
Sammendrag av arealinnspill til  
rullering av kommunedelplan for Råholt  

m/ kommentarer og anbefalinger 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Jon Tærud. 
 
Ønsker å omdisponere areal fra gnr. 96 bnr. 14 fra 
jordbruksareal til utbyggingsareal. Han viser til at: 
«den helt vesentlige delen  
består av uproduktiv utmark, men beskjærer utkan-
ten av  
dyrket mark». 

11.5.2015 BREV96/141

Anbefales ikke.  
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  I det aktuelle området er det dessuten 
allerede avsatt store ubebygde boligområder.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Med bakgrunn i dette arbeidet ser de ikke at utbyg-
ging av B8 bremser eller hindrer en god utvikling 
for mjuke trafikanter. De ser det er knyttet utfor-
dringer i fm biltrafikk.
 
De går ut i fra at det blir gjennomført en trafikkana-
lyse i forbindelse med kommunedelplanarbeidet. 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Innspillet tas til orientering og utredningene/tanke-
ne tas med i det videre arbeidet med områdeplan/
sentrumsplan for Råholt. Det vil bli gjennomført en 
trafikkanalyse som del av planarbeidet.

2 29.1.16 E-POST

Innspill fra Plan 1 på vegne av MEV/SOTOKA. 
 
Innspillet gjelder området B8 med Tyskerud og Bek-
kedal.

Mathiesen Eidsvoll Verks (MEV) og familien Røhr 
Fagerholms (SOTOKA AS) grunn utgjør felt B8 
i kommuneplanen for Eidsvoll. De har forberedt 
igangsetting av planarbeid. I den forbindelse har 
de gjort noen betraktninger omkring dagens situa-
sjon og utviklingstrekk for både biltrafikk og mjuke 
trafikanter. Arbeidet framkommer etter kartlegging/
registrering i felt, samt forsøk på analyse og drøftelser 
i en arbeidsgruppe.

De har sett på:
- Biltrafikk - dagens situasjon, utviklingstrekk og 
avbøtende tiltak.
- Gående/syklende/turtrafikk – dagens situasjon, 
utviklingstrekk og tilrettelegging



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

3 10.3.2016 E-POST

Innspill fra Jon-Ole Bekkestuen. 
 
Bekkestuen har oversendt forslag til ny avlastnings-
veg på Råholt, samt forslag til plassering av «Tuf-
tepark» på arealene ved Tærud som i dag er dyrket 
mark.

Han har også i sitt forslag skissert ny vegstrekning fra 
Mostuekrysset til Bøn.

I tillegge er det oversendt skisse over ny skole, samt 
idrettsanlegg øst for Steinerbarnehagen på Eidsvoll 
Verk.

Skissen over skole/idrettsplass på Eidsvoll Verk er 
utenfor planområdet, og vil derfor ikke bli vurdert i 
denne prosessen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Eidsvoll idrætsforening (EIF). 
 
EIF har kommet med et omfattende og grundig 
innspill knyttet til deres virksomhet. Innspillet tar for 
seg etablering av nærmiljø-/idrettspark, hvor tema 
som dimensjonering, idrettsfunksjoner, funksjonalitet 
drøftes.

I tillegg har EIF i innspillet kommet med noen ideer 
rundt lokaliseringsalternativer. De konkrete forslagene 
er:
- Tærudjordet
- Område sør for Eidsvollsbygningen/nord for 
Eidsvoll Verk stasjon
- Eidsvoll stadion/Opakerjordet

De har videre innspill rundt tilrettelegging for ulike 
aktiviteter i områdene Ladderudåsen, Bergermoen. 
Innspillet nevner også utfordringer knyttet til infra-
struktur, samt sentrumsutvikling.  

Innspillet tas til orientering og tas med videre i plan-
prosessen.

4 26.3.2016 BREV



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Jostein Sørensen. 
 
Sørensen skriver i sitt innspill at han er spesielt opp-
tatt av barn og foreldres mulighet til et aktivt uteom-
råde på vinterstid med aking, brettkjøring, alpintre-
ning, lette løyper for langrenn mm.

Han trekker fram Skaubanen som et unikt område 
hvor dette kan kombineres.

I innspillet foreslår han at området bør utvides opp til 
vanntårnet, samt sydover slik at de forskjellige aktivi-
tetene får bedre plass.

Han kommer også med ulike ideer til bruk av områ-
det.

Innspillet har også forslag til ny avlastningsveg på 
Råholt.

5 96/17 m.fl 8.4.2016 BREV

 Innspillet tas til orientering. Det vil i planprosessen 
bli sett konkret på behovet for avlastningsveg, samt 
behov for utvidelse av friområder innenfor planom-
rådet.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Kjetil Steen Solberg. 
 
Solberg tar i sitt innspill opp utfordringer rundt tra-
fikksituasjonen rundt Råholt skole. Han har følgende 
forslag:
-Nordlivegen stenges for gjennomkjøring ved gang-
veg som fører til skolen.
-Moenvegen endres adkomstretning fra sørsiden av 
vegen. Trafikken ledes da inn på nNordlivegen ved 
stedet Nordli og deretter ut ved Kiellandkrysset.
-Teiemoen stenges ved Martin Johansens veg og 
ledes ut på Teievegen som igjen leder trafikken ut på 
Martin Johansens veg og Kirkevegen ved Strandkrys-
set.

Innspillet går også på byggehøyder og utnyttelses-
grad på Råholtmoen – Fuglerud skog. Hvor det 
foreslås fortetting. Byggehøyder opp mot 4 etasjer, 
med inntrukket 4. etasje. Enkeltstående eneboliger 
bør følge gjeldende bestemmelser. Det foreslås at det 
tillates bygging av garasje i 2 høyder under leilighets-
kompleks e.l. 

Innspillet tas til orientering.  
 
Det vil i planprosessen bli utarbeidet en trafikkanaly-
se, samtidig som det arbeides med en ny Trafikksik-
kerhetsplan for kommunen. Trafikksikkerhet rundt 
skolene vil være tema der. Bestemmelsene for plan-
området vil bli tema i prosessen videre og fortetting 
vil bli vurdert. 

6 20.4.2016 BREV



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

96/147 28.4.2016 BREV

Innspill fra BER på vegne av Jon Tærud. 
 
BER er engasjert av Jon Tærud med familie som råd-
giver i forbindelse med
utvikling/forvaltning av familiens eiendom i Råholt. 
Eiendommen har gnr. 96, bnr. 14 og har et areal på 
ca. 408 dekar.

BER oppsummerer i brevet noen av de henvendel-
ser som har kommet til familien vedr. utnyttelse av 
eiendommen, samt familiens synspunkter på disse.
De visert til at eiendommen er beliggende i sentrum 
av Råholt og utgjør en naturlig del av sentrumsutvik-
lingen. Dette gjelder spesielt den nordlige delen av 
eiendommen. De er av den oppfatning av at det her 
bør etableres et boligområde med variert bebyggelse, 
både blokker, rekkehus og eneboliger. 

De ønsker således at denne delen blir innført som 
byggeområde for fremtidig boligbygging i kommu-
nedelplanen.

Anbefales ikke.  
 
I henhold til vedtatt planprogram er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved den-
ne rulleringen. Området er sentralt, men det er et 
stort uutnyttet boligpotensiale i området. Dette må 
utbygges før det «tas hull på» nye områder. Dette 
gjelder bl.a. sentrumsområdene for å få et leve-
dyktig sentrum, samt Lundsjordet som allerede er 
regulert. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Eidsvoll Verk skytterlag. 
 
Eidsvoll verk skytterlag viser til at baneanlegget deres 
ligger på Bergermoen. 

De er 196 medlemmer pr i dag, og i løpet av seson-
gen er det ca. 1000 skyttere innom banen.

Deres synspunkter er at kommunedelplanen for 
utbygging av Råholtområdet vil kunne være til hind-
ring for deres baneanlegg. De ønsker derfor en god 
dialog med kommunen om dette området, som de er 
helt avhengig av.

Innspillet tas til orientering.

8 28.4.2016 E-POST



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Dahlen Østre huseierlag v/Jens Petter 
Jensen. 
 
Huseierlaget har fått henvendelser om kjøp av deres 
lekeplass for boligbygging, siden denne pt. Ikke er i 
bruk da det ikke bor så mange barn i området. 

Huseierlaget vil derfor vite hvordan kommunen 
stiller seg til en slik arealendring i kommunedelplan-
prosessen.

Anbefales ikke.  
 
 
Kommunen mener det er viktig å beholde de 
lekeplasser og grønne områder men har innenfor 
eksisterende bebyggelse. Selv om den ikke er i bruk 
i dag, vil dette kunne endre seg over tid og det er 
viktig for området å beholde plassen ubebygd. Om-
rådet tilbakeføres til LNF.

9 123/3 29.4.2016 BREV



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

92/16810 28.4.2016 BREV

Innspill fra ØRP AS på vegne av Solsiden Råholt AS. 
 
ØRP fremmer forslag om endring av arealformål 
for eiendommen «Østgård» gnr. 92 bnr. 168. Arealet 
ønskes avsatt til byggeområde for boligbebyggelse, 
men er i dag dyrka mark. De viser til at eiendommen 
ligger i forlengelsen av Råholt sentrum, og er inne-
klemt av bebyggelse mot Kjerkevegen som nærmeste 
nabo i sør. De viser videre til at det er forholdsvis 
kort avstand til fylkesveg, riksveg samt busshol-
deplass, Råholt sentrum og kollektivknutepunktet 
Eidsvoll Verk stasjon. Arealet er derfor godt egnet 
for boligbebyggelse grunnet dets sentrale beliggen-
het i et veletablert boligområde sentralt på Råholt. 
En fornuftig utnyttelse av arealet tilsier mellom 60 -. 
100 rekkehus og leiligheter i 2 – 3 etasjer. Arealet har 
vært vurdert tidligere i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel. Området er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til LNF-område. Området er på 
17,5 daa.

Anbefales ikke.  
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen. Området er i dag dyrket mark, og med 
føringene fra overordnede landbruksmyndigheter 
vil dette området være lite aktuelt å omdisponere. 
Det gjelder også i forholdet til fokuset på fortetting i 
nærheten av kollektivknutepunktene, da dette ligger 
ugunstig til i så måte.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Nils Kristian Paulsen. 
 
Paulsen fremmer forslag om å utvide planavgrensnin-
gen til å inkludere gnr. 92 bnr. 6 – Svenskerud gård. 
De har ingen umiddelbare planer for eiendommen, 
men siden planen er langsiktig ønsker de å ha mulig-
heten til å få vurdert eiendommen i forhold til behov 
og vekst i kommunen på lang sikt. Eiendommen ville 
være en helt naturlig del i utvidelsen og utviklingen 
av Råholt sentrum.

92/611 28.4.2016 BREV

Anbefales ikke.  
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  Det er derfor ikke behov for å utvide 
planområdet til å omfatte gbnr. 92/6. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Mistberget Biovarme AS. 
 
De viser til at de leverer miljøvennlig varme til en del 
bygg innenfor sitt konsesjonsområde for fjernvarme 
på Råholt. De viser også til at det er innlevert sak til 
NVE for utvidelse av konsesjonsområdet.

De ber kommunen ta inn og bearbeide temaet Miljø-
vennlig energibruk i bygg som en del av kommune-
delplanen.

12 29.4.2016 BREV

Innspillet tas til orientering.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

96/913 29.4.2016 E-POST

Innspill fra Gardermoen tomteselskap AS v/Hans 
Christian Jahren. 
 
Innspillet er knyttet til den østre parsell av gnr. 96 
bnr. 9.Forslagsstiller viser til at parsellen er et gjen-
stående inneklemt LNF-område på ca 20 daa. De 
skriver at området er sentralt på Råholt, grensende til 
Trondheimsvegen, Vestengavegen og en nyere barne-
hage. 

For parsellen øst på 96/9 er det allerede etablert gang 
og sykkelveger, bussholdeplass med busslomme på
Trondheimsvegen og bygd en større barnehage på 
deler av parsellen.
 De skriver at infrastruktur er på plass i området. 
På den bakgrunn mener de den samfunnsnyttige ge-
vinsten av å omgjøre dette aktuelle område fra dyrket 
mark til utbyggingsformål gir flere samfunnsmessig 
goder enn at parsellen fortsatt skal opprettholdes 
som dyrka mark.

Anbefales ikke.  
 
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  Det som også taler imot er at området i 
dag er dyrket mark.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

14 BREV29.4.2016

Innspill fra Hobrå eiendom AS v/Tim Holmvik. 
 
Innspillet går ut på forslag til omkjørings-/avlast-
ningsveg på østsiden av E6 og vest for bebyggelsen 
ved Ladderud på Råholt. Det er vedlagt forslag til 
omkjøringsvegtrase med innspillet, samt en opplis-
ting av hvilke grunneiere som blir berørt. Det vises 
i innspillet til at flere av disse er positive til å avgi 
nødvendig grunn vederlagsfritt.

Innspillet tas til orientering.  
 
Det skal utarbeides en trafikkanalyse for Råholtom-
rådet i forbindelse med planprosessen. Denne vil ta 
for seg temaet avlastnings-/omkjøringsveg.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

skole og det blir kort veg fra Råholt barneskole.

Nødvendig areal for nytt kirkebygg vil derfor være 
ca. 8 -10 da. Med kirke i dette området bør en også 
se på muligheter for noe sambruk av parkerings-
plasser med for eks. ungdomsskolen.
 
Administrasjonens vurdering 
Anbefales ikke.  
 
Kommunestyret i Eidsvoll har for øvrig vedtatt føl-
gende i sak 59/19 den 3.9.2019: ” Eidsvoll kommune 
igangsetter ikke arbeid med bygging av ny kirke i 
Råholt sokn med
bakgrunn i at eksisterende kirkebygg tilfredsstiller 
lovkravet, jfr. kirkeloven § 21, samt at kommunens 
økonomi er svært stram.Livssynsnøytralt seremo-
nirom kan vurderes etablert i tilknytning til andre 
kommunale bygg. Inntil videre benyttes eksis-
terende seremonirom.”

Eidsvoll kirkelige fellesråd mener det er nødvendig 
å avsette arealer i kommuneplanen for ny framtidig 
kirke i sørbygda i Eidsvoll.
Veksten i sørbygda er stor og Råholt kirke, som bare 
har 222 sitteplasser inklusive galleriet, godkjent av 
branntilsynet , blir alt for liten i mange sammenhen-
ger, som for eks. ved store begravelser, gudstjenester 
med barnesangkor og / eller mange
dåpsfamilier. Det arrangeres hvert år 7-8 konfirma-
sjonsgudstjenester for å få plass til alle konfirman-
tene og deres familier og på julaften er det 3 guds-
tjenester med fullsatt kirke.

Det er ønskelig med en sentral tomt med gode kom-
munikasjonsmuligheter i nærheten av boligområder 
og andre
institusjoner der folk ferdes. Det aktuelle området 
ligger nær Eidsvoll Verk stasjon og bussholdeplass, 
på oversiden av Gladbakk, på sydsiden av vegen som 
går forbi Råholt Ungdomsskole. Tomteforslaget vil 
ligge nær Gladbakk eldresenter og Råholt ungdoms-

15 29.3.201696/15 & 96/14 E-POST



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

96/9 m.fl16 20.4.2016 E-POST

Innspill fra Rønne Holding AS/Ladderudåsen Vest 
AS v/ Per Rønne. 
 
Rønne holding viser til at de sammen med flere 
grunneiere har sendt høringsuttalelse om fremtidig
Avlastnings-/omkjøringsvei fra Vestby svingen til 
Råholt Sentrum/Eidsvoll
Verk stasjon, (jfr. merknaden fra Hobrå Eiendom 
ovenfor). 

De ønsker også å minne om deres innspill vedr. gnr. 
96, bnr. 8, med flere fra 2014 som kommunen den 
gang henviste til ny rullering av kommuneplanen.

Det gjelder omdisponering fra LNF til boligbebyg-
gelse på deler av 96/9, 96/8 og 96/39.

Anbefales ikke.  
 
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.

Til omkjøringsveg vises til svar på merknaden til 
Hobrå eiendom as.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

133/417 30.4.2016 BREV

Innspill fra ØRP AS på vegne av Jessheim bygg og 
eiendom og Ingvaldsen T. 
 
Det fremmes innspill for omdisponering av gnr. 133,
bnr. 4 m. fl.  Arealet ønskes avsatt til byggeområde 
for boligbebyggelse- blokkbebyggelse. Området er 
i dag i all hovedsak dyrket mark og er på ca. 20 daa 
totalt.

Forslagsstiller ser for seg at området har et potensiale 
for 180 – 250 boenheter i form av blokkbebyggelse. 
De peker spesielt på nærhet til kollektivknutepunktet 
Eidsvoll Verk stasjon.

Anbefales ikke.  
 
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  Området er i all hovedsak dyrket mark, 
og en vil de den forbindelse vise til overordnede 
retningslinjer om fortetting ved allerede avsatte om-
råder. Rett syd for dette området ligger Lundsjordet, 
som er regulert men ikke bebygd.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering
i ny kommuneplan til formålet grønnstruktur. Dette 
innebær området da tenkes bevart som et område 
uten ytterligere bebyggelse. Det er de grønne kvali-
tetene på området, i kombinasjon med kulturmiljø-
et (bygningene) som er hovedhensynet. 
 
I møte med grunneier den 20.08.2019 orienterte 
planavdelingen om deres syn på eiendommen sett 
opp i mot utviklingen og utbyggingen på Råholt i 
dag og i fremtiden, og mener at området utgjør en 
viktig ressurs som grøntareal for Råholts innbygge-
re. Planavdelingen mener at det er aktuelt å endre 
status i ny kommuneplan til formålet grønnstruk-
tur. Dette innebærer at området tenkes bevart uten 
ytterligere bebyggelse. Det er de grønne kvalitetene i 
området, i kombinasjon med kulturmiljøet (bygnin-
gene) som er hovedhensynet. Grunneier kan tilslut-
te seg en slik disponering. 
 
Innspillet tas til følge, og man anbefaler dermed å 
endre formålet til grønnstruktur.  

126/118 30.4.2016 BREV

Innspill fra Kari og Trond Jostad. 
 
Som eiere av 126/1 Gladbakk har de følgende å be-
merke.  
 
De viser til at de bor på gården og familien har ingen 
planer om at dette skal opphøre. Gågate T1 og veg-
forbindelse mellom torgplass ved Søndre Samfund 
og Tærudvegen må trekkes lengre vekk fra driftsbyg-
ningen, for å gi fri tilkomst rundt hele bygget. Min. 
avstand 3m.
 
Parkering på F4 mot Tærudvegen bør reguleres til et 
byggeområde for forretning/kontor- bolig. Bygget kan 
bygges med parkeringsplasser i kjeller, og i tillegg med 
parkeringsplasser på marknivå.

Administrasjonens vurdering 
 
Anbefales. Her kan et grønt område bli en viktig res-
surs. Det menes at det kan være aktuelt å endre status 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Ole. E Læines. 
 
Leinæs sitt innspill går i all hovedsak på trafikksitua-
sjonen på Råholt, samt forhold knyttet til trafikksik-
kerhet.

I sitt innspill peker han på ulike konkrete områder 
hvor det er utfordringer knyttet til  
trafikkavviklingen. Han viser også til mulige forbe-
dringer, både for myke trafikanter og bilister.

19 BREV30.4.2016

Innspillet tas til orientering og tas med videre i 
planarbeidet.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Steinar Øverbye. 
 
Øverbye ber om at eiendommen " Vestengen" gnr. 96 
brnr 9 i Eidsvoll  i sin helhet omdisponert til bolig-
formål. Han viser til at det i de seinere år er fradelt 
parseller både til boliger og barnehager, både på 
skoggrunn og dyrket mark. Han viser også til at det 
forøvrig allerede er søkt omdisponering til bolig-
formål for ca. 10 da av eiendommen mot
sydvest i samarbeid om felles regulering med to an-
dre grunneiere.

96/920 1.5.2016

Anbefales ikke.  
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  Området er i all hovedsak dyrket mark, 
og en vil de den forbindelse vise til overordnede 
retningslinjer om fortetting ved allerede avsatte om-
råder. Det vises samtidig til vurderingen av merkna-
den fra ØRP om samme området ovenfor.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

140/4 m.fl21 2.5.2016

Innspill fra Arkitektfirma Helen & Hard. 
 
Innspill er sendt på vegne av tiltakshaver ved Nils E. 
Mostue og Vidar Svendby.

Innspillet knytter seg primært til eiendommene gbnr. 
140/4, 96/212 samt 96/213 som omfatter totalt ca. 126 
daa.

Områdene er i dag avsatt til LNF-formål, men ønskes 
omdisponert il boligbebyggelse.

Det vises til at områdene er svært sentrumsnære, 
samt at det er kort veg til Eidsvoll verk stasjon.

Anbefales ikke. 
 
 I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  Dette innspillets avgrensning er i all ho-
vedsak dyrket mark, og en vil i den forbindelse vise til 
overordnede retningslinjer om fortetting ved allerede 
avsatte områder. Selv om disse områdene ligger svært 
nærme Eidsvoll Verk stasjon, vil det i denne perioden 
være riktig å konsentrere seg om å bygge ut de om-
rådene som allerede er regulerte før en omdisponere 
disse arealene. Det gjelder både Råholt sentrum og 
ikke minst Lundsjordet.   
 
Det foreslåtte innspillet er i hovedsak uaktuelt grun-
net dets avgresning. Viser til innspill 13 i i dokument 
”innspil til kommuneplanrullering av 2016.”



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Sammendrag av arealinnspill til rullering av  
kommunedelplan for Råholt 

Figuren viser gjeldende kommuneplankart 2015-2026

 
1. 96/14 
2. 
3.  
4. 
5. 96/17 m.fl  
6. 
7. 96/14 
8. 
9. 123/3 
10. 92/168 
11. 92/6  
12. 
13. 96/9 
14. 
15. 96/15 & 96/14 
16. 96/9 m.fl 
17. 133/4 
18- 126/1 
19. 
20. 96/9 
21. 140/4 m.fl
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