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1 Innledning 

1.1 Planprogram  

 
Ved utforming av ny arealdel til kommuneplanen, skal planens virkninger for miljø og samfunn utredes. Alle nye 
utbyggingsstrategier og konkrete forslag om framtidig utbygging skal konsekvensutredes før de vedtas tatt inn i 
kommuneplanens arealdel. Plan- og bygningsloven § 4-2 med ”Forskrift om konsekvensutredninger”, setter rammer for 
krav til innhold i konsekvensutredninger i tilknytning til fremtidig arealbruk. Det er vedtatt et planprogram som grunnlag for 
kommuneplanarbeidet. Planprogrammet legger føringer for videre prosess av planarbeidet og avklarer herunder hvilke 
utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret 14.6.2016.  

2 Konsekvensutredning  

2.1 Formålet med konsekvensutredning 

 
Formålet med konsekvensutredningene er å klargjøre virkninger av kommuneplanen som kan ha vesentlig konsekvenser for 
naturressurser, miljø og samfunn. Det er blitt gjennomført konsekvensvurderinger av:  
 
o Nye områder for utbyggingsformål  
o Vesentlige endringer i utbyggingsformål for eksisterende områder   
 
Utredningene som følger nedenfor er utformet i tråd med det vedtatte planprogrammet. I samsvar med plan- og 
bygningsloven § 4-3 er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som inngår i konsekvensutredningen. 
 

2.2 Grovsiling av innspill 

 
Kommunen har mottatt om lag 41 innspill med forslag til ny og endret arealbruk (inkludert innspillene som ble fremmet i 
anledning oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for Råholt som senere ble avsluttet). For å bestemme hvilke 
områder som skal konsekvensutredes, er det i samsvar med planprogrammet for kommuneplanrevisjonen blitt gjennomført 
en siling av alle arealinnspillene før konsekvensutredningen. Overordnede føringer, mål og strategier som er nedfelt i 
planprogrammet samt viktige nasjonale og regionale forventninger til den kommunale planleggingen, og da spesielt 
føringene og retningslinjene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, er blitt lagt til grunn for denne silingen. 
Administrasjonen har foretatt denne grovsilingen selv uten politisk medvirkning. Resultatet av silingen er at flesteparten av 
innspillene som innebærer ny og endret arealbruk, ikke er blitt gitt medhold og anbefales derfor ikke. Dette av hensyn til 
fastsatt planprogram som fastslår at det ikke vil være behov for å avsette nye arealer til boligbebyggelse og 
næringsbebyggelse i denne rulleringen.  
 
Til tross for overnevnte har administrasjonen valgt å ta inn området «Mostue» som fremtidig utbyggingsområde for bolig. 
«Gamle Stensby sykehus» er også blitt foreslått endret fra nåværende tjenesteyting til område for nåværende 
næringsbebyggelse. Flere av områdene som blir konsekvensutredet, blir utredet på bakgrunn av kommunens egne innspill 
til områder som burde vurderes endres i rullert kommuneplan. For denne rulleringen blir det kun utført 6 forskjellige 
konsekvensutredninger, av totalt 10 områder. Felles for disse 10 områdene er at de enten er nye utbyggingsområder eller 
de innebærer en vesentlig endring i arealformål sammenlignet med kommuneplanen 2015-2026.   
 

2.3 Influensområde og referansealternativ 

 
Ved vurderingen av konsekvensene av nye tiltaksområder har områdenes influensområde blitt vurdert. Siden 
utredningsteamene har svært ulikt innhold, har betydningen av influensområdet blitt vurdert for de temaene der det har 
vært aktuelt. Konsekvenser av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet tilstand uten 
tiltak. Referansealternativet (0-alternativet) utgjør den framtidige situasjonen eller utviklingen dersom tiltakene i 
kommuneplanen ikke gjennomføres. 0-alternativet vil si at et område opprettholdes som det er i dag. 
 

2.4 Metodikk 

 
Metodikken som er benyttet i denne konsekvensutredningen bygger i hovedsak på T-1493 Veileder konsekvensutredninger 
– kommuneplanens arealdel.  
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Metoden er utviklet videre til det som kan karakteriseres som metodetriangulering. Metodetriangulering går ut på å 
angripe et problem med to forskjellige perspektiv, og i dette utredningsarbeidet har vi benyttet både kvalitativ og 
kvantitativ metode. Under hver av temabeskrivelsene oppgis også hvilke kilder som ligger til grunn for vurderingene.  
 
Ved analyse av de enkelte nye byggeområdene er det fokusert mest på verdi og konsekvens i forhold til natur- og 
samfunnsinteresser. Alle områdene presenteres med 2 A4 sider pr. område. For hvert område presenteres nøkkeldata, 
oversiktskart, detaljkart med ortofoto, og deretter selve konsekvensutredning inkludert ROS-analyse i tabellform. Nederst i 
tabellen er en samlet vurdering av området vurdert i forhold til konfliktnivå på enkelttemaene, og administrasjonens 
konklusjon og anbefaling. 
 
Konsekvensene er vurdert med utgangspunkt i en faglig og skjønnsmessig vurdering av verdi/omfang og en vurdering av 
konsekvensen som følge av endret arealbruk. Analysene forholder seg til eksisterende dokumentasjon og kjente forhold.  
 

2.5 Kriterier for karakterisering av konsekvens 

 
Det er viktig å definere kriterier for konsekvensgrad slik at vurdering av konsekvens for alle områdene blir så entydig så 
mulig. Som utgangspunkt for karakterisering av konsekvensgrad har vi benyttet konsekvensgrad fra Miljøvern-
departementets veileder (2012). I utredningen brukes en 3-delt skala for konsekvensgrad, som tabellen under viser.  
 

Konsekvensgrad 

+ Ingen/positiv konsekvens 

0 Liten/mindre vesentlig konsekvens 

- Negativ/vesentlig konsekvens 

 
Alle tema som gir positiv eller ingen konsekvens får altså konsekvens «+», og det omfatter tema som ikke har kjente 
registreringer/forekomster også. Konsekvensgrad vurderes for hvert deltema for alle områdene. 
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2.6 Vurderingstema for hvert deltema 

 
Her følger en oversikt over hvilke vurderingskriterier som er brukt for hvert deltema. For å bestemme konsekvensgrad er 
det også brukt planfaglig skjønn i tillegg til vurderingskriteriene.  
 

 
TEMA 

 
KONSEKVENS 

 
KRITERIER 

MILJØ 

Biologisk mangfold 
Registrerte naturverdier 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, område sikret i 
plan. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. lokalt viktig naturtype, 
rødlistearter i kategoriene sårbar (VU), nær truet (NT) eller datamangel (DD), 
kjente trekkveier, sammenhengende struktur, lite inngrep i randsone. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. regionalt/nasjonalt viktig naturtype, 
rødlistearter i kategoriene kritisk truet (CR), eller sterkt truet (EN), kjente 
trekkveier, sammenhengende struktur, tap av verdifullt område. 

Kulturminner og kulturmiljø 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, objekt sikret i 
plan. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. for lokalt viktig kulturminne, funn 
av kulturminne i influensområde. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. for regionalt/nasjonalt viktig 
kulturminne, fredet kulturminne eller verdifulle bygg- eller anlegg. 

Jord- og skogbruksressurser 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. små areal, liten beitebruk, overflatedyrka, 
skog med lav bonitet/vanskelig drift, sikring av dyrka mark/skog. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. middels store areal, middels 
beitebruk, mindre lettbrukt jordbruksareal, skog med middels bonitet/vanlige 
driftsforhold. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. store areal, stor beitebruk, 
fulldyrka/lettbrukt jordbruksareal, skog med høy bonitet/gode driftsforhold.  

Landskapsbilde 

+ 
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. inntrykkssvakt landskap, dominert av 
inngrep, sikring av verdifulle landskapsområder. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. typisk landskap for regionen, 
gode kvaliteter, ikke enestående, inngrep i randsone av viktig landskap, nær- 
og fjernvirkning har liten / mindre vesentlig konsekvens 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. helhetlig landskap, stort mangfold, 
høyt innrykksstyrke, enestående, opplevelsesrikt, tap/forringing av verdifullt 
landskap. Negativ nær- og fjernvirkning. 

Grønnstruktur 

+ 
Ingen / Positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, sikring av 
område med grønnstruktur 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 1-2 av 
følgende verdier: biologiske, friluft, landskap, middels store 
sammenhengende strukturer, mindre inngrep. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. grønnstruktur med 2-3 av følgende 
verdier: biologiske, friluft, landskap, store sammenhengende strukturer, 
større inngrep. 

Forurensing og drikkevann 
(støy, luft og vann) 

+ 
Ingen / positiv konsekvens – Ingen kjente registreringer, sikret i plan, 
vannressurser med liten kapasitet for bruk. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – Gul støysone, mulighet for forurensing 
(f.eks. fra influensområdet), vannressurser med god kvalitet som er egnet for 
bruk. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – Rød støysone, svevestøv fra veg, nær andre 
forurensningskilder, vannressurser med meget god kvalitet og stor kapasitet 
for bruk. 

Klima og energi 

+ 
Ingen / positiv konsekvens – Gangavstand 0-1,5 km til kollektivknutepunkt, 
skole, barnehage, støtter opp om utbyggingsmønster, ikke flom og rasutsatt 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – Sykkelavstand til kollektivknutepunkt, 
skole, barnehage, noe bilkjøring, støtter delvis opp om utbyggingsmønster, 
ikke flom og rasutsatt. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – Over 3 km til kollektivknutepunkt, skole og 
barnehage, utløser bilkjøring, støtter ikke opp om utbyggingsmønster, flom 
og/eller rasutsatt 
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Løsmasser og fjellgrunn 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. ingen kjente forekomster av løsmasser, 
bergarter, ressurser ivaretatt for fremtidig utvinning. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. tap av regionalt viktige 
forekomster av løsmasser, bergarter. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. tap av nasjonalt viktige forekomster av 
løsmasser, bergarter. 

 

SAMFUNN 

Regional og lokal utvikling og 
lokalt utbyggingsmønster 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - gangavstand til kollektivknutepunkt, eksisterende 
g/s-veier, styrker lokalt utbyggingsmønster, økt konsentrasjon av utbygging, 
nær viktige lokalsenter eller grender. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - avstand 1,5 km – 3 km til 
kollektivknutepunkt, g/s-veier i influensområdet, til dels økt konsentrasjon av 
utbygging, i nærheten av viktige lokalsenter/grender. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - avstand over 3 km til kollektivknutepunkt, 
ingen g/s-veier, bygger ikke opp under lokalt utbyggingsmønster, genererer 
bilbruk. 

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. økt grunnlag for kollektivtrafikk, gang- og 
sykkelvei, viktige snarveier, gangavstand 0 – 1,5 km til kollektivtransport  

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. til dels økt grunnlag for 
kollektivtransport, g/s-veier i området, sykkelavstand 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. ingen vei, ingen gang- og sykkelvei og 
lang avstand til kollektivtransport 

Infrastruktur og kommunale 
tjenester 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - gangavstand 0 - 1,5 km til kommunale tjenester 
som skole/barnehage, benytter eksisterende infrastruktur 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – sykkelavstand 1,5 -3 km til kommunale 
tjenester som skole/barnehage, lave kostnader for ny/utvidet infrastruktur 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens (avstand > 3 km til kommunale tjenester som 
skole/barnehage, genererer bilbruk og skoleskyss over 4 km). Dyrt og store 
inngrep for å opparbeide infrastruktur. 

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser 

+ 
Ingen / positiv konsekvens - f.eks. Ingen kjente registreringer, gode 
møteplasser, friluftsliv, nærområde, lekeområder i nærheten. Barnetråkk 
gjennomført. Sikret i plan.  

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens – f.eks. tap av mindre område for 
friluftsliv, tap av mindre lekeområde, nærområde og/eller møteplass. Tap av 
mindre brukte områder. 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens – f.eks. tap av område for friluftsliv, tap av 
større lekeområder, nærområde og/eller møteplass. Tap av mye brukte 
områder. 

Folkehelse og universell 
utforming 

+ 
Ingen / positiv konsekvens – f.eks. nær (0 – 1,5 km) transporttilbud, 
kulturtilbud, møteplasser, rekreasjonstilbud, variert bomiljø og trygt 
oppvekstmiljø. God tilgjengelighet. 

0 
Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. nærhet (1,5 km – 3 km) til 
transporttilbud, kulturtilbud, møteplasser, rekreasjonstilbud, eller lignende 
tilbud tilgjengelig andre steder, 

- 
Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. langt (over 3 km) fra transporttilbud, 
kulturtilbud, møteplasser, rekreasjonstilbud eller ensformig bomiljø, 
utilgjengelig, bratt tilkomst, ikke tilrettelagt. 

Næringsliv og sysselsetting 

+ Ingen / positiv konsekvens – f.eks. arbeidsintensiv virksomhet innen 
gangavstand 0-1,5 km til kollektivknutepunkt, plasskrevende virksomhet ved 
hovedveg. Rett virksomhet på rett sted. 

0 Liten / mindre vesentlig konsekvens - f.eks. arbeidsintensiv virksomhet innen 
sykkelavstand 1,5-3 km til kollektivknutepunkt, plasskrevende virksomhet 
nær hovedveg. 

- Negativ / vesentlig konsekvens - f.eks. arbeidsintensiv virksomhet plassert 
over 3 km fra kollektivknutepunkt, plasskrevende virksomhet med stor 
avstand til hovedveg. 
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3 Tema for utredninger 
 
I dette kapittelet blir alle utredningsteamene beskrevet. Det er planprogrammet som bestemmer hvilke temaer som skal 
utredes, og alle temaene som er med i utredningen er i samsvar med fastsatt planprogram. Enkelte beslektede emner er 
imidlertid slått sammen til ett tema. 
 
Det er til sammen 14 temaer og de er inndelt i to kategorier, - miljø og samfunn. For hvert tema gis en generell beskrivelse 
av temaet.   
 

3.1 Miljøtemaer  

 

Biologisk mangfold  

Beskrivelse Konsekvenser for sårbare arter, naturtyper og prioriterte arter og trekkveger, sammenhengende 
strukturer 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Artsdatabanken, Naturbase, Vann-Nett, Norsk rødliste, NVE 
Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper og lokalkunnskap 
Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune. 

 
Begrepet biologisk mangfold omfatter alle livsformer som finnes på jorden; dyr, planter og mikroorganismer, arvestoffene 
og økosystemene de lever i. Regjeringens miljøpolitikk forplikter Norge og sektormyndighetene til å forvalte biologisk 
mangfold slik at arter som naturlig finnes i Norge skal sikres i levedyktige bestander. Ut over det nasjonale regelverket 
forpliktes Norge gjennom internasjonale lover og avtaler å ta vare på det biologiske mangfoldet. Det vil aldri være mulig å 
kartlegge alle arter som lever innenfor et planområde og det er derfor en mulighet for at verdifulle arter overses. Det skal 
derimot gjøres vurderinger av potensialet for å finne slike arter.  
 

Kulturminner og kulturmiljø  

Beskrivelse Konsekvenser for nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturmiljø 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Veileder: Kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Arkeologisk registrering, kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Eidsvoll 
kommune, Riksantikvaren (SEFRAK-register og Askeladden) 

 
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet 
eller sammenheng.  
 
Kulturminnene og kulturmiljøene er viktige ressurser som kilde til kunnskap og opplevelse, for utviklingen av lokalsamfunn 
og for verdiskaping for næringslivet. Kulturminnene som tas vare på og sikres for ettertida, må vise mangfoldet i det norske 
samfunnet.  Det er viktig å ha en god og bærekraftig forvaltning av kulturarven for at man skal få gode planer for 
kulturminner, kulturmiljøer og landskap, og utvikling.  
 

Jord- og skogressurser  

Beskrivelse Virkninger for landbruket (jord og skog) og landbruksdriften 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Eidsvoll kommune - Landbruksplan for 2007 – 2017, Temaveileder: Landbruk og planlegging 
etter plan- og bygningsloven, bonitetskart 

 
Det er viktig å ta vare på produksjonsarealene som er en begrenset ressurs. De beste matproduksjonsarealene er for en stor 
del lokalisert der utbyggingspresset er størst. Dyrka og dyrkbar jord er en ikkefornybar ressurs som i størst mulig grad må 
skjermes mot nedbygging for å sikre nasjonal matproduksjon i et langsiktig perspektiv. 
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Landskapsbilde  

Beskrivelse Nær- og fjernvirkning av nye tiltak, bevaring av landskap med høy visuell verdi, 
ravinelandskap 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan 

 
Et landskap kan beskrives som et område som er formet under påvirkningen fra, og gjennom samspillet mellom naturlige og 
menneskelige faktorer. Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt estetiske hensyn til landskapet i all 
planlegging.  
 
Landskapet er en ressurs for lokalsamfunnet både for kunnskap, opplevelse og bruk. Dette stiller krav til hvordan vi 
forvalter det. All utbygging og arealdisponering fører til endringer i landskapet. I kommuneplanens arealdel fastlegges 
hovedtrekkene i arealdisponeringen, noe som også vil påvirke landskapet i årene framover. Det er derfor viktig at 
planleggingen er basert på en god forståelse av landskapet og hvordan planen vil virke inn på dette. 
Vurdering av landskapsbilde sees ofte i sammenheng med grønnstruktur. 
 

Grønnstruktur  

Beskrivelse Bevaring av grønne korridorer og sikring av større natur- og friluftsområder,  - 
sammenhengende strukturer 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Grønnstruktur for Romerike 
Grønn by – arealplanlegging og grønnstruktur 

 
Sammenhengende grønnstruktur kan bestå av vassdrag og natur, friområder, parker og jordbrukslandskap. Grønne 
korridorer og forbindelser knytter de ulike tettstedsområdene med grønne lunger til omkringliggende natur- og 
friluftsområder. Grønnstruktur er med å ivareta kommunens behov for tilgang til tursti- og løypenett, snarveger og 
forbindelser mot større naturområder og viktige sammenhengende landskapsdrag og enkeltområder.  
 

Forurensing og drikkevann  

Beskrivelse Innvirkning på luftforurensing, støy, vannforurensing og drikkevann 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen 
T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, Støysonekart, 
miljøstatus, NGU, NVE 

 
Støy er et miljøproblem som rammer mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor 
folks helsetilstand. Ved etablering av ny støyende virksomhet skal det synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil berøre 
natur- og friluftsområder, bebyggelse, eller parker og kirkegårder støymessig. 
 
Lokal luftforurensning kan gi negative helseeffekter i befolkningen. Det blir derfor viktig å forebygge dette gjennom 
arealplanleggingen. 
 
Grunnvann er en viktig ressurs til vannforsyning og andre bruksformål. Selv om grunnvann er forholdsvis godt beskyttet, 
kan ressursen bli påvirket både av naturlige prosesser og menneskelige aktiviteter.  
 

Klima og energi  

Beskrivelse Klimautslipp, redusert energiforbruk, forventede klimaendringer, utbyggingsmønster 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Klima og energiplan 2011-2020 
Klima- og energiplanlegging – Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i 
kommunene 

 
Temaet klima og energi er sammensatt og påvirkes både av kommuneplanens overordnete strategi, konkrete tiltak i det 
enkelte byggverk og den enkelte innbyggers handlinger og daglige aktiviteter.  
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Generelt vil kompakt utbygging med korte avstander, lite arealbruk og stor grad av felles løsninger være gunstig i forhold til 
klima og energiutfordringer. Særlig kan kommunen påvirke utslipp fra transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og 
landbruk. 
 

Løsmasser og fjellgrunn 

Beskrivelse Løsmasser og fjellgrunn av regional og nasjonal betydning 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Arealis – NGU 

 
Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som vi utnytter til en rekke 
nødvendige formål.  
 
Industrimineraler er fellesbetegnelse for ikke-metalliske mineraler og bergarter som har industriell anvendelse på grunn av 
sine fysiske og kjemiske egenskaper. Industrimineraler har en enorm spredning i bruksområder i dagens samfunn, og Norge 
produserer en rekke av dem. Industri og bergverk har hatt historisk betydning i Eidsvoll alt fra 1600-tallet. 
 
Leirforekomstene har også vært en betydelig ressurs i Eidsvoll, og tidlig på 1900-tallet var teglverksindustrien den nest 
største industrien i Eidsvoll. Denne virksomheten tok slutt i 60-åra. 
 

3.2 Samfunnstemaer  

 

Regional og lokalutvikling og lokalt utbyggingsmønster 

Beskrivelse By- og tettstedsutvikling i et bærekraftig perspektiv, regionale utvikling, langsiktig 
utbyggingsmønster 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.   
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 

 
En god lokal og regional planlegging er avgjørende for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling. I regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus er det uttalt at 80 prosent av befolkningsveksten skal komme i tilknytning kommunens 
to prioriterte vekstområde, - Råholt/Eidsvoll Verk og Sundet.   
 
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by og 
tettstedsområdene. Innenfor gangavstand fra stasjoner/knutepunkt på hovedårene for kollektivtrafikknettet, kan 
utbyggingshensyn tillegges større vekt enn vern, under forutsetningen av at det planlegges en konsentrert utbygging og tas 
hensyn til kulturmiljøer og grønnstruktur.  
 
Det bør etterstrebes en arealbruk som fordrer at boligbyggingen skjer i eksisterende sentre, med gangavstand til 
publikumsrettede, tjenesteytende og arbeidsinsentiv næring, slik at eksisterende teknisk og sosial infrastruktur kan 
utnyttes. 
 

Transportbehov, trafikkforhold og trafikksikkerhet 

Beskrivelse Økt kollektivbruk, tilrettelegge for gående og syklende, trafikksikkerhet 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll 2017-2028 

 
Det overordnete målet for regjeringens transportpolitikk er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig 
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. For å redusere 
personskadeulykker og å øke trygghetsfølelse for de ulike trafikantgruppene er det viktig med gjennomføring av fysiske 
trafikksikkerhetstiltak, men også holdningsendringer.  
 
Snarveger og tråkk har verdi som ferdselsårer, turstier, treningsløyper og lokalhistoriske spor, men kan også ha verdi i 
trafikksikkerhetsarbeidet, og må tas hensyn til i arealplanleggingen. Ved å satse på tettsted, videre utbygging av 
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kollektivtilbud, økt sykkelsatsning i form av nye gang- og sykkelveger, og optimal lokalisering av trafikkskapende virksomhet 
kan en redusere ulykkestallene.  
 

Infrastruktur og kommunale tjenester 

Beskrivelse Utnytte kommunal infrastruktur, effektiv drift av kommunale tjenester 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunedelplan - Klima og energiplan 2011-2020 
Befolkningsprognoser  

 
Med teknisk infrastruktur mener vi de installasjoner som må etableres før utbygging, eks. veg, vann og kloakk. Med 
kommunale tjenester menes de institusjonene som er nødvendige i kommunen, og gjelder blant annet skole, barnehage, 
brannvern, helse og omsorgstjenester. Samfunnsøkonomisk er det lønnsomt å bygge ut der ledningsnett og annen teknisk 
infrastruktur har god kapasitet. 
 

Nærmiljø og friluftsliv og barn og unges interesser 

Beskrivelse Tilgjengelighet til friluftsområder, barn og unges interesser 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder 
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2017-2027  
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

 
Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandringer 
og naturopplevelser. En offentlig friluftspolitikk er basert på helsepolitiske og miljøpolitiske argumenter. Friluftsliv skal være 
et viktig element når det gjelder å møte to store utfordringer i velferdssammenheng de nærmeste årene; eldrebølgen og de 
økte kostnadene knyttet til sykdom. Friluftslivet bygger blant annet på høsting av natures mangfold, naturopplevelse og 
naturforståelse. 
 
Friluftsliv fremmer helse og trivsel og gir naturopplevelser, rekreasjon og anledning til sosialt samvær. Tilgjengeligheten til 
større naturområder og tilrettelegging for ferdsel i jordbrukslandskap er viktig. Gang- og sykkelveier og stier gjør det lettere 
å være fysisk aktiv og sikrer samtidig trygg og miljøvennlig ferdsel. Gode nærmiljøer og muligheter til å utøve 
fritidsaktiviteter er nødvendig for å sikre barn og ungdom gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø.  
 
Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår i planlegging er nedfelt i plan- og bygningslovens formålsparagraf. Barn og unge 
har rett til å delta og ha innflytelse i planarbeidet for å kunne påvirke utformingen av sitt eget oppvekstmiljø. 
 
I rikspolitiske retningslinjer for barn og unge er det fastsatt nasjonale mål for barn og unges oppvekstsvilkår. Viktige 
nasjonale mål er å sikre oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Retningslinjen stiller krav 
til den fysiske utformingen av arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge.  
 

Folkehelse og universell utforming 

Beskrivelse Beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet 
som Fysisk aktivitet, fellesskap, deltagelse og tilgjengelighet for alle 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Folkehelseloven  
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Temaveileder: Universell utforming og planlegging etter plan- og bygningsloven, 
Fylkeskommunal og statlig statistikk  

 
Fysisk aktivitet er et av de mest sentrale virkemidler i folkehelsearbeid. Folkehelseloven har som formål å bidra til en 
samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse.  
 
Folkehelsearbeid må bygge på at alle samfunnssektorer og forvaltningsnivåer føler et ansvar for å fremme folkehelsen. 
Folkehelsen og utviklingen av aktive og trygge lokalsamfunn er to sider av samme sak. Kommuneplanen skal tydeliggjøre 
risikofaktorer i det fysiske miljøet som i ulik grad kan påvirke folks helse. Derfor må planer og tiltak evalueres med sikte på å 
se om de har positive virkninger på folkehelsen. Folkehelse betyr tilrettelegging for fysisk aktivitet, arbeid for å redusere 
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kriminalitet, reduksjon i luftforurensing og økt fokus på universell utforming, trygge veier og et godt transporttilbud, 
arenaer for frivillighet, møteplasser og kulturtilbud.  
 

Næringsliv og sysselsetting   

Beskrivelse Lokalisering, næringsetablering 

Relevant dokumentasjon 
brukt i utredningen 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Oslo og Akershus 

 
Næringslivet er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår. Innovasjon og næringsutvikling skjer gjerne på tvers av 
administrative grenser og sektorer. Utvikling av ny næring forutsetter god og helhetlig planlegging i den enkelte kommune 
og på tvers av kommunale og fylkeskommunale grenser. Ved å kombinere næringslivets og det offentliges behov for 
tilrettelegging av egnede arealer med en bærekraftig forvaltning av natur og kulturgrunnlaget skapes det en forutsigbarhet 
for lokalisering og grunnlag for tilflytting av attraktiv arbeidskraft.  
 
Rett virksomhet på rett sted skjer gjennom fokus på samordnet areal og transportplanlegging, og det kan også bidra til å 
redusere næringslivets transportbehov, og å konsentrere varestrømmene slik at transportomfanget reduseres. I den 
forbindelse er det viktig å se på næringens arbeidsplassintensivitet og behov for nærhet til transportveier.  
 

4 Risiko- og sårbarhetsanalyse  

4.1 Formålet med ROS-analysen 

 
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for planleggingsarbeidet slik at 
beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap 
og bevissthet rundt beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig. 
 
For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker, driftsstans og katastrofer, er det en 
forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet. ROS-analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i 
gjennomføringen av planen. 
 

4.2 Overordnede krav  

 
Det stilles forventninger til det kommunale arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser fra både statlige og regionalt hold. I 
Plan- og bygningsloven har risiko- og sårbarhetsanalyser fått et særskilt fokus, jf. § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
 

4.3 Identifisering av hendelser  

 
Miljø: 
 
 Kvikkleire og ras 
 Flom 
 Skogbrann 
 Radon 

 
Samfunn: 
 
 Hendelser på nærliggende transportårer 
 Hendelser i nærliggende virksomheter 
 Infrastruktur, bortfall av elektrisitet, teletjenester, vannforsyning 
 Transportnett, farer forbundet med bruk for gående, syklende og kjørende 
 Brannberedskap, farlige anlegg, brannvannforsyning, flere atkomstruter 
 Drikkevann 
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4.4 Analysemetode  

 
En ROS-analyse er en systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. Basert 
på egne vurderinger av hvor sannsynlig hendelsene er, hvor store konsekvenser de har, og årsaksforhold, blir tiltak vurdert 
for å hindre at de skal oppstå eller for at man skal kunne redusere virkningen av dem. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser er hjemlet i plan- og bygningslovens § 4-3, og analysen er utført i samsvar med Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser.  
 

4.5 Begrepsavklaring 

 
Metoden for ROS-analysen er basert på følgende definisjon av risiko: 
 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens 

 
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og 
samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede 
hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger. 
 

4.6 Sannsynlighet  

 
Teknisk forskrift gir kriterier til sikkerhetsklasser for byggverk i flom- og skredutsatte områder: 
 

Sikkerhetsklasse for flom (F) 
og skred (S) 

Konsekvens 
Flom, største nominelle årlige 
sannsynlighet 

Skred, største nominelle årlige 
sannsynlighet 

F1 / S1 Liten 1/20 1/100 

F2 / S2 Middels 1/200 1/1000 

F3 / S3 Stor 1/1000 1/5000 

 
Sikkerhetsklasse S2 (skred) omfatter f eks. enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig med inntil to boenheter, små bygg for 
næringsdrift.  
 
Kvikkleireskred opptrer som en engangshendelse. Kravene i forskriften gjelder i utgangspunktet også for denne type fare, 
men i praksis vil det være umulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. Det er stort fokus på farer ved kvikkleire, og 
derfor er det valgt å ta med kvikkleire i ROS-tabellen selv om det ikke er mulig å angi sannsynlighet for kvikkleireskred. 
 

4.7 Sannsynlighetsklassifisering: 

 

Begrep Frekvens 

Lite sannsynlig Mindre enn en hendelse pr. 1000 år 

Mindre sannsynlig En hendelse pr. 100 – 1000 år 

Sannsynlig En hendelse pr. 10 – 100 år 

Meget sannsynlig En hendelse pr. 1 – 10 år 

Svært sannsynlig En hendelse pr. år eller oftere 
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4.8 Konsekvens  

 

Begrep Liv og helse Miljø Økonomi Samfunnsviktige funksjoner 

Ufarlig Ingen 
personskader 

Ingen eller ubetydelig 
skade 

Skader for mindre 
enn 50 000 kr 

Systemet settes midlertidig ut av drift. 
Ingen personskader, ingen direkte 
skader på miljøet, kun mindre 
forsinkelser. Ikke behov for 
reservesystemer. 

En viss fare Få og små skader 
som trenger 
medisinsk 
behandling 

Mindre og lokale 
skader. 

Skader mellom 
50 000 – 
500 000 kr 

Systemet settes midlertidig ut av drift. 
Kan føre til små personskader samt 
mindre skader på miljøet dersom det 
ikke finnes 
reservesystemer/alternativer 

Kritisk Alvorlige 
personskader. 

Omfattende skader 
på miljø med 
regionale 
konsekvenser. 
Restitusjonstid < 1 år. 

Skader mellom 
500 000 – 
5 000 000 kr 

Driftsstans i flere døgn. Hendelser kan 
føre til personskade og evt. 
Omfattende skader på miljøet. 

Farlig Alvorlige 
personskader og 
inntil 1 død. 

Alvorlige skader på 
miljø med regionale 
konsekvenser. 
Restitusjonstid > 1 år. 

Skader mellom 
5 000 000 – 
50 000 000 kr 

Systemet settes ut av drift over lengre 
tid. Andre avhengige systemer rammes 
midlertidig. Hendelsen kan føre til 
alvorlig skade og 1 dødsfall samt evt. 
Alvorlige skader på miljøet. 

Katastrofalt 1 eller flere døde, 
mange alvorlige 
personskader 

Svært alvorlige og 
langvarige skader, 
uopprettelige 
miljøskade. 

Skader mellom for 
mer enn 
50 000 000 kr 

Hoved- og avhengige systemer settes 
permanent ut av drift. Hendelsen kan 
føre til flere døde samt evt. Svært 
langvarige skader på miljøet. 

 

4.9 Akseptkriterier: 

 

Risikonivå Akseptkriterier 

Liv og 
helse 

Miljø Økonomi I utgangpunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig 
karakter skal gjennomføres når det er mulig ut i fra økonomiske og praktiske vurderinger. 

   ALARP-sone (As Low As Reasonable Possible), dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere 
risikoen så mye som mulig. Det vil være naturlig å legge en kost - nytteanalyse til grunn for 
vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. 

   Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres. Alternativt 
skal det utføres mer detaljerte ROS-analyser for å avkrefte risikonivået. 
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5 Konsekvensutredning 

 

Bolig – Mostue – innspill nr. 13 i vedlegg for innspill til kommuneplan  
Gbnr. 140/4. Dagens formål: LNF. Foreslått formål: Bolig. Areal: ca. 20 daa. Innspill fra: Nils Mostue og Vidar Svendby 

Beliggenhet: Området utgjør den søndre delen av en landbruks-eiendom, på innsiden av krysset Trondheimsvegen-
Nyvegen på Råholt. Foruten gårdstunet som ligger plasser rett nord for rundkjøringen, er eiendommen i hovedsak ubebygd 
og inneholder en vesentlig andel dyrka mark.   

  
Miljø 

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Biologisk mangfold  + Ingen registrerte verdier i artskart eller naturbase.   

Kulturminner og 
kulturmiljøer  

+ Ingen registrerte kulturminner/kulturmiljøer.  

Jord- og skogbruk - Området er registrert med 5 daa fulldyrka jord, samt 2,5 daa lauvskog med høy 
bonitet.  

Landskapsbilde  0 Mindre vesentlig konsekvens med nedbygging av en ravine helt øst i området. 
Blokkbebyggelse på området vil potensielt virke ruvende og ha høy visuell 
fjernvirkning i nordgående retning spesielt. Akseptabel nærvirkning, få direkte 
berørte naboer. Området blir brukt til mye utendørslagring i dag, en fremtidig 
utbygging vil innebære en opprydning av området.   

Grønnstruktur  + Ingen innvirkning på viktig sammenhengende grønnstruktur.    

Forurensning (støy/luft) 
og drikkevann 

- Området ligger delvis innenfor rød og gul støysone for både veg og bane. Ligger 
utenfor registrert støysone for fly, men flystøy høres godt. Området er også 
registrert med forurenset grunn – som følger av et avsluttet deponi.  

Klima og energi + En utbygging av området vil kunne generere lave klimautslipp. I arealinnspillet 
nevnes det muligheter for bruk av miljøvennlig tre som byggemateriale. 100 
meter til Eidsvoll Verk stasjon (tog og buss). Skole, barnehage og 
sentrumsfunksjoner i umiddelbar nærhet.   

Løsmasser og fjellgrunn + Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional betydning 

Samfunn  

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster  

+ 100 meter til kollektivknutepunkt. Råholt/Eidsvoll har status som prioritert 
vekstområde jf. regional plan. Områdets beliggenhet innenfor vekstområdet er 
så sentral som det kan bli, og bygger opp under bruk av kollektivtransport  

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet  

+ Korte gangavstander til alle funksjoner. Godt utbygd infrastruktur med 
fortauer, gang- og sykkelveger og fotgjengeroverganger. Hyppige tog- og 
bussavganger fra stasjonen.  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester  

+ Kan benytte seg av en allerede godt utbygd teknisk infrastruktur. Bønsmoen 
skole/barnehage og Råholt ungdomsskole ligger like i nærheten.  

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser  

+ Kort gangavstand til Bønsmoen skole m/ idrettsanlegg og friluftsområde. Også 
kort gangavstand til Eidsvollbygningen m/ tilhørende rekreasjonsområder og 
industrihistorisk sti langs Andelva. Området i seg selv har ingen verdi som 
friluftsområde.  

Folkehelse  + Scorer positivt på alle parametere, jf. tabell for vurderingskriterier.  

Næringsliv og 
sysselsetting  

 Ikke relevant.  

ROS 

Tema  Liv/helse Miljø Økonomi Beskrivelse  
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Kvikkleire og ras     Ingen registrerte forekomster av kvikkleire. Området består 
imidlertid av usikre løsmasser og ligger lokalisert i 
overgangen mellom platå og ravine/skrent. 
Områdestabiliteten må dokumenteres i reguleringsplan.  

Flom    Ikke relevant for området.  

Skogbrann    Området grenser til et lite lauvskogsområde i øst. 
Akseptabel risiko.  

Radon    Ingen kjente målinger i området. Radonforebyggende tiltak i 
nybygg skal gjennomføres iht. teknisk forskrift.  

Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Området grenser til Trondheimsvegen, som er en vesentlig 
barriere med en årsdøgntrafikk på i underkant av 10 000 
passerende kjøretøy daglig. Hendelser, konflikter og uhell 
kan inntreffe, spesielt i tilknytning myke trafikanter som skal 
krysse Trondheimsvegen til/fra stasjonsområdet. Bør se på 
muligheter for undergang/bro.  

Hendelser i nærliggende 
virksomheter 

   Det ligger lokalisert en bensinstasjon rett syd for området- 
hvilket representerer brann- og eksplosjonsfare. Avstanden 
mellom bensinstasjon-nybygg må utredes. For øvrig 
akseptabel risiko.   

Infrastruktur     Ingen spesielle farer med bortfall av strøm, vann og tele 

Drikkevann    Ingen registrerte drikkevannskilder i nærheten.  

Transportnett    Godt utbygd transportnett for myke trafikanter.  

Brannberedskap    Sentral tomt med lett tilkomst fra hovedveg.  

Samlet vurdering  

Utredningen viser en klar overvekt av positive samfunnsmessige konsekvenser ved en boligutbygging av området. En 
utbygging av området vil være helt på linje med overordnede nasjonale og regionale føringer for areal og 
transportplanlegging, da det ligger godt til rette for å oppnå en reell og konkurransedyktig situasjon mellom bruk av 
miljøvennlig kollektivtransport vs. bruk av bil. Av negative konsekvenser er nedbyggingen av en vesentlig andel fulldyrka 
jord den mest påfallende, men dette er uunngåelig i områder hvor vekst skal gå foran vern. Matjorda kan også flyttes. Det 
totale omfanget av støy fra 3 ulike kilder er også et vesentlig negativ faktor. Dette fordrer at området reguleres med 
tilfredsstillende innvendig og utvendig støyskjerming. Det må også redegjøres for omfanget av forurenset byggegrunn på 
området, - hvordan dette skal håndteres og flyttes på før en evt. utbygging. Av ROS-analysen er det ingen temaer som taler 
for at en utbygging av området vil tilsidesette viktige hensyn i uakseptabel grad.  
 
*Endring fra formannskapet: Områdeavgrensningen er blitt vesentlig justert etter vedtak fra politikerne jf. 
formannskapsmøte den 28.1.2020. Den nye avgrensningen innlemmer 2 boligeiendommer langs Nyvegen (nr. 8 og 12) og 
utelater 3 daa dyrket mark sammenlignet med opprinnelig forslag da det er lagt inn hakk i nord til forskjell fra en rett linje. 
Totalt sett innebærer den nye formålsavgrensningen en økning i areal tilsvarende ca. 2 daa.  

Konklusjon og anbefaling  

Det forutsettes gjennomført en detaljreguleringsplan før en ev utbygging.   
 
Utbyggingsformål anbefales.  
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Småbåthavn – Borgerstua- innspill nr. 17 i vedlegg for innspill til kommuneplan  
Gbnr.: 97/1. Dagens formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Foreslått formål: Småbåthavn. 
Areal: ca. 7 daa. Innspill fra: Andelva båtforening. 
Beliggenhet: Området ligger i strandkanten langs Andelva, vest for gamle Moelven sagbruk. Adkomst via Sagvegen og 
Sundavegen. Hjemmelshaver av landeiendommen er Mathiesen Eidsvold Værk.  

  
Miljø 

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Biologisk mangfold  0 Området har registrerte forekomster av fugleartene Knoppsvane, Sangsvane, 
Brunnakke, Krikkand, Stokkand, Kvinand, Laksand og Vade- Måke og Alkefugler. 
Ingen av fugleartene er rødlistet, - Knoppsvane og Sangsvane har status som 
svært viktige. Dyrelivet i Andelva er fredet etter verneforskrift av 1954. 
Innenfor det fredede området er det forbudt (1) å drepe, skade eller forstyrre 
fuglene, (2) å ødelegge eller røve reir og (3) å løse skudd.  

Kulturminner og 
kulturmiljøer  

+ Ingen registrerte forekomster 

Jord- og skogbruk  Ikke relevant.   

Landskapsbilde  + Anleggelse av nytt bryggeanlegg vil bryte opp strandlinja, men vil samtidig bidra 
til et mer ryddig landområde og potensielt utgjøre en visuell forbedring av 
området totalt sett sammenlignet med dagens situasjon.  

Grønnstruktur  + Ingen innvirkning på viktig sammenhengende grønnstruktur,  

Forurensning 
(grunn/støy/luft) og 
drikkevann 

+ Området ligger rett på utsiden av gul vegstøysone for E6. Ingen andre kjente 
forekomster for forurensning.  

Klima og energi  Ikke relevant.  

Løsmasser og fjellgrunn + Ingen registrerte ressurser av nasjonal eller regional betydning.  

Samfunn  

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster  

 Ikke relevant. 

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet  

+ Området har tilfredsstillende adkomst via Sagvegen, som fra før er adkomst for 
et fåtall boliger. Bilbasert beliggenhet, som er akseptabelt for formålet.  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester  

 Ikke relevant.  

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser  

+ Tiltaket er i seg selv et positivt friluftslivtiltak som tilrettelegger for nye og 
bedre fasiliteter for båtforeningen. Andelva og Hurdalssjøen er et yndet 
friluftsområde for båt i sommerhalvåret.  

Folkehelse  + Et bryggeanlegg vil kunne være bedre egnet og mer tilgjengelig for mennesker 
med funksjonsnedsettelser, forutsatt at bryggeanlegget blir gitt en universell 
utforming.  

Næringsliv og 
sysselsetting  

 Ikke relevant. 

ROS 

Tema  Liv/helse Miljø Økonomi Beskrivelse  

Kvikkleire og ras     Ikke relevant.  

Flom    Flomaktsomhetskart viser fortsatt lav vannstand ved evt. 
flom. Lav risiko for materielle skader.  
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Skogbrann    Ikke skog ved området.  

Radon    Ikke relevant for dette formålet.  

Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Ingen viktige transportårer i nærheten med stor betydning 
for formålet.  

Hendelser i nærliggende 
virksomheter 

   Ingen aktuelle virksomheter i nærheten som kan utgjøre en 
fare.  

Infrastruktur     Ikke relevant.  

Drikkevann    Andelva er ikke drikkevannskilde  

Transportnett    Lav risiko for konflikter i tilknytning gående, syklende og 
kjørende.  

Brannberedskap    Båt nyttiggjør drivstoff, og drivstoff er synonymt med 
brannfare. Det er akseptable adkomstforhold for brannbil.  

Samlet vurdering  

Utredningen viser at tiltaket har en svært begrenset innvirkning på viktige miljø- og samfunnsmessige temaer. Tiltaket 
fremmer friluftsliv og rekreasjon og tilsidesetter svært få hensyn, uten medfølgende risiko for tap av liv/helse, miljø eller 
økonomi. Fuglelivet i Andelva er fredet, men tiltaket vil neppe fortrenge de forekomstene som er registrert i området ei 
heller vanskeliggjøre fuglenes tilstedeværelse i området.  

Konklusjon og anbefaling  

Utbyggingsformål anbefales.  
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Næringsbebyggelse – Gamle Stensby sykehus – Innspill nr. 12 i vedlegg for innspill til kommuneplan 

Gbnr.: 243/2. Dagens formål: Nåværende og fremtidig offentlig privat tjenesteyting. Foreslått formål: Næringsbebyggelse 
(hotell/bevertning, annen næring herunder konferansesenter m.m.). Areal: 40 daa. Innspill fra: Plan 1/Eidsvoll kommune. 
Beliggenhet: Gamle Stensby sykehus. Stort bebygd område i Minnesund på vestsiden av Trondheimsvegen. Består av 2 
eiendommer: gbnr. 220/3, hjemmelshaver Akershus omsorgssenter AS og gbnr. 220/27, hjemmelshaver Eidsvoll kommune.  

  
Miljø 

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Biologisk mangfold  + Registrerte forekomster av karplanten Alm (sårbar) og Lerkefugl (nært truet).  

Kulturminner og 
kulturmiljøer  

0 Registrert som bevaringsverdig bygningsmiljø, kategori 3 i kommunens 
temaplan for kulturminner og kulturmiljøer. Temaplanen foreslår en del 
forvaltningsmessige begrensninger, slik som at den eldste delen av anlegget 
bevares slik som den er i dag og at bygningene forøvrig skal være lesbare ut fra 
hvilken tidsepoke de ble oppført.   

Jord- og skogbruk + Registrert med ca. 30 daa lauvskog/barskog av høy bonitet.  

Landskapsbilde  + Området ligger nokså isolert for seg selv på vestsiden av Trondheimsvegen, 
omkranset av skog og vegetasjon uten mye innsyn fra hovedveg eller fra øvrig 
bebyggelse. Dagens bebygde område er flatt, med raskt stigende skogsterreng 
mot vest.  

Grønnstruktur  + Ingen innvirkning på sammenhengende viktig grønnstruktur.  

Forurensning 
(grunn/støy/luft) og 
drikkevann 

+ Deler av området ligger innenfor gul støysone for veg. Ingen kjente forekomster 
av forurensning på området (nabo-eiendom gbnr. 220/17 er registrert med 
grunnforurensning). Ingen registrerte forekomster av drikkevann.  

Klima og energi 0 Området er bilbasert. Gang- og sykkelveg i retning Minnesund. Genererer 
bilkjøring.  

Løsmasser og fjellgrunn + Ingen kjente forekomster av regional eller regional betydning.  

Samfunn  

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster  

0 Publikumsrettet virksomhet utenfor prioriterte vekstområder som foreslås her, 
er ikke i tråd med regional plan. Dog har eiendommen inntil nedleggelsen av 
sykehuset lenge hatt tradisjoner for å huse slik virksomhet. Eiendommen er 
stor, innehar mye utviklingspotensial og ligger usjenert til litt utenfor 
Minnesund tettsted. Konsekvensene av en videreføring av publikumsrettet 
virksomhet, men i en annen form enn tidligere, vil sannsynligvis være små.  

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet  

0 Svært begrenset kollektivbetjening. 1,5 km gang- og sykkelavstand til 
Minnesund industrifelt som innehar bussforbindelse til Gjøvik, Oslo lufthavn og 
Oslo. I hovedsak personbil som vil bli benyttet som transportmiddel.  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester  

+ Robust og godt utbygd infrastruktur med kort avstand til E6 via fylkesveg.  

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser  

+ Gåavstand til Stensbydammen (badeplass) og Minnesund skistadion med 
nettverk av lysløyper/turstier. Mulig å gå til toppen av Mistberget fra området.  

Folkehelse  + Formålsendringen vil sannsynligvis ikke ha nevneverdige konsekvenser for 
dette tema.  

Næringsliv og 
sysselsetting  

+ Tilførsel av arbeidsplasser på et areal lokalisert lett tilgjengelig fra E6, er 
tilretrengt i Eidsvoll kommune.  

ROS 

Tema  Liv/helse Miljø Økonomi Beskrivelse  



 

19 
 

Kvikkleire og ras     Ingen kjente forekomster eller hendelser. 
Aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred lenger opp i 
åsen vest for området.  

Flom    Utenfor registrert flomaktsomhetsområde  

Skogbrann    Området i vest er tettbevokst i form av et stort 
sammenhengende barskogområde. Den bebygde delen av 
området ligger i god avstand fra skogen. Den ubebygde 
delen forutsettes avskoget ved evt. fremtidig utbygging.  

Radon    Ingen registrerte kilder. Moderat til lav aktsomhetsgrad.  

Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Innkjøringen fra fylkesvegen er god og oversiktlig. Bred veg 
med utbygd gang- og sykkelveg i retning Minnesund. Lav 
ÅDT. Lite spesialtransport på denne strekningen.   

Hendelser i nærliggende 
virksomheter 

   Ingen virksomheter i nærheten som utgjør noen risiko for 
området. 

Infrastruktur     Godt utbygd VA-infrastruktur som kan benyttes. Ingen 
spesielle farer forbundet med bortfall av strøm, vann og 
tele.  

Drikkevann    Ingen registrerte drikkevannsforekomster.  

Transportnett    Gang- og sykkelveg forbinder området med Minnesund og 
Langset.  

Brannberedskap    Akseptabelt risikonivå, ingen spesielle forhold registrert.  

Samlet vurdering  

Utredningen viser at det er få negative konsekvenser og lite risiko forbundet med å videreføre områdets publikumsrettede 
virksomheter i en annen form enn det gjeldende kommuneplanformålet. Området nyter godt av den usjenerte 
beliggenheten med de flotte naturomgivelsene som bakteppe. Trafikksikkerheten langs Trondheimsvegen samt 
innkjørselen til området vurderes som god.  

Konklusjon og anbefaling  

Det forutsettes igangsatt en detaljreguleringsplanprosess slik at området kan videreutvikles i tråd med nytt arealformål, -  
dog innenfor rammen av de bevaringshensyn som kommunens temaplan for kulturminner og kulturmiljøer angir.  
Formålsendring anbefales.  
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Tjenesteyting – Bønsmoen - innspill nr. 38 i vedlegget for administrasjonens vurderinger  
Gbnr.: 138/82-8. Dagens formål: Nåværende boligbebyggelse. Foreslått formål: Offentlig privat tjenesteyting (barnehage). 
Areal: 22 daa.  Innspill fra: Eidsvoll kommune  

Beliggenhet: På Råholt, 800 meter fra Eidsvoll Verk stasjon og nordøst for Bønsmoen skole og barnehage. Hjemmelshaver: 
Per Joakim Olsrud og Eivind Olsrud.  

  
 

Miljø 

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Biologisk mangfold  + Ingen registrerte forekomster i artskart eller naturbase.  

Kulturminner og 
kulturmiljøer  

+ Ingen registrerte forekomster.  

Jord- og skogbruk 0 5,7 daa fulldyrka jord registrert, samt 12 daa lauvskog og blandingsskog av høy 
bonitet registrert.  

Landskapsbilde  + Tiltaket vil ha en veldig begrenset både fjernvirkning og nærvirkning som følger 
av tett vegetasjon rundt og skrånende topografi. Området utgjør del av er et 
ravinelandskap/en dal.   

Grønnstruktur  + Området har liten verdi som friluftsområde, og inngår ikke som del av et større 
sammenhengende friluftsområde.   

Forurensning (støy/luft) 
og drikkevann 

+ Området befinner seg delvis innenfor gul støysone for Nyvegen. Ingen kjente 
registeringer for forurensning i grunn eller luft. Ingen registrerte 
drikkevannsforekomster.  

Klima og energi + 800 meter til kollektivknutepunkt, mange boliger innenfor kort gangavstand.  

Løsmasser og fjellgrunn + Ingen registrerte ressurser av regional eller nasjonal betydning.  

Samfunn  

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster  

+ Området ligger innenfor prioritert vekstområde for Råholt/Eidsvoll verk. 
Hensikten med formålsendringen er å tilrettelegge for et fremtidig 
tjenestetilbud som det vil bli behov for i fremtiden pga. befolkningsvekst. 
Innenfor en radius på om lag 1 km bor det i dag anslagsvis 3100 innbyggere. 
Innenfor tilsvarende radius ligger store fremtidige utbyggingsreserver som 
potensielt vil bidra til en fordobling av folketallet innen et 20-30 års perspektiv.  

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet  

0 Mangler utbygd gang- og sykkelveg langs Nyvegen helt frem til området fra 
vest, og ligger på andre siden av vegen hvor den eksisterende gang- og 
sykkelvegen slutter. For øvrig enkelt å ta seg til med bil da området ligger i et 
kryss hvor hovedveger møtes både fra nord, sør og vest. ÅDT er 1900 i retning 
Nyvegen (vest) og 1300 i retning Nyvegen-Fuglerudvegen (nord-sør). Noe 
tungtransport/spesialtransport forbi området pga. Bønsdalen næringsområde 
som ligger nord-øst. Registrert 1 trafikkulykke i krysset Nyvegen/Fuglerudvegen 
som involverte 2 biler med 2 stk. alvorlige personskader.  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester  

0 Kan benytte eksisterende infrastruktur for VA og veg, men mangler noen meter 
med gang- og sykkelveg fra Eidsvoll Verk i retning vest, og mer vesentlige 
mangler i retning nord mot Bønsdalen og retning syd mot Råholt hvor det ikke 
er anlagt gang- og sykkelveger. Uformell snarveg (natursti) langs Fuglerudvegen 
i retning sør.  

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser  

+ Det ligger godt til rette for å ta i bruk området til lek og friluftsliv. Spennende og 
innbydende landskap for små barn med mye kupert terreng og vegetasjon som 
kan utforskes.  
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Folkehelse  + Formålsendringen vil ha liten/ingen innvirkning på folkehelsen  

Næringsliv og 
sysselsetting  

 Ikke relevant.  

ROS 

Tema  Liv/helse Miljø Økonomi Beskrivelse  

Kvikkleire og ras     Obs - det er flere registrerte kvikkleireforekomster i 
nærområdet. Området utgjør del av en dal og består av 
usikre løsmasser. Stor høydeforskjell innad på området (20 
m) 

Flom    Området berøres av aktsomhetsområde for flom i kraft av 
en registrert bekk som renner gjennom området.  

Skogbrann    Liten risiko for miljømessige/materielle skader.   

Radon    Ingen registrerte kilder. Moderat til lav aktsomhetsgrad.  

Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Akseptabelt risikonivå, lav ÅTD.  

Hendelser i nærliggende 
virksomheter 

   Ingen nærliggende virksomheter som utgjør noen fare.  

Infrastruktur     Ingen spesielle farer forbundet med bortfall av strøm, vann 
og tele. 

Drikkevann    Ingen registrerte kilder.  

Transportnett    Mangler noen meter med gang- og sykkelveg i retning vest 
Nyvegen som er den naturlige adkomsten for majoriteten av 
dagens/fremtidens befolkning som skal benytte 
tjenestetilbudet. Betydelig risiko forbundet med å gå/sykle 
langs Nyvegen i retning Bønsdalen som ikke har 
snarveg/gang- og sykkelveg.  

Brannberedskap    Ingen spesielle forhold registrert.  

Samlet vurdering  

Utredningen viser at tiltakets plassering bygger opp under regional og lokal utbyggingsmønster med sin sentrale 
beliggenhet i tilknytning Eidsvolls tettest befolkede område. Det ligger tusenvis av boliger innenfor kort gangavstand fra 
området, og det er kort avstand til kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk. Området ligger imidlertid plassert i randsonen til 
den eksisterende byggesonen, - med usikker byggegrunn, bratt terreng og mangler i form av transportnett for myke 
trafikanter. Dagens formål – nåværende boligbebyggelse – er misvisende. Det finnes ikke boligbebyggelse innenfor området 
i dag.  

Konklusjon og anbefaling  

Området må detaljreguleres og utredes for områdestabilitet, skredfare, oversvømmelse og trafikksikkerhet. Det må stilles 
rekkefølgekrav for utarbeidelse av manglende gang- og sykkelveg langs Nyvegen (både i retning vest og i retning nord).  
Formålsendring anbefales.  
 
*Endring fra formannskapet: Administrasjonens foreslåtte formålsendring ble på bakgrunn av vedtaket den 28.1.2020 
endret fra offentlig privat tjenesteyting til LNF. Dermed annulleres de overnevnte vurderingene, og området endres fra 
nåværende boligbebyggelse til nåværende LNF i ny kommuneplan. Formannskapets muntlige begrunnelse: «Dyrket mark og 
grunnforhold, - ikke egnet å ha barnehage der. Ny barnehage avsettes på Lundsjordet og avklares i den 
detaljplanprosessen».  
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Nåværende boligformål - – Innspill nr. 34 i vedlegg for administrasjonens vurderinger  
Gbnr.: 93/89 m.fl. Dagens formål: Nåværende næringsbebyggelse. Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse. Areal: 20 
daa. Innspill fra: Eidsvoll kommune  

Beliggenhet: Dal, 100-400 m nord for Dal stasjon. Trondheimsvegen nr. 21, 25, 43 m.fl. Fem forskjellige hjemmelshavere.  

  
 

Miljø 

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Biologisk mangfold  + Registrerte forekomster av hagelupin (svært høy risiko).  

Kulturminner og 
kulturmiljøer  

+ Ingen registrerte forekomster.  

Jord- og skogbruk + 11 daa blandingsskog av høy bonitet.  

Landskapsbilde  + Området består av lav småhusbebyggelse lokalisert på toppen av forhøyning 
som skråner bratt ned på Dal stasjon. Området er ikke synlig fra vest og sør.  

Grønnstruktur  + Ingen sammenhengende viktig grønnstruktur.  

Forurensning 
(grunn/støy/luft) og 
drikkevann 

+ Området berøres av gul og rød vegstøy for trafikk langs Trondheimsvegen. Tog 
på hovedbanen kan høres. Ingen andre kjente forekomster for forurensning. 
Ingen drikkevannskilder registrert.  

Klima og energi + Nærhet til kollektivknutepunktet Dal stasjon (tog og buss) og Dal skole (buss). 
Hyppige avganger i retning Råholt/sundet og Jessheim med buss. Regelmessige 
togavganger til Jessheim, Lillestrøm og Oslo.  

Løsmasser og fjellgrunn + Ingen registrerte ressurser av regional eller nasjonal betydning.   

Samfunn  

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster  

+ En formålsendring til boligbebyggelse er i tråd med dagens bruk av området, og 
bygger opp under lokalt utbyggingsmønster. Dal er et tett bebygd og historisk 
tettsted i Eidsvoll, og innehar togforbindelse i retning sør. Kommunen har ikke 
behov for næringsbebyggelse i dette området slik som det er avsatt i gjeldende 
kommuneplan. Fremtidig næringsbebyggelse ønskes konsentrert til Dal 
næringsområde ved E6. Kontor og forretningsvirksomhet ønskes konsentrert til 
Dal sentrum.  

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet  

0 Meget godt kollektivtilbud for området. Mangler gang- og sykkelveg langs 
Trondheimsvegen, som har en ÅTD på 5000.  

Infrastruktur og 
kommunale tjenester  

+ Kan benytte eksisterende infrastruktur. Kort veg til Dal skole.  

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser  

0 Ligger midt plassert i et eksisterende bebyggelsesfelt, uten umiddelbar nærhet 
til større natur og friluftsområder.  

Folkehelse  + Formålsendringen antas ikke å ha negative konsekvenser for 
folkehelseperspektivet.  

Næringsliv og 
sysselsetting  

+ Lite relevant. Området er et historisk næringsområde fra tidligere tiders bruk, 
men dagens situasjon har mer sammenheng med boligformål.  

ROS 

Tema  Liv/helse Miljø Økonomi Beskrivelse  

Kvikkleire og ras     Bratt terreng ned mot Dal stasjon. Området består av 
løsmasser.  

Flom    Ikke relevant.  

Skogbrann    Noe skog på området, men akseptabel risiko.  
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Radon    Lav til moderat aktsomhetsgrad.  

Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Høy ÅDT, noe tung- og spesialtransport på strekningen.  

Hendelser i nærliggende 
virksomheter 

   Ingen nærliggende virksomheter som kan utgjøre fare.  

Infrastruktur     Ingen spesielle farer forbundet med bortfall av strøm, vann 
og tele. 

Drikkevann    Ikke drikkevannskilder i nærheten.  

Transportnett    Mangler gang- og sykkelveg.  

Brannberedskap    Ingen registrerte forhold. God tilkomst.  

Samlet vurdering  

Utredningen viser at det er få konsekvenser og lite risiko forbundet med en formålsendring fra nåværende 
næringsbebyggelse til nåværende boligbebyggelse ut i fra dagens bruk. Administrasjonen ser at det er registrerte 
virksomheter på området innen kosmetikk/pleie/frisør samt en eiendom som har mye utendørs lagring av ved. Denne 
bruken tilsidesetter ikke formålet boligbebyggelse i vesentlig grad, men kommunen forventer en utfasing av dagens 
virksomheter på området slik at det på sikt blir et boligområde uten næringsvirksomheter. Dagens arealformål – 
næringsbebyggelse, er et historisk og foreldet formål som henger igjen fra gammelt av når hovedvegen E6 gikk forbi 
området. Dagens veg er en vanlig fylkesveg.  

Konklusjon og anbefaling  

Som potensielt boligområde er området relativt lavt utnyttet. Fremtidige planinitiativ for området med tanke på en 
videreutvikling til boligformål kan aktualiseres etter at områdets formål skiftes i ny kommuneplanen. I så tilfelle vil 
kommunen stille krav om utarbeidelse av en helhetlig detaljplan for området. I den detaljplanen må det ses på muligheter 
for gang- og sykkelveg/fortau forbi området. Rasfaren må også grundig utredes.  
Formålsendring anbefales.  
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Nåværende boligformål – Diverse områder - innspill nr. 16 og 23 i vedlegg 1, 33, 55 og 84 i vedlegg 
for administrasjonens vurderinger.  
Gbnr.: 74/49 m.fl. Dagens formål: LNF (11 boenheter). Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse. Areal: 21,5 daa. 
Innspill fra: Bente og Stian Amundsen/Eidsvoll kommune.  

  
Gbnr.: 57/23 m.fl. Dagens formål: LNF(3 boenheter).. Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse. Areal: 5 daa. Innspill 
fra: Egil Roald Mongstad/Eidsvoll kommune 

  
Gbnr.: 132/24 og 68. Dagens formål: LNF(2 boenheter).. Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse. Areal: 3 daa. 
Innspill fra: Eidsvoll kommune 

  
Gbnr.: 92/274 m.fl. Dagens formål: LNF (7 boenheter, 1 fritidsbolig). Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse. Areal: 
11,5 daa. Innspill fra: Eidsvoll kommune.  
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Gbnr.: 137/6 m.fl. Dagens formål: LNF (9 boenheter). Foreslått formål: Nåværende boligbebyggelse. Areal: 19 daa. Innspill 
fra: Eidsvoll kommune 

  
Miljø 

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Biologisk mangfold  + 74/49 m.fl.: registrert forekomst av Gulspurv (nokså truet).  
74/49 m.fl., 92/274 m.fl. og 137/6 m.fl.: registrerte forekomster av 
fremmedarten hagelupin (svært høy risiko).  
Ingen andre registrerte forekomster for øvrige områder. 

Kulturminner og 
kulturmiljøer  

+ Registrert kulturminneforekomst for gbnr. 137/6 m.fl. (138/138) – «Ekeland-
Atelieret». Atelieret er utstillingssted for Arne Ekelands arbeider (kjent maler). 
Bevaringskategori 2 – lokaliteten skal avsettes med hensynssone for bevaring 
av kulturmiljø. Endring fra LNF til nåværende bolig har ingen konsekvenser.   
Ingen andre registrerte forekomster for de øvrige områdene.  

Jord- og skogbruk + 1,5 daa fulldyrka eller dyrkbar jord registrert for gbnr. 74/49.   
Ingen øvrige vesentlige forekomster (noe skog).  

Landskapsbilde  + Områdene som foreslås avsatt til nåværende boligbebyggelse er allerede 
bebygd med småhusbebyggelse som inngår i større eksisterende 
bebyggelsesmiljøer med unntak av gbnr. 57/23 m.fl.  

Grønnstruktur  + Ingen innvirkning på sammenhengende viktig grønnstruktur.   

Forurensning (støy/luft) 
og drikkevann 

+ Områdene er ikke lokalisert langs høyt trafikkerte hovedveger, men flere av 
dem berøres av gul støysone for fylkesveg/kommunal veg. Ingen registrerte 
forekomster av grunnforurensning. Ingen kjente drikkevannforekomster.  

Klima og energi - Tre av fem områder er eksisterende bilbaserte boligområder lokalisert utenfor 
prioriterte vekstområder.  

Løsmasser og fjellgrunn + Ingen registrerte ressurser av regional og nasjonal betydning.  

Samfunn  

Tema  Konsekvens  Beskrivelse  

Regional og lokal 
utvikling og lokalt 
utbyggingsmønster  

+ Områdene inngår i allerede etablerte bebyggelses- og grendestrukturer.  

Transportbehov, 
trafikkforhold og 
trafikksikkerhet  

- Stort sett mangelfullt utbygd transportnett for myke trafikanter i tilknytning 
disse områdene.  

Infrastruktur og 0 Det er eksisterende infrastruktur for veg og VA for alle områdene som benyttes. 
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kommunale tjenester  Området gbnr. 74/49 m.fl. ligger rett ved siden av Steinerskolen Eidsvoll på 
Finstad. Øvrige områders beliggenhet bygger ikke opp under kommunens 
sosiale infrastruktur i særlig grad med unntak av området gbnr. 132/24 og 68 
som ligger rett syd for Eidsvoll Verk skole.  

Nærmiljø og friluftsliv og 
barn og unges interesser  

+ Alle områder har nærhet til natur og friluftslivsområder. Området gbnr. 74/49 
m.fl. grenser til skiløyper, idrettsanlegg og lysløyper i Døli/Finstad.  

Folkehelse  + Opprettholdelse av boligbebyggelse i grender og i ikke prioriterte vekstområder 
er synonymt med utfoldelse i natur og landskap.  

Næringsliv og 
sysselsetting  

 Ikke relevant.  

ROS 

Tema  Liv/helse Miljø Økonomi Beskrivelse  

Kvikkleire og ras     Ingen spesielle forhold registrert. Områdene 92/274 m.fl. og 
137/6 m.fl. grenser til bratt terreng. Ved oppføring av ny 
boligbebyggelse på områdene må stabiliteten 
dokumenteres jf. kommuneplanbestemmelse § 8.  

Flom    Ubetydelig.    

Skogbrann    Ingen spesielle forhold registrert.   

Radon    Lav til moderat aktsomhet.    

Hendelser på 
nærliggende 
transportårer 

   Ingen aktuelle forhold.    

Hendelser i nærliggende 
virksomheter 

   Ingen virksomheter i nærheten som innebærer fare for 
liv/helse, miljø eller sikkerhet.    

Infrastruktur     Ingen spesielle forhold registrert.   

Drikkevann    Ingen drikkevannsforekomster registrert.  

Transportnett    Mangler sikre traseer for myke trafikanter.  

Brannberedskap    Ingen spesielle forhold registrert.  

Samlet vurdering  

Den samlende vurderingen for disse fem områdene til sammen er at formålsendringen LNF-nåværende boligbebyggelse har 
ingen konsekvenser eller risiko utover dagens allerede etablerte og lovlige bruk av områdene til boligformål. Områdene er i 
all hovedsak fungerende boligtomter uten sammenheng med formålene landbruk-, natur- eller friluftsformål. Endring av 
formål til nåværende boligbebyggelse for disse 5 områdene innebærer totalt sett at 4-5 ekstra tomter kan bebygges med 
bolig uten at det må søkes om dispensasjon for dette.  

Konklusjon og anbefaling  

Utbyggingsformål anbefales.  

 

6 Oppsummering  
Det er identifisert få negative konsekvenser for de områder som utgjør del av denne begrensede konsekvensutredningen, - 

de enkeltstående vurderingene for hver seksjon over taler for seg selv. Formålsavgrensningen for området Mostue, innspill 

nr. 13, ble justert av formannskapet, mens det opprinnelig foreslåtte arealformålet for Bønsmoen, innspill nr. 38, er blitt 

endret til LNF av formannskapet og utgår dermed som fremtidig utbyggingsområde.  

Konsekvensutredningen er som nevnt av begrenset art. I arbeidet med denne rulleringen har administrasjonens hovedfokus 

vært å vurdere allerede avsatte utbyggingsområder i kommuneplanen 2015-2026 opp mot nye regionale føringer, - og 

heller å vurdere noen av disse fjernet fremfor å ta inn nye utbyggingsområder i kommuneplanen. Inkluderingen av det 

fremtidige boligområdet Mostue går på akkord med kommunens intensjon om ikke å ta inn nye fremtidige 

utbyggingsområder jf. fastsatt planprogram. Inkluderingen av dette området må imidlertid betraktes i nær sammenheng 

med alle de fremtidige og nåværende utbyggingsområdene som kommunen foreslår å tilbakeføre til LNF eller 

grønnstruktur– totalt 23 lokaliteter.  

 


