på motsatt side av Fv 181. 

Avstander: -Skole: 1 400 m
-Sentrum:  ca 2,2 km
-Bussholdeplass: 50 m
-Jernbanestasjon:  1 200 m

Anbefales tatt ut.  Dette området anbefales tilbake-
ført til LNF.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

193/13 193/13

9 193/13

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal:  Fritidsbebyggelse 31,9 daa.
Arealstatus: 31,7 daa skog med middels bonitet. 
Grenser til eldre hyttefelt.

Reguleringsstatus: Uregulert . 
Boligpotensiale: Ikke vurdert, fritidsboliger

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg.
Avstander: Ikke relevant å sjekke avstander til skole/
sentrom/buss.

Anbefales opprettholdt. 
 
I praksis utvidelse av eldre hyttefelt. Noe støyutsatt 
fra veg/jernbane. 
Konklusjon: Beholdes, få år siden det ble tatt inn i 
planen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Tatt inn i k-plan: 1991
Areal:  ca 7 daa «eksisterende boligområde».
Arealstatus: 5 daa dyrka mark, 2 daa tun

Reguleringsstatus: Uregulert. 
Boligpotensiale: Ikke vurdert.

Trafikk: I praksis sikker gang- og sykkelveg til skole 
og sentrum.
Avstander: 
- Skole: 3 200 m 
- Sentrum: 3 200 m
- Bussholdeplass: 250 m

Anbefales tatt ut.  
 
 
Avsatt som eksisterende boligområde i planen av 
1991 uten at området var bebygd. Ikke fanget opp 
siden. Konklusjon: Tilbakeføres til LNF

10 209/14



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

11 158/76, 77

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: Boligformål 18,6 daa.
Arealstatus: 5,4 daa fulldyrka, 4,4 daa skog, 8,8 daa 
annet areal.
Reguleringsstatus: Uregulert. 
KU fra 2013 foreligger.
Boligpotensiale: 13-20

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg. Avstander: 
- Skole: 400 m 
- Sentrum:  ca 4 km
- Bussholdeplass: 200 m
-             Barnehage: 1 100 m
-             Jernbanestasjon: ca 3 km

Anbefales opprettholdt.  
 
Ikke i tråd med regional ATP, men det er skole, bar-
nehage, butikk, idrettsanlegg innenfor kort avstand. 
Konklusjon: Beholdes, bebygges med åpen småhus-
bebyggelse. Vedtak om fradeling er gjort. Tatt inn 
ved forrige kommuneplanrullering.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales tatt ut.  
 
Avsatt som eksisterende boligområde i planen av 
1991 uten at området var bebygd. Ikke fanget opp 
siden. Deler av området er lite egnet som boligom-
råde. Del av området er dyrka mark og skog. Hele 
området anbefales tilbakeført til LNF.
Konklusjon: Tilbakeføres til LNF.

Tatt inn i k-plan: 1991
Areal: ca 70 daa «eksisterende boligområde».
Arealstatus: Skog, dyrka mark og noe spredt boligbe-
byggelse.
Reguleringsstatus: Uregulert . 
Boligpotensiale: Ikke vurdert.

Trafikk: Etablert gang- og sykkelveg.Avstander: 
-Skole:  1 km 
-Sentrum:  ca 4,6 km
- Jernbanestasjon: ca 3,6 km
- Barnehage: ca 1,7 km
-Bussholdeplass: 450 m

12 158/6, 8 m.fl.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Tatt inn i k-plan: 2007
Areal:  7,5 daa, barnehage.
Arealstatus: Fulldyrka mark

Reguleringsstatus: Uregulert 
Boligpotensiale: Ikke relevant. 

Trafikk: Etablert gang- og sykkelveg til skole og sen-
trum.
Avstander: 
- Skole: Ikke relevant 
- Sentrum: ca 6 km
- Bussholdeplass: 340 m
- Jernbanestasjon: ca 5 km

13 150/2

150/2

Anbefales tatt ut.  
 
 
Areal avsatt til tomt for ny barnehage i 2007 i for-
bindelse med salg av gardsbruket på Brensmork. 
Avtalt makebytte med naboeiendom er ikke gjen-
nomført. Barnehagetomt ved Ås skole lagt inn i 
etterkant, og erstatter denne tomta. Konklusjon: 
Tilbakeføres til LNF.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

14 96/5

96/5

Tatt inn i k-plan: 1991
Areal: Bolig, 24,5 daa.
Boligpotensiale: 30- 100 avhengig av boligtype Are-
alstatus: Hovedsakelig Ikke dyrkbar høy- og middels-
bonitets skog. Reguleringsstatus: Uregulert.
Trafikk: Etablert gang- og sykkelveg. Avstander: 
-Skole: 1350 m (Råholt b-skole)
-Barnehage: 250 m
-Sentrum: ca 2,2 km (Amfi)
-Bussholdeplass: 300 m
-Jernbanestasjon: ca 3 km til EV,  
ca 2,6 km til Dal 

Anbefales tatt ut.  
 
Betydelig avstand til sentrumsområde og jernba-
nestasjon. Gangavstand til buss. Konklusjon:  Om-
rådet har blitt fjernet fra KDP forslaget til Råholt, 
anbefales at det tilbakeføres til LNF.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

15 92/51

Området anbefales tilbakeført til LNF-formål, da 
området består av dyrket mark.

Tatt inn i k-plan: 1991
Areal: Bolig  7,3 daa.
Arealstatus: 6 daa dyrka mark. 
Reguleringsstatus: Uregulert.
Boligpotensiale: 15-30 avhengig av boligtype.
Trafikk: Gang- og sykkelveg til «alle» funksjoner.
Avstander: 
- Skole: 500 m 
- Sentrum: 1,9 km
- Bussholdeplass: 1,2 km
- Jernbanestasjon: 2,7 km

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

16 88/1

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: Boligformål 10,3 daa.
Arealstatus: 10 daa høgbonitets skog, 0,3 daa annet 
areal.
Reguleringsstatus: Uregulert.
KU fra 2013 foreligger.
Boligpotensiale: Ikke vurdert

Trafikk: Gang- og sykkelveg under etablering.
Avstander: 
- Skole: 2 600 m 
- Sentrum: 1 600 m
- Bussholdeplass: 300 m
- Jernbanestasjon: 1900 m

Anbefales delvis opprettholdt, rød skravur tas ut. 
 
Burde vurdere en innskrenkning av det vestvendte 
utstikket, for å ha en mer sammenhengende  utfor-
ming av et evt boligområde i fremtiden. Konklu-
sjon: Beholdes fordi det ble tatt inn etter grundig 
vurdering i 2015, men innskrenkes som overnevnt. 
Ønsker en helhetlig sammenheng i området - vide-
refører frittliggende småhus.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

17 74/56 m.fl

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal:  Boligformål ca 26 daa.
Arealstatus: 24,5 daa bebygd areal, 1,5 daa skog.

Boligpotensiale: En viss fortetting 
Reguleringsstatus: Uregulert. Høy andel av eksis-
terende bebyggelse innenfor området.
Konsekvensutredning fra 2013 foreligger.

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg.
Avstander: 
-Skole: 150 m 
-Sentrum: 4km (luftlinje)
-Bussholdeplass: 150m

Anbefales.  
 
Opprinnelig foreslått område var større og inne-
holdt ca 18 dekar dyrket mark. Regionale myndig-
heter fremmet innsigelse bl.a. som en følge av dette. 
Dyrka marka ble foreslått tatt ut, og som et resultat 
av dette ble innsigelsene frafalt. Gjenværende om-
råde er i stor grad utbygd, og gir rom for et svært 
begrenset antall boenheter.

Området er ikke i tråd med regional ATP. Skolen 
er nedlagt (Steinerskole i dag). Nærmiljøanlegg, 
idrettsplass, lysløype i nærområdet. KU’en fra 2013 
(av det opprinnelige forslaget) viste negativ konse-
kvens for jordbruk og transportbehov og trafikksik-
kerhet, ellers små konsekvenser.
 
Områdene må formålsendres slik at de samsvarer 
med dagens situasjon, altså eksisterende boligbebyg-
gelse.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

18 13/1

Tatt inn i k-plan: 1995 (lå inne som forretnings- og 
kontorformål/ sentrumsområde allerede i 1991)
Areal:  Boligformål  26 daa., næringsbebyggelse 9  
daa., grøntstruktur  11 daa.
Arealstatus: 41 daa fulldyrka, 5 daa. annet areal.

Reguleringsstatus: Næringsbebyggelsen er regulert, 
resten er uregulert . 
Boligpotensiale: Ikke vurdert.

Trafikk: Det er gang-/sykkelveg til alle funksjoner.
Avstander: 
- Skole: 1000 m 
- Sentrum:  1000 m
- Bussholdeplass: 0 m
- Jernbanestasjon: 2 400 m

Anbefales tatt ut.  
 
Sentrumsnært område med kort avstand til skole, 
barnehage og sentrumsfunksjoner. Negativt at det 
beslaglegger mye lettbrukt fulldyrka mark. 

Konklusjon: Vern kommer foran vekst, og jf. regi-
onal plan for areal og transport anser ikke planav-
delingen dette for å være et prioritert vekstområde. 
Det anbefales dermed at det tilbakeføres til LNF.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal:  Boligformål 34,8 daa.
Arealstatus: Låg-, middels- og høgbonitets  skog.

Reguleringsstatus: Uregulert.
KU fra 2013 foreligger 
Boligpotensiale: 40 – 60 avhengig av boligtype.

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg langs Styriv-
egen, men det er fortau/gang/sykkelveg langs Nesve-
gen.

Avstander: 
- Skole: ca 3,5 km 
- Sentrum:  ca 3,5 km
- Bussholdeplass: 250 m
- Jernbanestasjon: ca 5 km.

Anbefales opprettholdt.  
 
KU’en fra 2013 viser ingen negative men liten/min-
dre eller ingen vesentlig konsekvens for alle miljø- 
og samfunnstemaene. Vil genere noe biltrafikk.

Området er ikke i tråd med føringene i regional plan 
mht. avstand til kollektivknutepunkt m.m., men 
bygger opp under lokal grendestruktur og er på den 
måten i tråd med gjeldende samfunnsdel. 

Området beholdes, og bebygges med frittliggende 
småhusbebyggelse slik at det samsvarer med om-
kringliggende bebyggelse. Området ble tatt inn i 
planen for bare to år siden, og ansees dermed hen-
siktsmessig å opprettholde.

19 7/1 m.fl

7/1 m.fl



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

9/5

20 9/5

Anbefales opprettholdt.  
 
KU’en fra 2013 viser ingen negative men liten/min-
dre eller ingen vesentlig konsekvens for alle miljø- 
og samfunnstemaene. Vil genere noe biltrafikk.
 
Området er ikke i tråd med føringene i regional 
plan mht. avstand til kollektivknutepunkt m.m., 
men bygger opp under lokal grendestruktur og er 
på den måten i tråd med gjeldende samfunnsdel. 

Området beholdes, og bebygges med frittliggende 
småhusbebyggelse slik at det samsvarer med om-
kringliggende bebyggelse. Området ble tatt inn i 
planen for bare to år siden, og ansees dermed hen-
siktsmessig å opprettholde.

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal:  Boligformål 37,6 daa.
Arealstatus: 36,6 daa skog, 1 daa annet areal.

Reguleringsstatus: Uregulert. 
KU fra 2013 foreligger.
Boligpotensiale: 40-70 avhengig av boligtype.

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg langs Styriv-
egen, men det er fortau/gang/sykkelveg langs Nesve-
gen.

Avstander: 
- Skole: ca 3 km 
- Sentrum: ca 3 km
- Bussholdeplass: 250 m
- Jernbanestasjon: ca 4,5km



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

21 88/25-27

Anbefales opprettholdt.   
 
Avsatt som eksisterende boligområde i planen av 
1991 uten at området var bebygd. Ikke fanget opp 
siden. Ligger inntil eksisterende boligområde og 
område 16, Hagamoen, gbnr. 88/1.

Tatt inn i k-plan: 1991
Areal: 18,4 daa «eksisterende boligområde». Areal-
status: Landbrukseiendom med 5 daa fulldyrka jord, 
9,4 daa dyrkbar skog og 4 daa tun. Jord av middels 
kvalitet. 
Reguleringsstatus: Ikke regulert. 
Boligpotensiale: Ikke vurdert.

Trafikk: Ikke etablert gang- og sykkelveg.Avstander: 
- Skole: 2 600 m 
- Sentrum: 1 600 m
- Bussholdeplass: 100 m
- Jernbanestasjon: 1900 m



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

22 123/3

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: 40,8 daa.
Arealstatus: nåværende bolig

Reguleringsstatus: ikke regulert.
Boligpotensiale: Ikke vurdert.

Trafikk: Gang/sykkel-veg  etablert mot sundbyvegen 
og tærudegen.
Avstander: 
- Skole: 1km 
- Sentrum:  1km
- Bussholdeplass: 100m
- Jernbanestasjon: 1km

Anbefales tatt ut.  
 
Anbefales tilbakeført til LNF, grunnet at store deler 
av eiendommen er dyrket mark. Ikke ønskelig med 
videre utbygging her.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

243/623

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal:  62 daa + 89 daa 
Arealstatus: Fremtidig offentlig privat tjenesteyting + 
fremtidig grønnstruktur.

Reguleringsstatus: Uregulert. 
Trafikk: Tilgang via Feiringvegen-kalvbråtavika. 

Beliggenhet: Feiring. Langt unna begge aktuelle kol-
lektivknutepunkt.

Anbefales tatt ut.  
 
Begge formålene foreslås endret til LNF. Det ble 
vurdert oppføring av hotell på eiendommen tidlige-
re, men dette er ikke vurdert ytterligere. 20+ km fra 
kollektivknutepunkt. Ikke værtsignaler på at områ-
det behøves siden det ble tatt inn i 2015.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

57/36, 30, 21,2324

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: 4,8 daa
Arealstatus: LNFR

Reguleringsstatus: Uregulert. 
Trafikk: Tilgang via holstangen vei.

Beliggenhet:  Holstangen.

Anbefales tatt inn.  
 
Disse fire tomtene må endres til formålet eksis-
terende boligebyggelse for å samsvare med den 
faktiske situasjonen der i dag. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: 14,4 daa
Arealstatus: Nåværende næringsbebyggelse

Reguleringsstatus: forretning/kontor/industri
Trafikk: Tilgang via Botshaugtangen veg.

Avstander:   
Eidsvoll stasjon: 150m 
Sentrum: 1km

Anbefales tatt inn.  
 
Dette er en svært sentrumsnær tomt som det vil 
være svært hensiktsmessig å formålsendre til kom-
binert bebyggelse og anleggsformål. Jf. Areal og 
transportplan for Oslo-Akershus vil denne imøte-
komme flere av kravene satt til sentrumsnærhet, 
avstand til kollektiv, unngå bilbasert bebyggelse.

57/1225



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

57/39, 63/9626

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: 17,3 daa
Arealstatus: Baneformål

Reguleringsstatus: Kollektivanlegg og parkerings-
plass.
Trafikk: Tilgang via Botshaugtangen veg.

Beliggenhet:  Holstangen.

Anbefales tatt inn. 
 
Blir i dag brukt som flateparkering. Foreslås å 
formålsendre til næring/bolig/parkering. Tomten 
er sentrumsnær, og ligger rett ved kollektivknute-
punktet i sundet, Eidsvoll Stasjon (170m). Tenkes at 
området kan bli svært aktuelt for hotell-virksomhet 
i fremtiden. Foreslås endret til kombinert bebyggelse 
og anleggsformål.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

74/2127

Tatt inn i k-plan: 2015
Areal: 16,5 daa
Arealstatus: Fremtidig boligbebyggelse.

Reguleringsstatus: Uregulert
Trafikk:  Tilgang via Finstadhagen veg.

Beliggenhet:  Finstad

Området beholdes som i eksisterende kommune-
plan. Formålssendres til fremtidig for å samsvare 
med faktisk situasjon i området. 
 
Området består ikke av dyrket mark, og bygger opp 
under eksisterende grendestruktur.

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

158/1128

Per i dag avsatt til formålet fritidsbebyggelse. Ligger 
300 m fra tilsvarende formål, med tett skog mellom 
de to arealene. 
 
Tatt inn i k-plan: 2015 
Reguleringsstatus: uregulert 
Beliggenhet: Ormlibakken

Begge områdene for fremtidig fritidsbebyggelse 
anbefales tatt ut. 
 
Områdene tilbakeføres til LNF fordi området utgjør 
et viktig vilttrekk og friluftsområde. Det bygges i 
dag hytter langs Hurdalssjøen i nabokommunen 
lenger nord, - dette dekker behovet.

158/11

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

92/626 m.fl29

Området er per i dag avsatt til formålet kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. Tomten ansees som 
aktuell for offentlig formål, med intensjonen om 
utbygging av ny skole. 
 
Området ligger 1,7 km (luftlinje) fra Dal stasjon og 
omkringliggende bebyggelse er av typen småhusbe-
byggelse og ellers LNF-formål. 
 
Da dette er et tidligere LNF-område må det oppar-
beides infrastruktur for å kunne tjene ønsket formål 
(skole/barnehage). 
 
I likhet med Råholt-området er dette et støyutsatt 
område grunnet nærhet til oslo lufthavn. 

Området beholdes som i eksisterende  
kommuneplan. 
 
Området består ikke av dyrket mark, og foreslås 
videreført som kombinert formål for boliger og 
tjenesteyting. Området utgjør imidlertid en viktig 
viltkorridor som det må tas hensyn til i fremtidige 
reguleringsplaner.

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales tatt inn. Eidsvoll Kommune er i en 
prosess der man vurderer flere alternative tomter 
til formålet skole/barnehage og administrasjonen 
anbefaler Dal Leir grunnet dets gode beliggenhet, 
og at det allerede er avsatt som fremtidig bebyggel-
sesområde og ikke er et LNF-område. Et negativ 
aspekt er mulig fremtidig støy (flystøy).  
 
Formålet videreføres slik det står i dag, med kombi-
nert bolig/anlegg. 

Administrasjonen ved Eidsvoll Kommune anser gbnr 
92/166 (Trondheimsvegen 73) som kandidat til ny 
ungdomsskole, tidl. Dal militærleir. 
 
Denne eiendommen oppfyller de geografiske krite-
riene om maks 4 km. gangavstand til Råholt barne-
skole og gang- og sykkelmuligheter til både Råholt 
og Dal skole. Det er også svært mange nye boenheter 
som er under oppføring i umiddelbar nærhet til 
eiendommen, som utgjør ca. 78 daa. Forsvaret solgte 
eiendommen på begynnelsen av 2000-tallet. 
 
Det ble igangsatt en reguleringsprosess for tomten i 
2018, men hjemmelshaver har ikke demonstrert vilje 
til å gå videre med planprosessen etter at oppstarts-
møte ble avholdt. Eksisterende og fremtidig flystøy 
kan imidlertid utgjøre en utfordring for denne eien-
dommen.

30 92/166



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

93/1831

 Tomten er en LNF-tomt nord for eksisterende  
barnehage og  barneskole på Dal.   
 
Ansees som en aktuell tomt for å sikre arealer til 
skole, ved behov. 
 
Tomten har plass til en 40 mål stor skoletomt og 
ligger 3 km i gangavstand fra Råholt skole. Tomten er 
utover dette ubebygd og består ikke av dyrket mark. 
Er gang og sykkelveg frem til barnehagen i sør.

Anbefales ikke, men er alikevel ansett av adminis-
trasjonen som et alterativ til Dal Leir. 
 
Positive aspekter ved tomten er at det ikke består 
av dyrket mark, og at eiendommen er ubebygd. 
Eiendommen ligger i en grei geografisk avstand 
fra Råholt skole, med korteste gangvei fra Råholt 
via Hjeravegen. Her er det ikke gang-og sykkelveg. 
Uaktuelt da det blir veldig mange elever på et lite 
område, ellers nærheten til Dal skole. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

95/19432

Området er per i dag avsatt til formålet offentlig 
tjenesteyting, men utifra kartet er det tydelig at det 
egentlig er snakk om boligbebyggelse på området. I 
reguleringsplan for Kroken er området regulert til 
frittliggende småhusbebyggelse.

Anbefales endret til nåværende boligbebyggelse i 
tråd med reguleringsplan og faktisk situasjon. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

132/24&132/6633

Eiendommen ligger primært avsatt til formålet LNF, 
men som en kan se utifra kartet er det etablert bolig 
her av typen frittliggende småhusbebyggelse. Dette 
må rettes opp i.

Anbefales delvis endret til formålet boligbebyggelse, 
slik at det samsvarer med den faktiske situasjonen i 
området.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

93/89 m. fl34

Eksisterende situasjon er at området er avsatt til 
formålet næring. Ansees for å ikke stemme overens 
med faktisk situasjon, da området primært er fylt 
med boligbebyggelse.

Anbefales å formålsendre det som i dag er avsatt til 
næring, til nåværende boligbebyggelse. 
 
Tidligere har dette formålet stemt overens med 
situasjonen, men per i dag er det boligbebyggelse 
som befinner seg innenfor. Dermed anbefales det en 
endring, slik at kartet samsvarer med realiteten.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Avsatt til formålet sentrumsformål. Området ligger 
200m (luftlinje) fra Dal stasjon. Arealet er et restareal 
av sitt formål, da den ikke ble innlemmet i den ved-
tatte detaljreguleringen «Dal park» rett syd for gbnr. 
93/1 pga. eiendomsgrenser og ulike hjemmelshavere. 
Detaljplanen i sør er regulert til formålene bolig/for-
retning/kontor/tjenesteyting.

Anbefales tatt inn, endres til grønnstruktur.  
 
Per i dag er det tett skog i området, og det ansees 
som uhensiktsmessig å utbygges. 

93/1 m.fl35



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Utvidelse av Eidsvoll Verk skole.Det er et konkurran-
sefortrinn mot private aktører, å ha en samlokalisert 
skole/barnehage. Planavdelingen ønsker primært 
ikke å utvide på dyrket mark hverken i nord eller sør 
for å oppfylle krav satt til arealbehov for skole/barne-
hage. Hvis det absolutt må gjøres, burde det utvides i 
nord mot gbnr 129/2.

Anbefales delvis. 
 
Vegsystemet ved skolen må utbedres i første om-
gang. Det må fjernes trær på eksisterende parkering 
(sør for gbnr 129/2, markert med rødt), for å utvi-
de eksisterende areal fremfor å ta av LNF i første 
omgang.  Alt står uendret foruten infrastruktur, som 
vurderes delvis omregulert til offentlig formål for å 
kunne utvide skole/barnehage (markert med blått). 
Evt. utvide mot 129/2 dersom det overnevnte ikke 
lar seg løse.

36 134/98



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

37 17/3 

Per i dag avsatt til formålet offentlig tjenesteyting, 
men er i reguleringsplan for Vilbergområdet regulert 
til formålet boligbebyggelse.  
 
Ansees som en potensiell mulighet for utvidelse (sko-
le/barnehage.) Fordeler er at tomten er stor nok og at 
kommunen eier området. Men eksisterende bygning 
ansees som bevaringsverdig, og er ellers lite funksjo-
nellt.

Anbefales opprettholdt. 
 
Dagens kommuneplan forblir uendret, på tross av 
vedtatt områdeplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

38 138/82 & 138/8

Per i dag avsatt til formålet boligbebyggelse. Lundjor-
det er et prosjekt som vil bringe inn et stort antall bo-
enheter, og pga. dette behøves det en barnehage som 
hører til dette prosjektet. For å imøtekomme veksten 
ved Lundsjordet/Mostu så har man vurdert områder 
nær til disse ved gbnr 138/82 og 138/8. 
 
Det er svært gode solforhold for formålet barnehage 
(sol frem til 17:00.)

Anbefales tilbakeført til LNF-formål. 
 
Området er ikke egnet til utbygging på grunn av 
grunnforhold og dyrket mark.

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Tyskerud-feltet er per i dag avsatt til formålet ”frem-
tidig bolibebyggelse”, og en stor andel av feltet har 
påbegynt planarbeid. 
 
Til høyre ser man en utvalgt del av Tyskerud feltet, 
der det har blitt registrert matjord. Jf. regional plan 
for areal og transport i oslo og akershus (ATP) er 
det ikke ønskelig å bygge ut i områder med dyrkbar 
mark. 
 
Det er omtrent 1,4km i luftlinje fra Tyskerud til Eids-
voll Verk stasjon.

Anbefales delvis tatt ut. 
 
Områdene på Tyskerud som inneholder matjord 
skal tas ut og tilbakeføres til LNF-formål.  Jf. regi-
onal plan for areal og transport skal vern gå foran 
vekst. 
 
Utover dette så fremgår det av boligprosgnosen 
av 2019 at markedet ikke vil tåle veksten som vil 
påføres dersom man bygger ut tyskerud/mane-
rud. Tyskerud-feltet bør begrenses til et visst antall 
boenheter. Dersom denne endringen ikke tiføres 
vil Tyskerud/Bekkadal området ta hele 20% veksten 
(også kjent som vedlikeholdsveksten) i Eidsvoll, noe 
som ansees som uaktuelt.  
 
Et annet moment er at det er over 1km i luftlinje til 
kollektivknutepunkt fra dette feltet. Det ansees der-
med som forsvarlig å ta ut området av flere brudd 
med ATP. 

39 129/1 m.fl



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

40 138/55

Område er per i dag avsatt til formålet nåværende 
boligbebyggelse, men er i en foreliggende vedtatt 
reguleringsplan regulert til formålet sentrumsformål. 

Anbefales endret, slik at kartet stemmer med vedtatt 
reguleringsplan og faktisk situasjon i området. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

41 96/616

Området er per i dag avsatt til formålet fremtidig 
boligbebyggelse, men området har allerede blitt re-
gulert. Dette tyder på behov for retting, slik at planen 
samsvarer med den faktiske situasjonen.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

42 96/58

Området er per i dag avsatt til formålet offentlig/pri-
vat tjenesteyting men benyttes som privat eiendom 
og bør derfor endres til formålet nåværende bolig-
formål. Ved denne endringen vil situasjonen samsva-
re med dagens bruk og oppmålt eiendomsgrense.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

43 95/630 m.fl

Området har i en vedtatt reguleringsplan fått formå-
let ”grønnstruktur”, men området anbefales likevel 
endret til nåværende bolibebyggelse. Det ble i sin tid 
gitt en dispensasjon, som ikke er reversibel. Områ-
det er nå benyttet til bolig, og formålet bør samsvare 
med dette, på tross av reguleringsplanen.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

44 95/483 m.fl

Området har per i dag blitt avsatt til en del varieren-
de formål, og omkranser Amfi-senteret på Eidsvoll 
Verk. 
 
Det ansees hensiktsmessig å formålsendre området 
slik at det samsvarer med vedtatt reguleringsplan, og 
dermed endres til formålet ”kjøpesenter”.  Noe av det 
tidligere sentrumsformålet, bør dog også endres til 
nåværende grønnstruktur, i samsvar med den faktis-
ke situasjonen i området. 

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

45 96/445 m.fl.

Området er under transformasjon. Grønnstrukturen 
er ikke detaljert i underliggende planer. Nåværende 
kartbilde stemmer ikke overens med underliggende 
reguleringene. Det bør gjøres formålsendringer slik 
at kartbildet stemmer overens med den faktiske  
situasjonen i området. 
 
Grøntstrukturen som krysser baneområdet, endres 
til baneformål.Fremtidig bebyggelse vest for råholt 
ungdomsskole, endres til nåværende boligbebyggelse. 
Formålet friområde som krysser vest for Råholt ung-
domsskole, foreslås endret til offentlig/privat formål.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

46 129/17

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Bebyggelsen på vestsiden må endres til nåværende 
boligbebyggelse, mtp. at området allerede er bebygd. 
Kartet stemmer ikke overens med den faktiske situa-
sjonen i området. Utover dette må området avsatt til 
fremtidig bebyggelse på østsiden endres til nåværen-
de grønnstruktur i tråd med vedtatte reguleringspla-
ner.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

47 96/614

Området avsatt til nåværende grønnstruktur er be-
bygd og må formålsendres til nåværende boligbebyg-
gelse, i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

48 94/581 m.fl.

Reguleringsplanen i området tilsier at området har 
formålet nåværende boligbebyggelse, men denne har 
blitt avslått. Området må grunnet dette formålsen-
dres og tilbakeføres til LNF.

Området beholdes som i eksisterende kommune-
plan. 
 
Området videreføres som i gjeldende kommune-
plan som en direkte konsekvens av kommunestyrets 
vedtak om å legge ut en reguleringsplan for området 
til offentlig ettersyn den 10.12.2019. 

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

49 96/641 m.fl

Området er per i dag avsatt til formålet kombinert 
bebyggelse, men skal i tråd med vedtatt regulerings-
plan være avsatt til nåværende boligbebyggelse.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

50 92/15 m.fl

På tomt 92/15 er det en rekke formålsavgrensninger i 
kommuneplanen som ikke samsvarer med gjeldende 
reguleringsplan. Alt som er avsatt til formålet grønn-
struktur er i eksisterende reguleringsplan regulert til 
formålet boligbebyggelse, og bør dermed avsettes til 
nåværende boligbebyggelse i kommuneplanen. 
 

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Området er per i dag avsatt til formålet sentrums-
formål/boligbebyggelse, men området benyttes ikke 
per i dag i henhold til dette formålet. Området er et 
grøntområde, dekket med tett skog. Det foreslås der-
for en endring til formålet nåværende grønnstruktur, 
i tråd med vedtatt reguleringsplan.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

51 89/10 m.fl



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Området er per i dag avsatt til formålet fremtidig 
grønnstruktur. Terrenget i området er meget bratt og 
utilgjengelig, og det ansees urealistisk at det i fremti-
den vil bli opparbeidet allmennyttige tiltak innenfor 
området med sikte på å styrke bruken av området 
som grønnstruktur. Foreslås at området formålsen-
dres til nåværende grønnstruktur.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

52 86/1



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

53  88/16

Området er per i dag avsatt til formålet nåværende 
boligbebyggelse, men dette stemmer ikke overens 
med faktisk situasjon. Området bør avsettes til 
formålet LNF, i tråd med vedtatt reguleringsplan for 
området.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

54 93/18

Området er avsatt til formålet nåværende boligområ-
de, men dette samsvarer ikke med den faktiske situ-
asjonen. Området er et LNF-område, og bør endres i 
samsvar med dette.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

55 92/273 m.fl

Enkelte boliger i området har blitt definert med 
formålet LNF-område. Disse boligene sees dog i 
sammenheng med de resterende boligene, og utgjør 
en del av et lite tettbebygd boligområde. Anbefales 
dermed en endring til nåværende boligbebyggelse.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Det markerte områdene i kartet har i dag status som 
nåværende boligbebyggelse, og ligger som store 
ubrukte flater per i dag. Det anbefales en endring til 
formålet LNF. Avgrensningen av boligformål følger 
reguleringsgrensen til den gamle planen ”Nygård” 
som ble vedtatt i 1965 - uten at denne planen har 
regulert de nevnte områdene til utbyggingsformål.  
 
Utover dette har det også ved rullering i 2020 blitt 
foreslått å oppheve alle planer vedtatt før 1965, så 
tilbakeføringen vil være i samsvar med denne avgjø-
relsen.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

56 141/1 m.fl



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

57 142/86

Området er per i dag avsatt til formålet fremtidig 
boligbebyggelse, men er i gjeldende reguleringsplan 
regulert til formålet nåværende bebyggelse. Deler av 
området som per i dag er avsatt til nåværende bolig-
bebyggelse (ringet rundt), foreslås tilbakeført til LNF.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

58 97/1 m.fl

Per i dag er området avsatt til formålet fremtidig 
næringsbebyggelse. Dette er ikke i tråd med vedtatt 
reguleringsplan for området. Reguleringsplanene her 
regulerer til både næringsbebyggelse og plasskreven-
de forretning. Det anbefales derfor å avsette området 
til formålet kombinerte formål.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

59 150/2 m.fl

Området som per i dag er avsatt til formålet råstof-
futvinning, har i gjeldende reguleringsplan blitt 
utvidet betraktelig over LNF området sør-vest. Det 
anbefales en formålsendring slik at kartet samsvarer 
med den faktiske situasjonen.

Anbefales tilbakeført til LNF-formål. 
 
Området endres til fremtidig LNF. Dette for å 
synliggjøre en reguleringsbestemmelse som angir at 
området skal tilbakeføres til dyrka mark fortløpen-
de etterhvert som råstoffutvinningen på området 
avsluttes.

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

60 152/10 m.fl

Området er avsatt til fremtidig boligbebyggelse, men 
dette er ikke i tråd med vedtatt reguleringsplan.  
Området må endres til formålet nåværende  
boligbebyggelse.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

61 59/37 m.fl

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Dagens kommuneplan følger formålsavgrensningene 
i gjeldende reguleringsplan fra 1978, men denne pla-
nen skal endres i løpet av år 2020. Området i som per 
i dag er avsatt til formålet offentlig/privat tjenestey-
ting og næring foreslås endres til kombinert bebyg-
gelse og anlegg. En liten del av det som i dag et avsatt 
til fremtidig offentlig/privat tjenesteyting, anbefales 
tilbakeført til LNF (markert).



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med vedtatt reguleringsplan, og man 
unngår motstrid ved eldre plan.

62 147/18 m.fl

Kommuneplanen er per i dag svært detaljert, men 
følger avgrensningene til en reguleringsplan som ble 
endret i 2017. For å korrigere dette i samsvar med 
den vedtatte reguleringsplanen foreslås store deler 
av området (markert) endret til et samlet formål - 
nåværende kombinert bebyggelse og anlegg. Ved å 
tilføre denne endringen vil man unngå motstrid ved 
eldre plan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

63 57/10 m.fl

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området er per i dag avsatt til formålet sentrums-
formål. Men dette stemmer ikke overens med den 
faktiske situasjonen. Store deler av området er per i 
dag regulert til formålet nåværende boligbebyggelse, 
og det omkransede området er tilbakeført til LNF.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

64 63/36

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området som per i dag er avsatt til formålet nåvæ-
rende boligbebyggelse, må delvis endres til formålet 
”nåværende- bane”. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

65 17/390 m.fl

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området (markert) vest for eksisterende boligbebyg-
gelse må utvides med formålet nåværende  
boligbebyggelse, i tråd med vedtatt reguleringsplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

66 17/294 m.fl

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Deler av området som per i dag er avsatt til formålet 
næringsbebyggelse, foreslås endret til nåværende 
boligbebyggelse, i tråd med vedtatt reguleringsplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

67 18/4

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Det har blitt avgjort at deler av denne tomten skal 
benyttes til skole. Dermed bør de delene av området 
som er regulert til skole i reguleringsplan, avsettes 
til formålet offentlig/privat tjenesteyting, i tråd med 
vedtatt reguleringsplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

68 17/85

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Deler av området som per i dag er avsatt til formålet 
fremtidig offentlig/privat tjenesteyting må tilbake-
føres til LNF, i tråd med vedtatt reguleringsplan. 
De resterende bitene endres til formålet nåværende 
offentlig/privat tjenesteyting.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

69 209/109 m.fl.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området som per i dag er avsatt til offentlig/privat 
tjenesteyting, endres til nåværende boligbebyggelse i 
samsvar med vedtatt reguleringsplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

70 233/251

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området som per i dag er avsatt til formålet LNF, 
vest for eksisterende fritidsbebyggelse endres til for-
målet nåværende fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt 
reguleringsplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

71 96/1

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området som per i dag er avsatt til LNF endres til 
formålet skytefelt/øvingsområde, i tråd med vedtatt 
reguleringsplan.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

72 14/21

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Området som per i dag er avsatt til formålet LNF, må 
endres til formålet nåværende forretning i samsvar 
med vedtatt reguleringsplan for området.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

73 195/15 m.fl

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Deler av området som per i dag er avsatt til formå-
let LNF-B, foreslås endret til formålet nåværende 
bebyggelse. Dette vil være i tråd med vedtatt regule-
ringsplan for området.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

74 133/2 m.fl

Anbefales. 
 
Endringen ansees som hensiktsmessig for å imøte-
komme den fremtidige planen, og grunnet usikker-
het for utformingen, unngå en evt. formålsmotstrid.

For Lundsjordet vil det settes nye forutsetninger, da 
områdeplanen som ble vedtatt i 2015 er kjent å skul-
le endres i løpet av 2020/2021. Grunnet usikkerhet 
rundt hvordan planen vil bli seende ut, og for å kun-
ne tilpasse kommuneplanen til den kommende pla-
nen, anbefales det å formålsendre hele planområdet 
til sentrumsformål. Ved å tilføre denne endringen vil 
man unngå formålsmotstrid i fremtiden.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

75 95/9, 96/249 m.fl

Området ved Råholt kirke som per i dag er avsatt til 
formålet offentlig/privat tjenesteyting må endres til 
formålet - grav og urnelund.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. Utover 
dette ansees dette også som en viktig endring for å 
sikre grøntområdene som er gjort gjeldende i ved-
tatt reguleringsplan.

Det foreslås å tas inn to regulerte lekeplasser, som 
tidligere har ligget inne i plankartet som ”boligbe-
byggelse-nåværende”. Disse foreslås endret til for-
målet grønnstruktur- nåværende, slik at områdene 
sikres på en bedre måte enn det de er gjort idag. Å 
ta de inn som egne formål i kommuneplanen vil 
også forsterke posisjonen til områdene som ”grønne 
områder” 
 
Formålet i kommunedelplanen vil da også være i 
samsvar med gjeldende bruk. 

76 95/516, 517



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

77 125/3 m.fl

Området rundt ”Martiniustjernet” er per i dag 
avsatt til formålet nåværende boligbebyggelse, og 
kun vannspeilet er per i dag avsatt til grønnstruktur 
i gjeldende kommuneplan. Det foreslås at området 
som omkranser tjernet også formålsendres til grønn-
struktur, slik at det er i tråd med forslaget til kom-
munedelplanen det alt areal som er skog/våtmark/
tjenn er endret til grønnstruktur.

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

78 94/92

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Eidsvoll stadion foreslås endres fra nåværende for-
mål grønnstruktur, til ”idrettsanlegg”. Dette gjelder 
primært området der det er en fotballbane, område-
ne rundt forblir uendret. Bakgrunnen for endringen 
er at planen skal samsvare mer med faktisk bruk, og 
faktisk reguleringssituasjon. Det vurderes ikke å få 
noen konsekvenser utover at planen bekrefter dagens 
bruk og reguleringsstatus.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

79 141/48

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Foreslås endres fra nåværende formål grønnstruktur, 
til ”idrettsanlegg”. Dette gjelder primært området 
der det er en fotballbane, områdene rundt forblir 
uendret. Bakgrunnen for endringen er at planen skal 
samsvare mer med faktisk bruk, og faktisk regule-
ringssituasjon. Det vurderes ikke å få noen konse-
kvenser utover at planen bekrefter dagens bruk og 
reguleringsstatus.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

80 86/1

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Foreslås endres fra nåværende formål grønnstruktur, 
til ”idrettsanlegg”. Dette gjelder primært området der 
det er en fotballbane og bmx-bane, områdene rundt 
forblir uendret. Bakgrunnen for endringen er at pla-
nen skal samsvare mer med faktisk bruk, og faktisk 
reguleringssituasjon. Det vurderes ikke å få noen 
konsekvenser utover at planen bekrefter dagens bruk 
og reguleringsstatus.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

81 60/32, 21

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Foreslås endret fra nåværende formål grønnstruktur, 
til ”idrettsanlegg”. Dette gjelder primært området 
der det er en fotballbane, områdene rundt forblir 
uendret. Bakgrunnen for endringen er at planen skal 
samsvare mer med faktisk bruk, og faktisk regule-
ringssituasjon. Det vurderes ikke å få noen konse-
kvenser utover at planen bekrefter dagens bruk og 
reguleringsstatus.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

82 129/8

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Det som per i dag er avsatt tl grøntområde foreslås 
endret til formålet bolig-nåværende, i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan for området. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

83 128/85

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Det som per i dag er avsatt tl grøntområde foreslås 
endret til formålet bolig-nåværende, i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan for området. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

84 138/118 m.fl

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet, slik at det 
samsvarer med den faktiske situasjonen. 

Områdene som er markert på kartutsnittet er per 
i dag avsatt til formålet LNF-område. Det ansees 
hensiktsmessig å formålsendre områdene til formålet 
nåværende bolig, i samsvar med dagens bruk. Om-
rådene ansees som en forlengelse av boligfeltet ved 
Nyvegen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

85 92/13

Anbefales. 
 
Nødvendig retting av status i plankartet,   
for å unngå en uønsket videre utbygging i området.

Det markerte området foreslås tilbakeført til 
LNF-område da det ikke er ønskelig med videre 
utbygging på tomten. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

86 158/8

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   

Området endres til LNF pga. jordvernshensyn. Ås bhg tomt.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

87 112/27

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

Formannskapet har vurdert området annerledes enn administrasjonen, jf. vedtak av 28.1.2020.   

Området endres til LNF pga. jordvernshensyn. Området bak gamle Nebbenes.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Administrasjonens egne vurderinger av arealformål 
i gjeldende kommuneplan  DEL 1

Figuren viser gjeldende kommuneplankart 2015-2026

1. 243/3 & 243/5
2. 237/1, 3 m.fl.
3. 233/62
4. 242/5 m.fl
5. 195/3 m.fl
6. 22/17 m.fl
7. 59/80
8. 63/27
9. 193/13
10. 209/14
11. 158/76, 77
12. 158/6, 8 m.fl.
13. 150/2
14. 96/5
15. 92/51
16. 88/1
17. 74/56 m.fl
18. 13/1
19. 7/1 m.fl
20. 9/5
21. 88/25-27 
 
 

36

43. 95/630 m.fl 
44. 95/483 m.fl 
45. 96/445 m.fl. 
46. 129/17 
47. 96/614 
48. 94/581 m.fl. 
49. 96/641 m.fl 
50. 92/15 m.fl 
 

37

38

39

40

41

32/42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

9

23

10

22. 123/3
23. 243/6
24. 57/36, 30, 21,23
25. 57/12
26. 57/39, 63/96
27. 74/21
28. 158/11
29. 92/626 m.fl
30. 92/166
31. 93/18
32. 95/194
33. 132/24&132/66
34. 93/89 m. fl
35. 93/1 m.fl 
36. 134/98 
37. 17/3 
38. 138/82,138/8 
39. 129/1 m.fl 
40. 138/55 
41. 96/616 
42. 96/58 

6

25/26

24

18

20

19

27

17

21

16

35

3431

14

29

30

15

7

11

8

28

12

13

33

22



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Administrasjonens egne vurderinger av arealformål 
i gjeldende kommuneplan  DEL 2

Figuren viser gjeldende kommuneplankart 2015-2026

51. 89/10 m.fl 
52. 86/1 
53. 88/16 
54. 93/18 
55. 92/273 m.fl 
56. 141/1 m.fl 
57. 142/86 
58. 97/1 m.fl 
59. 150/2 m.fl 
60. 152/10 m.fl 
61. 59/37 m.fl 
62. 147/18 m.fl 

75. 95/9, 96/249 m.fl 
76. 95/516, 517 
77. 125/3 m.fl 
78. 94/92 
79.  141/48 
80. 86/1 
81. 60/32, 21 
82. 129/8 
83. 128/85 
84. 138/118 m.fl 
85. 92/13 

63. 57/10 m.fl 
64. 63/36 
65. 17/390 m.fl 
66. 17/294 m.fl
67. 18/4 
68. 17/85 
69. 209/109 m.fl. 
70. 233/251 
71. 96/1 
72. 14/21 
73. 195/15 m.fl 
74. 133/2 m.fl
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