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SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Kommuneplanen er kommunens viktigste redskap for politisk styring. Kommuneplanen har en 

langsiktig del bestående av en arealdel og samfunnsdel, hvorav arealdelen er juridisk bindende 

og samfunnsdelen er retningsgivende, og en kortsiktig del bestående av et fireårig handlings-

program m/økonomiplan og budsjett. Den langsiktige delen har en tidshorisont på 12 år frem 

mot 2031, og er den delen av kommuneplanen som nå behandles. Gjeldende arealdel for 

2015-2026 er datert 10.3.2015 og gjeldende samfunnsdel for 2011-2022 er datert 6.9.2011.    

 

Kommuneplanens samfunnsdel er retningsgivende for utformingen av kommunens 

handlingsprogram og økonomiplan, samt for virksomhetenes årlige virksomhetsplaner og 

budsjetter. Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunns-

utvikling og arealbruk, og skal i stor grad bygge på føringene som blir gitt i samfunnsdelen. 

 

Planstrategien for 2016-2019 som ble vedtatt av kommunestyret den 14.6.2016 konkluderer 

med at det vil være behov for en rullering av begge kommuneplanens to langsiktige deler i 

løpet av den foregående valgperioden. Behovet for rullering var i praksis allerede avklart i kraft 
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av den samtidige behandlingen av både planstrategi for 2016-2019 og planprogram for nye 

kommuneplan, da sistnevnte ble fastsatt i det samme kommunestyremøte som planstrategien 

ble vedtatt i. Planstrategi og planprogram utgjorde to deler av samme dokument og ble altså 

vedtatt/fastsatt samtidig – en behandlingsform som plan- og bygningsloven gir anledning til.  

 

I den vedtatte planstrategien oppsummeres utviklingstrekkene for Eidsvoll samtidig som det 

gjøres en vurdering av hvilke temaer som kommunen bør ha særlig fokus på i planperioden. 

Disse temaene er befolkningsutvikling, folkehelse, langsiktig arealbruk og sentrumsutvikling og 

næringsutvikling. Vedtatt planstrategi gir følgende ytterligere føringer: 

 

1. For å sikre forankring av kommuneplanen som politisk og administrativt styringsverktøy, er 

det i kommuneplanens samfunnsdel viktig å beskrive forholdet mellom tjenesteproduksjonen 

og befolkningsvekst. Samfunnsdelens funksjon som styringsverktøy i plansystemet må derfor i 

innretning og innhold tilpasses organisasjonen. 

 

2. For kommuneplanens arealdel sin del vil det ikke være behov for å legge inn nye 

utbyggingsområder for boliger og næring da det i forrige rullering ble lagt inn flere nye arealer 

til disse formålene som enda har til gode å bli utnyttet. Nødvendige arealer til offentlig formål 

for kommunens egne behov gis imidlertid prioritet i denne rulleringen. 

 

Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt desember 2015 utgjør 

også en viktig premissgiver for arbeidet med denne kommuneplanrulleringen.   

 

For Eidsvolls del innebærer regional plan at den største veksten skal legges i tilknytning til de 

prioriterte tettstedene Eidsvoll sentrum/Sundet og Råholt. Når det gjelder utbygging utover 

disse prioriterte stedene, må det tas sikte på en begrenset utbygging innenfor eksisterende 

byggesone i form av fortetting, såkalt vedlikeholdsvekst. Det forventes at områder avsatt i 

gjeldende kommuneplaner til utbyggingsformål, som ikke er regulert pr. vedtaksdato for den 

regionale planen, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i planen, vurderes 

tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det forventes at en eventuell videreføring av 

slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes.  

 

1.2 Planprosess  

1.2.1 Planoppstart og planprogram 

Forslag til planprogram ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i møte den 1.3.2016 av 

formannskapet. Samtidig med vedtaket om utleggelse av planprogram ble det altså vedtatt å 

legge forslaget til kommunal planstrategi ut til offentlig ettersyn også.  

 

Planstrategi og planprogram ble sendt på høring samtidig med at det ble varslet formell 

oppstart av kommuneplanarbeidet, hvilket ble annonsert og kunngjort i Eidsvoll Ullensaker 

Blad den 9.3.2016. Offentlige instanser og utvalgte offentlige/private organisasjoner fikk 

tilsendt forslag til planstrategi og planprogram direkte. Forslaget til planstrategi og 

planprogram lå også tilgjengelig på kommunens hjemmesider under høringsperioden, som ble 

satt til 7.3.2016-30.4.2016. Dokumentene var også utlagt på innbyggertorget i rådhuset under 

høringsperioden.  

 

Forslagene ble presentert i regionalt planforum den 5.4.2016. Det ble også arrangert et åpent 

informasjonsmøte om forslagene i Eidsvoll rådhus den 7.4.2016. Kommunestyret vedtok 

kommunal planstrategi og fastsatte planprogrammet i møte den 14.6.2016.  

 

1.2.2 Arbeidet med parallelle planprosesser  

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel var opprinnelig tiltenkt å 

pågå parallelt med rullering av gjeldende kommunedelplan for Råholt. Planprogrammene for 

de to planprosessene ble behandlet i samme formannskapsmøte den 5.3.2016 og lagt ut til 
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offentlig ettersyn samtidig. Fastsettelse av de to planprogrammene ble gjort av formannskapet 

med en ukes mellomrom sommeren 2016.  

 

Tanken var at forslag til ny kommuneplan og forslag til ny kommunedelplan for Råholt skulle 

følge hverandre tett og dra veksel på hverandre ettersom de samme overordnede føringene lå 

til grunn for initieringen av begge planprosessene, - da spesielt målet om ikke å ta inn nye 

fremtidige utbyggingsområder men heller fokusere på å forsterke og «spisse» gjeldende 

bestemmelser for utbyggingsområder som allerede lå inne i gjeldende planer. Behovet for 

både en rullering av gjeldende kommunedelplan for Råholt fra 1997 og en rullering av 

gjeldende kommuneplan fra 2015 ble vurdert som like prekært og viktig. Intensjonen om en 

parallell prosess med rullering av begge plantypene samtidig ble derfor ansett som 

hensiktsmessig. 

 

Arbeidet med kommuneplanrullering ble imidlertid raskt lagt til side etter fastsettelse av 

planprogrammet, og havnet langt bak prosessen med rullering av kommunedelplanen. 

Bemanningssituasjonen på planavdelingen, det store omfanget av private 

detaljreguleringsplaner som lå til behandling samt arbeidet med en ny områdereguleringsplan 

for Eidsvoll sentrum, - bidro alle i sum til å nedprioritere og fjerne fokus fra arbeidet med 

kommuneplanrulleringen.  

 

Det ble dermed arbeidet med rulleringen av kommunedelplanen som fikk prioritet av de to. 

Komplett planforslag til ny kommunedelplan ble behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn av 

formannskapet den 26.9.2017. Kommunen mottok tre innsigelser til planforslaget fra 

fylkesmannen, fylkeskommunen og NVE. Innsigelsene var begrunnet i en rekke forhold, 

tydeligst av dem alle var innsigelsen fra fylkesmannen som tok for seg kommunens manglende 

foretatte vurderinger av allerede avsatte men uregulerte utbyggingsområder, i lys av nye 

føringer i regional plan for areal og transport.  

 

Det ble etter hvert klart for administrasjonen at for å kunne videreføre allerede avsatte 

utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan gjennom en ny kommunedelplan for Råholt, må 

det først foreligge hjemmel for dette gjennom en ny og oppdatert kommuneplan som tar inn 

over seg de mange nye føringene og retningslinjene som regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus bringer med seg. Det ble derfor fremmet en prinsippavklaringssak for 

formannskapet den 4.12.2018 med følgende innstilling, som ble vedtatt:  

 

«Kommunedelplan for Råholt avsluttes som selvstendig planprosess i sin nåværende form. 

Planmaterialet og de innkomne merknader danner grunnlaget for en områdereguleringsplan for 

Råholt sentrum, og inngår også som en del av pågående arbeid med kommuneplanen.» 

 

1.2.3 Gjenopptagelse av arbeidet med kommuneplanrullering  

Arbeidet med kommuneplanrullering fikk dermed prioritet og fokus igjen fra januar 2019. Mye 

av arbeidet som ble lagt ned i den avbrutte kommunedelplanen i form av tekniske 

løsningsforslag i kart og bestemmelser samt innkomne merknader til planforslaget, ble overført 

arbeidet med kommuneplanen. Av hensyn til den lange tiden som hadde påløpt siden 

planarbeidet ble formelt annonsert tilbake i 2016, valgte administrasjonen ikke å fastholde den 

opprinnelige og utgåtte merknadsfristen i anledning oppstartsvarselet for planarbeidet hvilket 

ville tilsvart datoen 30.4.2016.  

 

Alle innspill som har blitt rettet til den påstartede kommuneplanrulleringen i løpet av årene 

2016, 2017, 2018 til og med 2019, ble registret og behandlet som likeverdige 

kommuneplaninnspill uavhengig av oversendelsesdato. Det siste kommuneplan-innspillet som 

administrasjonen har valgt å inkludere i merknadsbehandlingen for dette planarbeidet er 

datert oktober 2019.    

 



 5 

1.3 Organisering  

Planprosessen har vært gjennomført i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser. 

En egen prosjektgruppe i planavdelingen har vært oppnevnt og stått for selve gjennomføringen 

av prosessen. Prosjektgruppen består av tre saksbehandlere på planavdelingen, leder for 

planavdelingen og virksomhetsleder for kommunal forvaltning. Saksbehandlerne har hatt 

ansvaret for produksjon av de lovpålagte plandokumentene herunder plankart, 

planbestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse og 

kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Leder for planavdelingen og virksomhetsleder for kommunal forvaltning har hatt det faglige 

ansvaret for utredninger, vurderinger og prinsipielle vegvalg som ligger til grunn for det 

utarbeidede materialet. Virksomhetsleder har vært den prosjektansvarlige på vegne av 

prosjektgruppen og svarer direkte til rådmannen. Rådmannen har hatt ansvaret for sikring av 

prosjektets fremdrift samt stått for sentrale overordnede beslutninger i prosessen sammen 

med virksomhetsleder.  

 

Formannskapet er politisk styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. De fastsetter 

planprogrammet, står for den politiske førstegangsbehandlingen av forslag til kommuneplan 

med påfølgende utleggelse til offentlig ettersyn og utgjør første ledd i den politiske 

andregangsbehandlingen av planforslaget før kommunestyret fatter endelig vedtak.   

 

1.4 Innkomne merknader og arealinnspill til kommuneplanarbeidet 

Den opprinnelige annonserte høringsperioden for oppstart av arbeid med kommuneplan-

rullering var 7.3.2016-30.4.2016. Til planstrategien/planprogrammet kom det i alt inn åtte 

innspill fra offentlige myndigheter, et fra private og tre fra lag og foreninger. Disse innspillene 

følger i sin helhet som vedlegg. Vedlagt følger også et sammendrag av innspillene med 

administrasjonens kommentarer slik de ble besvart ut i anledning vedtak/fastsettelse av 

planstrategi og planprogram den 14.6.2016 – kommunestyresak 43/16. 

 

I samme høringsperiode kom det også inn tolv innspill som ble vurdert som rene arealinnspill 

og som ikke berører verken planstrategi eller planprogram. Disse tolv innspillene, kombinert 

med de resterende 22 innspillene som ble rettet til rullering av kommuneplan etter den 

opprinnelige annonserte høringsperioden i tiden mellom februar 2016 – oktober 2019, blir alle 

behandlet som likeverdige arealinnspill i vedlegget Sammendrag av arealinnspill til rullering av 

kommuneplan m/ kommentarer og anbefalinger. Innspillene følger også som vedlegg i sin 

helhet.  

 

Tilsvarende blir de 21 innspillene som ble rettet til oppstart av rullering av kommunedelplan for 

Råholt for den egne høringsperioden 5.3.2016-30.4.2016 også behandlet som rene 

arealinnspill til kommuneplan i vedlegget Sammendrag av arealinnspill til rullering av 

kommunedelplan for Råholt m/ kommentarer og anbefalinger. Disse innspillene følger også 

som vedlegg i sin helhet.  

 

Det er svært få private arealinnspill til endret arealbruk som blir anbefalt tatt til følge i denne 

kommuneplanrulleringen, med noen unntak. Administrasjonen anbefaler motsatt å ta ut/ 

reversere flere fremtidige og eksisterende utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan på 

bakgrunn av pålagte forventede vurderinger. Vurderingen knytter seg til føringene i 

planprogrammet, føringene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og 

føringene som utledes av boligbehov og befolkningsprognoser. De få innspillene til vesentlig 

endret arealbruk som samtidig anbefales tatt til følge, private eller administrasjonens egne, er 

underlagt krav om konsekvensutredning. Nærmere redegjørelse og selve utredningene som er 

gjennomført for disse arealene foreligger i vedlegget Konsekvensutredning og risiko- og 

sårbarhetsanalyse.  
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2 Beskrivelse av planforslaget 

Dette kapittelet er ikke uttømmende i omtalen av alle relevante temaer og problemstillinger 

som har vært gjenstand for utredning og vurdering i utarbeidelsen av dette planforslaget. For 

en ganske dekkende innføring i planforslaget henvises det til lesing av hoveddokumentene 

Planbestemmelser og retningslinjer, Plankart (3 egne vedlegg + digital innsynsløsning via 

nett), Planbeskrivelse og Samfunnsdelen samt de tre vedleggene hvor administrasjonen 

kommenterer og kommer med anbefalinger til private arealinnspill samt til egne administrative 

arealinnspill.  

2.1 Formålsendringer, private arealinnspill  

Med bakgrunn i antallet fremtidige boligområder som allerede ligger inne i gjeldende 

kommuneplan av 2015-2026, kommunens utsikter for befolkningsvekst de neste 12 årene jf. 

gjennomførte prognoser samt de nye regionale føringene og retningslinjene for 

arealplanlegging gjort gjeldende fra 2015 - har arealstrategien for inneværende rullering dreid 

seg om å begrense/stanse nye arealinitiativ og heller tilbakeføre de utbyggingsområdene i 

gjeldende kommuneplanplan som vurderes å motstride nye regionale føringer for 

arealplanleggingen eller som det ikke vurderes å være behov for i et befolkningsvekst-

perspektiv.  

 

Administrasjonen anbefaler følgende formålsendringer (private arealinnspill til rulleringen av 

kommuneplan eller kommunedelplan): 

 

Gbnr. 220/3 (Gamle «Stensby sykehus»), 

fra nåværende/fremtidig felles privat 

offentlig tjenesteyting til nåværende 

næringsbebyggelse 

 
 

Gbnr. 243/2 (Område nordvest for Feiring 

skole), fra nåværende LNF til fremtidig 

grønnstruktur  

 

Gbnr. 140/4 («Mostue»), fra LNF til 

fremtidig boligbebyggelse 

 
 

Gbnr. 156/62 (ubebygd areal på 

Siggerudhagan), fra nåværende 

boligbebyggelse til nåværende 

grønnstruktur 
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Gbnr. 74/49 m.fl. (Finstad, øst for 

Finstadvegen), fra nåværende LNF til 

nåværende boligbebyggelse 

 
 

Gbnr. 97/1 (Andelva, vest for Moelven), 

fra bruk og vern av sjø og vassdrag til 

nåværende småbåthavn 

 
 

Gbnr. 57/23 m.fl. (område på 

Holstangen), fra LNF til nåværende 

boligbebyggelse 

 

 
 

 

Gbnr. 95/393 m.fl. («Sentrumsgården» 

Råholt), fra nåværende sentrumsformål til 

fremtidig boligbebyggelse  

 
 

Gbnr. 126/1 (Område nord for Eidsvoll 

Amfi, Råholt), fra nåværende 

sentrumsformål til nåværende 

grønnstruktur 



 

Det vises for øvrig til vedlagte planbeskrivelse samt vedleggene «Sammendrag av arealinnspill 

til rullering av kommuneplan m/ kommentarer og anbefalinger» og «Sammendrag av 

arealinnspill til rullering av kommunedelplan for Råholt m/ kommentarer og anbefalinger», for 

detaljert redegjørelse for administrasjonens vurderinger og anbefalinger.  

 

2.2 Formålsendringer, administrasjonens egne innspill  

2.2.1 Fremtidige formål i gjeldende kommuneplan  

Eidsvoll har i sin kommuneplan avsatt mange fremtidige utbyggingsområder som ble besluttet 

lagt inn for mange år siden, - noen med opprinnelse helt tilbake til 1991. Alle disse områdene 

kan ikke videreføres ukritisk i ny kommuneplan, da det er krav om begrunnelse ved evt. 

videreføring av avsatte utbyggingsområder som ikke er i tråd med mål, strategier og 

retningslinjer i den regionale planen for Oslo og Akershus. Administrasjonen mener at mange 

av kommunens fremtidige uregulerte boligområder, innehar for dårlig planfaglig dekning for å 

kunne videreføres jf. den regionale planen. Det er også grunn til å trekke i tvil nødvendigheten 

av å videreføre flere av disse områdene med henblikk på befolkningsprognoser, omfanget av 

den forventede boligbyggingen de neste årene samt de store utbyggingsreservene som 

allerede ligger inne i gjeldende kommuneplan og i vedtatte reguleringsplaner. 

 

Administrasjonen anbefaler at 11 områder, tilsvarer 738,5 daa totalt, tilbakeføres fra fremtidig 

utbyggingsformål til LNF. For detaljert redegjørelse vises det til vedlegget «Administrasjonens 

egne vurderinger av arealformål i gjeldende kommuneplan m /kommentarer og anbefalinger».  

2.2.2 Nåværende formål i gjeldende kommuneplan  

Eidsvoll kommune har flere områder i gjeldende kommuneplan som er avsatt til formålet 

«nåværende boligbebyggelse», men hvor dette formålet i mer eller mindre grad ikke ansees 

reelt. Upresise og grove formålsavgrensninger i eldre kommuneplanrulleringer er gjerne blitt 

ukritisk videreført i etterfølgende rulleringer, og er årsaken til at enkelte områder i dagens 

kommuneplan er påført et formål som ikke samsvarer med virkeligheten slik kommuneplanen 

impliserer at det skal gjøre. I arbeidet med denne rulleringen har administrasjonen identifisert 

de områdene som anses særlig problematiske. Problematiske fordi formålet «nåværende 

boligbebyggelse» impliserer at et område allerede er utbygd eller regulert for utbygging. Dette 

stiller seg imidlertid annerledes når et ubebygd område feilaktig er definert som nåværende 

boligbebyggelse, - da blir tolkningen at området er å anse som et fremtidig boligområde. 

Områder for «fremtidig boligbebyggelse» er vesensforskjellig fra de «nåværende» og vil alltid 

fordre særskilt omtale, vurdering og utredning i en kommuneplanrullering, - det mer 

situasjonsbeskrivende formålet «nåværende boligbebyggelse», fordrer imidlertid ikke dette.   

 

Overnevnte problemstilling kan også til en viss grad reverseres, da det er områder i 

kommuneplanen som er avsatt til formålet LNF men som anses å ha mer sammenheng med 

boligformål. Foruten de to områder som administrasjonen mottok innspill til og som allerede er 

blitt foreslått endret fra LNF til nåværende boligbebyggelse (område nr. 16 og 23 i vedlegget 

«Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommuneplan m /kommentarer og 

anbefalinger»), foreslår administrasjonen også på eget initiativ å endre arealformål på 

tilsvarende måte for flere utvalgte områder, - for hvilke områder dette er se 

konsekvensutredningen. 

 

Videre har administrasjonen vurdert de fire områdene som er avsatt til «nåværende spredt 

boligbebyggelse i LNF-områder», og foreslår her at samtlige reverseres til sitt opprinnelige 

formål LNF. På bakgrunn av føringene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus i 

kombinasjon med det faktum at områdene er blitt tilført svært lite ny boligbebyggelse i 

perioden kommuneplanen 2015-26 har vært gjeldende, mener administrasjonen at kommunen 

ikke har belegg for å videreføre arealformålet med bestemmelser om «tillatt oppføring av inntil 

7 boliger pr. år for områdene samlet».  
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Oppsummert anbefaler administrasjonen at 18 områder i gjeldende kommuneplan endres fra 

nåværende utbyggingsformål til enten LNF eller grønnstruktur (1965,5 daa), tre områder 

anbefales endret fra LNF til nåværende boligbebyggelse (33,5 daa) og fire områder anbefales 

endret fra et nåværende utbyggingsformål til et annet utbyggingsformål (75 daa). Det vises til 

planbeskrivelse og overnevnte kommenteringsvedlegg for ytterligere redegjørelse. 

 

2.3 Kommuneplanbestemmelser  

De nye kommuneplanbestemmelsene er utarbeidet med utgangspunkt i de gamle 

kommuneplanbestemmelsene for kommuneplanen 2015-2026, det vil si at administrasjonen 

har vurdert innholdet i gjeldende bestemmelser opp i mot potensialet for en god 

forvaltningsmessig styring og kontroll i årene fremover – tilpasset Eidsvolls behov og 

utfordringer. For denne problemstillingen konkluderer administrasjonen med at gjeldende 

kommuneplanbestemmelser tilbyr for dårlige svar hva gjelder viktige temaer og 

problemstillinger som kommuneadministrasjon i dag opplever som utfordrende å forvalte ut fra 

dagens kommuneplanbestemmelser. Denne erkjennelsen og vurderingen har initiert et 

omfattende revisjonsarbeid knyttet til de gjeldende kommuneplanbestemmelsene.  

 

Forslaget til nye kommuneplanbestemmelser er utarbeidet på bakgrunn av et ideal om å 

inkludere større detaljeringsgrad for de temaer som administrasjonen anser det som 

nødvendig og hensiktsmessig å være tydeligere og mer presis rundt. I tillegg har 

administrasjonen utarbeidet et nytt oppsett som ikke viderefører prinsippet om bestemmelser 

innenfor tekstbokser og retningslinjer i understående kulepunkter. De nye kommuneplan-

bestemmelsene er bygd opp under et konsept som innebærer juridisk bindende bestemmelser 

i løs tekstform, supplert med enkelte retningslinjer som indikert ved bruk av tekstboks og 

overskriften retningslinjer.    

 

Av de mest iøynefallende forslagene til planbestemmelser som representerer vesentlige 

endringer sammenlignet med dagens forvaltningspraksis kan følgende trekkes frem: § 2 – 

rettsvirkning, § 3 – plankrav og unntak, § 5 - oppføring og etablering av ny boligbebyggelse, § 

11 – uteoppholdsareal, § 13 – LNF-områder og § 14 – bestemmelsesområde – grønn grense.  

 

Det vises til «Bestemmelser og retningslinjer» samt kapittel 4.4 i planbeskrivelsen hvor 

samtlige kommuneplanbestemmelser forklares og utbroderes ytterligere (i varierende grad 

ettersom ansett behov).  

 

2.4 Spesielle problemstillinger knyttet til noen arealer  

2.4.1 Ås barnehage - arealformål 

Forslag til ny detaljreguleringsplan for Ås barnehage (gbnr. 138/56 m.fl.) ble behandlet i 

hovedutvalget for næring, plan og miljø den 19.11.2019, der følgende vedtak ble fattet: 

 
Saken sendes tilbake til administrasjonen i påvente av ny vurdering ifbm rullering av 

kommuneplanen. 

 

Som det fremgår av saksfremlegget til det aktuelle planforslaget (PS 132/19) har 

administrasjonen allerede vurdert jordvernshensynet: 

 
«Plasseringen er utredet i kommuneplanarbeidet og kommunen har ikke andre arealer som 
dekker behovet for ny barnehage i området. Som et avbøtende tiltak er det lagt inn en 

bestemmelse hvor det er krav om masseforvaltningsplan som skal sikre flytting av matjord til et 
annet jordbruksareal. Denne skal godkjennes av landbruksmyndigheten i kommunen. (s. 4)» 

 

Administrasjonen registrerer at kommunestyret gjennom behandling av budsjett og 

handlingsplan allerede har tatt et valg i denne saken, og at kommunestyret lar 

jordvernhensynet veie tyngst, og kommunestyret ber administrasjonen om å utrede alternativ 

tomt til barnehage. 
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Det er mye eksisterende boligbebyggelse i nærområdene Siggerudhagan, Vestvangvegen, 

Hammerstad og Vegamot i tillegg til et fremtidig boligområde i Linlykkja rett nord for Ås skole 

som foreslås videreført som «fremtidig boligbebyggelse» i denne rulleringen. Eidsvoll 

kommune trenger areal ved Ås skole til en eventuelt fremtidig utvidelse av skolen av hensyn til 

fremtidig forespeilet befolkningsvekst, og administrasjonen velger derfor å fastholde på 

arealformålet «offentlig privat tjenesteyting» for dette arealet også i denne 

kommuneplanrulleringen.  

 

2.4.2 Fuglerudjordet på Råholt – mulig detaljregulering 

Administrasjonen har valgt å foreslå en endret arealbruk for gbnr. 94/581 m.fl. fra nåværende 

boligbebyggelse til nåværende LNF – innspill nr. 10 i vedlegget «Administrasjonens egne 

vurderinger av arealformål i gjeldende kommuneplan m /kommentarer og anbefalinger». 

Forslaget kom til som følger av vedtaket som ble fattet i hovedutvalg for næring, plan og miljø 

den 19.11.19 i anledning førstegangsbehandling av forslag til en detaljreguleringsplan for 

området. Vedtaket som ble fattet lød: 

 
Forslaget avslås begrunnet med hensynet til jordvernet. 

 

Administrasjonen mente vedtaket var på linje med administrasjonens vurderinger av andre 

lignende tilfeller hvor en allerede har foreslått endringer i arealbruk fra nåværende 

boligbebyggelse til LNF der det ikke er samsvar mellom faktisk situasjon og kommuneplan. Se 

for øvrig nærmere omtale av denne spesielle tematikken i kapittel 2.2.2, første avsnitt.  

 

Saken gikk imidlertid videre til kommunestyret hvor det ble vedtatt å legge 

detaljreguleringsplanen ut på offentlig ettersyn. Administrasjonen er av prinsipiell oppfatning 

at områder som er avsatt til nåværende boligbebyggelse bare kan ha dette formålet hvis 

området innehar nettopp boligbebyggelse, - og velger derfor å la forslaget om endret 

arealbruk stå. Sluttbehandlingen av detaljreguleringsplanen vil være bestemmende for hva 

slags formål området skal ha i fremtiden. Hvis det blir vedtatt en detaljreguleringsplan for 

området må området endres tilbake til det opprinnelige formålet nåværende boligbebyggelse. 

 

2.4.3 Vilberg skole – arealformål 

 

Administrasjonen anbefaler at gjeldende arealformål for området, offentlig privat tjenesteyting, 

videreføres i ny kommuneplan på tross av reguleringsplanformålet «boligbebyggelse» som 

området nå har fått i kraft av den nylig vedtatte områdeplanen for Vilberg-området (vedtatt 

20.12.2018). Videreføringen av gjeldende kommuneplanformål med påfølgende motstrid jf. 

siste vedtatte reguleringsplan, tilskrives nye administrative vurderinger av denne 

eiendommen. Kommunen har enda ikke utredet omlokalisering av virksomhet for kultur, 

eventuelt andre kommunale virksomheter. Deler av dagens Vilberg skole kan være aktuell for 

kulturformål i tillegg til annen aktivitet. Det kan for eksempel være aktuelt å ha 

voksenopplæring der dersom det interkommunale samarbeidet om voksenopplæring på 

Jessheim ikke videreføres. Videre vil det være behov for å utvide barnehagekapasiteten i 

midtbygda, og det kan da være aktuelt å utvide Vilberg barnehage med en del av tomta 

tilhørende dagens Vilberg skole. Formålet offentlig privat tjenesteyting foreslås derfor 

opprettholdt for eiendommen. Alternativt kan deler av området legges ut til boligformål, etter 

at man har gjort vurderinger av arealbehov til barnehage og fremtidig bruk av den 

eksisterende bygningsmassen på Vilberg skole. 

 

2.4.4 Interpellasjon - 1-10 trinns skole med flerbrukshall på Dal 

Ved en interpellasjon i kommunestyremøtet den 10.12.19 ble det fremmet forslag om at 

administrasjonen utreder mulighetene for mulig finansiering og regulering av ny 1-10 trinns 

skole med flerbrukshall på Dal i området Liene/Hellerstad. Interpellasjonen fikk støtte og ble 

vedtatt av kommunestyret.  
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Administrasjonen vil her bemerke at ny 1-10 trinns skole i området Liene/Hellerstad ikke er en 

del av forslaget til ny kommuneplan, og er ei heller blitt vurdert eller drøftet tidligere i 

prosessen. Administrasjonen har imidlertid sett på alternativ til ny fremtidig ungdomsskole i 

området Dal leir, og har kommet til at dette området er best egnet gitt den sentrale 

beliggenheten med god og trafikksikker adkomst i et område som omsluttes av mye 

nåværende og til og med fremtidig boligbebyggelse. Området Dal leir (gbnr. 92/166) er derfor 

foreslått med formålet kombinert bebyggelse- og anleggsformål og kan i fremtiden benyttes til 

boligbebyggelse og offentlig privat tjenesteyting (ungdomsskole) i henhold til forslag til 

kommuneplanbestemmelse § 25.  

 

Hvis administrasjonen skal se på mulighetene for regulering av ny skole og flerbrukshall i 

området Liene/Hellerstad samt mulig tomtesalg av kommunale eiendommer i nærområdet for 

skolens finansiering, må området først avsettes til egnet formål i kommuneplanen. Dagens 

formål LNF, som foreslås videreført i ny kommuneplan, danner ikke utgangspunkt for en 

reguleringsplan i området for formålene boligbebyggelse og tjenesteyting. Hvis formannskapet 

beslutter å sende kommuneplanforslaget i retur til administrasjonen for å arbeide videre med 

denne problemstillingen, må det poengteres at prosessen med ny kommuneplan for Eidsvoll vil 

bli gjenstand for utsettelse og en litt uforutsigbar fremdrift. Administrasjonen minner om at 

arbeidet med ny kommuneplan fra før er kraftig forsinket, av årsaker som kan leses i kapittel 

1.2 i saksfremlegget.   

 

2.5 Kartteknisk 

2.5.1 Formålsmotstrid mellom kommuneplan og områdeplan for Eidsvoll sentrum  

Forslag til planbestemmelse § 2 – rettsvirkning, innebærer følgende:  

 
Kommuneplanen m/ kart og bestemmelser supplerer eldre reguleringsplaner på temaer hvor 
disse ikke angir noe annet. Med eldre reguleringsplaner forstås alle planer med vedtaksdato eldre 

enn kommuneplanen.  
 
Ved formålsmotstrid går kommuneplanen foran eldre reguleringsplaner. Formålsmotstrid knytter 
seg til de tilfeller der eldre reguleringsplaner angir en detaljert bruk som strider i mot 
kommuneplanens hovedformål. Formål for grønnstruktur/ uteopphold til 
bebyggelse/samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i eldre reguleringsplaner, vil ikke være 
gjenstand for slik formålsmotstrid.  

 
Når formålsmotstrid ikke foreligger, opprettholdes rettsvirkningene av eldre reguleringsplaner i 
sin helhet.  

 

Området som omfattes av den nylig vedtatte områdeplanen for Eidsvoll sentrum (endelig 

vedtatt 2019) sammenfaller med det området som i gjeldende kommuneplan 2015-2026 

innehar den største detaljeringsgraden også på kommuneplannivå – da kommuneplanen 2015-

26 for dette området baserer seg på en eldre og nå opphevet reguleringsplan for Eidsvoll 

sentrum datert 2007. Administrasjonen har på nåværende behandlingstidspunkt ikke endret 

formålene for Eidsvoll sentrum i tråd med den nylig vedtatte områdeplanen fra 2019 grunnet 

tidspress og andre prioriteringer. Gjeldende kommuneplan innehar en del formålsmotstrid jf. 

nyeste områdeplan, hvilket i sin tur vil innebære en del negative og utilsiktete konsekvenser 

for områdeplanens rettsvirkning hvis ny kommuneplan blir videreført uten endringer for dette 

området – dette med referanse til § 2. Administrasjonen vil adressere denne problemstillingen 

forut for den fremtidige sluttbehandlingen. 

 

2.5.2 Presentasjon av formålsendringer og digitalt kartinnsyn av planforslaget  

Av årsaker som kan tilskrives tidspress og harde prioriteringer ifbm utarbeidelsen av dette 

planforslaget, har administrasjonen valgt å presentere endringene som gjøres i arealplankartet 

i tre egne merknadsbehandlings-vedlegg. De tre vedleggene besvarer ut arealinnspill til hhv. 

kommuneplanen, til den avsluttede kommunedelplanen for Råholt samt endringer som 

administrasjonen selv har foreslått. Administrasjonen mener at en slik presentasjon danner et 

godt nok grunnlag for politikere, innbyggere og offentlige instanser til å sette seg inn i de 
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endringene i arealformål som både anbefales og ikke anbefales i anledning denne 

kommuneplan-rulleringen. Videre vil hele kommuneplankartet bli digitalt tilgjengelig på 

kommunens kartinnsynsløsning i tiden før, under og etter høringsperioden for planforslaget via 

kommunens hjemmesider.     

 

2.5.3 Oppdatering og revisjon av temaet hensynssoner i arealplankartet  

Sakens plankart som er digitalt tilgjengelig via kommunes kartinnsynsløsning er på dette 

behandlingstidspunkt ikke blitt supplert og oppdatert med samtlige hensynssoneavgrensinger 

(enten i arealplankartet eller i form av temakart) slik de tilhørende planbestemmelsene for 

temaet angir og gir lovnader om. Det tas sikte på at arealplankartets nye/reviderte 

hensynssoner skal være lagt inn med fullstendig dekning forut for den fremtidige 

sluttbehandlingen av kommuneplanforslaget. På dette tidspunkt henviser administrasjonen til 

behandlingen av temaet slik de beskrives i tekstform i «planbestemmelser og retningslinjer» 

samt kapittel 4.4.19 – 4.4.36 og kapittel 4.5 i «planbeskrivelse».  

 

2.5.4 Utdaterte reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommunedelplaner   

Administrasjon innstiller også på at samtlige eldre reguleringsplaner vedtatt før 1966 aktivt 

oppheves gjennom vedtak av ny kommuneplan. Disse eldre reguleringsplanene er 

problematiske av flere årsaker:  

 

o Reguleringsplanene er aldri blitt digitalisert. De er tegnet inn for frihånd på kalkerpapir 

og scannet inn i kommunens kartdatabase. Dog er ikke planene fullt ut synlige for 

allmennheten på kommunens karttjeneste, - kun omrisset av dem.  

o Byggesaksbehandling etter disse eldre reguleringsplanene fordrer generelt mye tolkning 

av ting som fremstår uklart. Planene er svake og foreldede styringsverktøy.  

o Reguleringsplanene er avleggs i den forstand at de regulerer former for bebyggelse som 

ikke lenger eksisterer innenfor et moderne planfaglig vokabular, slik som 

bebyggelsesformen «villamessig våningshus». Det er en mye anvendt tolkning av 

administrasjonen å oversette dette begrepet til det mer moderne «frittliggende 

småhusbebyggelse», selv om dette begrepet neppe heller samsvarer med de eldre 

planenes intensjoner.  

o Planene setter i all hovedsak ganske krasse begrensninger hva gjelder krav til størrelse 

på garasje, høyde på bebyggelse, antall m2 bruksareal og tillatt utnyttelsesgrad. Som 

en konsekvens blir dispensasjonsreglementet i plan- og bygningsloven ofte tatt i bruk i 

saksbehandlingen, - hvilket utgjør regelen mer enn det utgjør unntaket.  

o Mange av detaljløsningene i de eldre planene er aldri blitt realisert og opparbeidet, - 

dette gjelder vegtraseer og tomtestrukturinndeling spesielt. Dette medfører også 

mange dispensasjonsbehandlinger.  

o Selv om planene har vært gjeldende siden 50- og 60-tallet, er det ikke nødvendigvis 

god helthetlig bebyggelsesstruktur å spore innenfor de områder som omfattes av 

planene. Mange områder innenfor de gamle planene er detaljregulert av nyere planer 

og har på den måten fått en tettere og annerledes bebyggelsesstruktur. I mange 

områder har også mange innvilgede dispensasjoner bidratt til å uthule rettsvirkningene 

av planene.  

 

Det følger av kommunal- og moderniseringsdepartementets dokument «Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging» vedtatt 12.5.2015 at kommunene, ved 

planlegging etter plan- og bygningsloven, må basere sine planforslag og beslutninger på et 

godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. De gamle planene fra 50- og 60-tallet er følgelig ikke 

tidsriktige planer lengre hva gjelder føringer på statlig, regionalt og kommunalt nivå. Tvert i 

mot anses de å være dårlig egnet for å møte dagens utfordringer, som demonstrert gjennom 

mange år med administrativ og politisk sedvane med å dispensere fra planenes formål og 

bestemmelser. På bakgrunn av det overnevnte foreslår administrasjonen å oppheve alle eldre 

reguleringsplaner vedtatt før 1966. Administrasjonen mener dette er forsvarlig når en også tar 

i betraktning at forslaget til ny kommuneplan stiller tydeligere krav og er mer detaljert enn 

forrige kommuneplan hva gjelder reglene for temaer som plankrav, maksgrense for antall 
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boenheter før krav om plan, vilkår som oppfylles før tiltak uten reguleringsplan, estetikk- og 

avslagshjemler m.m.  

 

Administrasjonen innstiller også på å oppheve eldre kommunedelplaner for: 

 

o Råholt-Sagmoen, vedtatt 6.10.1997 

o Eidsvoll sentrumsområde, vedtatt 28.8.2000 

o E6 og Dovrebanen, Eidsvoll stasjon – Minnesund – Hedmark grense, vedtatt 24.2.2009 

 

Gjeldende kommunedelplanen for Råholt-Sagmoen ble det gjort forsøk på å rullere i 

mellomtiden og etter oppstart av arbeid med denne kommuneplanrulleringen i 2015. Arbeidet 

ble imidlertid avbrutt og stilt i bero i 2017 grunnet innsigelser fra offentlige instanser, som i 

effekt var begrunnet i mangelfullt oppdatert plan- og beslutningsgrunnlag på overordnet 

kommuneplannivå. Som en konsekvens ble div. kunnskapsgrunnlag, innspill og detaljløsninger 

fra arbeidet med kommunedelplan overført til arbeidet med kommuneplanen i stedet. 

Forslaget til ny kommuneplan tar altså innover seg flere av de plangrep og løsninger som 

opprinnelig skulle inngå i den nå avbrutte kommunedelplanen. Hva angår behovet for mer 

detaljerte plan- og beslutningsgrunnlag for fremtidens Råholt, vil en områdereguleringsplan-

prosess for sentrale deler av Råholt bli igangsatt så fort en ny rettskraftig kommuneplan 

foreligger.  

 

Kommunedelplan for Eidsvoll sentrumsområde er i effekt allerede blitt opphevet som følger av 

ny områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum, som ble vedtatt av kommunestyret den 

12.3.2019. Vedtak av ny kommuneplan bør formalisere denne opphevelsen. Kommunedelplan 

for E6 og Dovrebanen av 2009 hadde som formål å avklare trasevalget for nytt dobbeltspor og 

ny firefelts E6 mellom Eidsvoll stasjon/Minnesund bru og Hedmark grense. Ny jernbanetrase 

og kjøreveg er i senere tid blitt detaljregulert i egne planer samt ferdigstilt, - med unntak av 

dobbeltsporet mellom Eidsvoll stasjon og Minnesund som er i en anleggsfase. Administrasjonen 

mener at det ikke er behov for den eldre kommunedelplanen lenger, og at ny kommuneplan 

bør formalisere opphevelsen av også denne.  

 

Oppsummert vil administrasjonen anbefale å legge inn forslag til en rekke opphevelsesvedtak 

for de planene som omfattes av det overnevnte, samtidig med fremtidig sluttbehandling og 

vedtak av selve kommuneplanen. 

 

2.6 Samfunnsdelen  

Administrasjonen har funnet det hensiktsmessig å videreføre oppsettet fra den forrige 

samfunnsdelen for perioden 2011-2022, der man benytter seg av en tredeling per kapittel i 

form av hovedmål, delmål og strategier. Nytt i denne samfunnsdelen er et eget kapittel med 

mål og utfordringer for virksomhetene (kapittel 4). 

 

Samfunnsdelen beskriver utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet, for kommunens 

tjenester og kommunen som organisasjon. Det er formulert en hovedmålsetting for 

kommunens arbeid i planperioden: 

 

Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og leve i.  I samarbeid 

med sine innbyggere skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø, naturressurser, arealer og 

økonomi forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en bærekraftig 

og framtidsrettet samfunnsutvikling. 

 

For å realisere hovedmålsettingen setter man særlig fokus på tre områder: 

 

 Arealbehov og fokus på tettstedsutvikling 

o Det har blitt utarbeidet nye bestemmelser, og blitt gjort en gjennomgang av arealer som 

møter kravene til regionale føringer og politiske avgjørelser. I tråd med prioriteringene i 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) skal det som hovedstrategi 

for utbyggingsmønsteret satses på en videreutvikling av tettstedene Eidsvoll sentrum, som 

kommunesenter, og Eidsvoll Verk/Råholt. 
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o Befolkningsprognoser viser til en mulig økning på 12.140 personer frem til år 2044 

o Særlig økning av antall barn/unge fører til større behov for barnehage/skoleplasser. 

o Forventes et økt press på institusjonsplasser. 

              

 

          

Miljø og Klima 

o Kommunen opplever at det gjennomføres mange, og store, utbyggingsprosjekter. Dette 

fører til utfordringer når det gjelder å ivareta kommunens natur-, kulturlandskaps- og 

miljøverdier. En annen viktig miljøutfordring er oppfølgingen av nasjonale mål og planer 

innenfor klima- og energisektoren. 

o For å kunne imøtekomme begge behov vektlegges utbyggingsmønster som baseres på 

ATP. Samtidig vil lokalisering mtp. miljøfarer (ras/flom), og nærhet til kollektivknutepunkt 

utgjøre viktige momenter. Utforming av nybygg, materialvalg og valg av energiløsninger er 

andre sentrale elementer. 

o Fokus på å ivareta eksisterende grønnstruktur, i tillegg til at viktige områder for biologisk 

mangfold i størst mulig grad ønskes fri for utbygging. 

 

Folkehelse 

o Kommunen har scoret svært dårlig på flere av punktene som ble undersøkt av 

folkehelseinstituttets folkehelsebarometer. Bla. Vises det til lav utdanning, større forekomst 

av mobbing og ensomhet, høyere andel livsstilssykdommer som f.eks. overvekt/fedme og 

høy andel røykere. 

o Kommunen har satt mål for å arbeide mot god livskvalitet, og skape forutsetninger for at 

alle skal kunne ta ansvar for egen helse. Det settes fokus på at boområder, møteplasser og 

uteområder skal være tilgjengelig for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og 

trivsel. Videre skal kommunens planarbeid medvirke til å etablere gode uteområder både 

ved offentlige institusjoner, men også ivareta grønne passasjer, møteplasser og 

opprettholde krav til leke-, ute og oppholdsplasser i sin helhet jf. kommuneplan-

bestemmelsene. 

 

Utover disse punktene vektlegges også viktigheten av temaene; næringsutvikling, samfunns-

sikkerhet og beredskap, økonomi og personal- og organisasjonsutvikling i samfunnsdelen. For 

øvrig så vises det til samfunnsdelen i sin helhet. 

 

3 Vurdering 

Viktige konklusjoner å ta med seg fra forslaget til ny areal- og samfunnsdel er bla.: 

 

- Planforslagene tar i mye større grad hensyn til føringene i regional plan for areal og 

transport i Oslo og Akershus som ble vedtatt des. 2015. Administrasjonen har vurdert alle 

utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan og har anbefalt å reversere flere av de mest 

usentrale og uhensiktsmessige arealene tilbake til LNF/grønnstruktur-formål. 

Planforslagene setter kommunen i en mer ideell og «frampå» posisjon sammenlignet med 

gjeldende kommuneplan, med henvisning til regionale/nasjonale føringer og forventinger.  

 

- Arealdelen inkluderer to langsiktige bestemmelsesområder for temaet «grønn grense», i 

tråd med regional plan. Disse grensene skal være til veiledning for både kommune og 

utbyggere i årene fremover med tanke på hvor en ønsker fortetting og høy utnyttelse 

innenfor kommunens to største vekstområder.  

 

- Det er innarbeidet sterkere bestemmelser og retningslinjer for ivaretagelse av 

samfunnssikkerhet slik som flom og skred. Interesser knyttet til støy, kulturminner og 

kulturmiljøer er også sterkere forankret i dette kommuneplanforslaget.  

 

- Det er innarbeidet sterkere og tydeligere krav til omfanget av ny bebyggelse som tillates 

oppført, samt krav til selve utførelsen, uten bruk av reguleringsplan. 

 



 15 

- Arealdelen har til hensikt å få ned antallet dispensasjonsbehandlinger. Virkemidlene for å få 

til dette er representert ved formen på de nye bestemmelsene som er tydeligere på hvor 

grensene går for hhv. hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Dette idealet går igjen i 

mange av kommuneplanbestemmelsene.  

 

- I arealdelen er det jevnt over blitt foretatt en kraftig opprydning av uhensiktsmessige/ 

feilaktige formålsavgrensinger som har ligget inne i gjeldende overordnede kommuneplaner 

siden 90-tallet. Generelt har skog og dyrka mark fått forrang for de områder som har vært 

avsatt til et nåværende utbyggingsformål men som fremstår ubebygd.  

 

- Planforslaget er utarbeidet i tråd med kommunens egne befolkningsprognoser, og tar 

hensyn til kommunens fremtidige behov mtp. skole- og barnehageplasser.   

 

4 Alternativer 

A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger, eventuelt; 

B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 

 

5 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslagene til kommuneplanens 

langsiktig areal- og samfunnsdel for årene 2020-2031, legges ut på offentlig ettersyn.   

 

 

 

 

Vedlegg som følger saken: 

1 Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommuneplanen m/ kommentarer og 

anbefalinger 

2 Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommunedelplan for Råholt m/ kommentarer 

og anbefalinger 

3 Administrasjonens egne vurderinger av arealformål i gjeldende kommuneplan m/ 

kommentarer og anbefalinger 

4 Private arealinnspill til kommuneplanen 

5 Private arealinnspill til kommunedelplan for Råholt 

6 Planbeskrivelse 

7 Samfunnsdelen 

8 Bestemmelser og retningslinjer 

9 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 

10 Langsiktig grønn grense 

11 Lokal mobilitet og grønnstruktur Råholt 

12 Estetisk veileder 

13 KS-sak 43/16: Offentlige instansers, lag og foreningers uttalelser til planstrategi og 

planprogram 

14 KS-sak 43/16: Sammendrag av offentlige instansers, lag og foreningers uttalelser til 

planstrategi og planprogram med rådmannens kommentarer 

15 KS-sak 43/16: Vedtatt kommunal planstrategi og fastsatt planprogram 

 

 

 


