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



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurderingInformasjon om området

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Sameiet Sandholt-Røkholt. 
 
Ber om at sameiet Sandholt-Røkholt, en umatriku-
lert skog på ca 237 dekar, tas inn i kommuneplanen 
med formål fritidsbebyggelse. Arealet ligger mellom 
Holsetra og Fosstjernet i Gullverket. 
 
Gjelder gbnr: 22/6, 22/1, 22/10, 22/2.

Anbefales ikke.  
 
Ved siste rullering av kommuneplanen ble det avsatt 
betydelige arealer til fritidsbebyggelse i Eidsvoll, 
herunder også et areal på 95 dekar rett nord for 
Søndre Holsjø i Gullverket. Deler av området er 
også konfliktfylt i forhold til nærhet til vassdrag og 
fuglefredningsområde/viktig viltområde.

BREV11.4.201622/6, 21/1 m.fl1



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Tor Solsrud. 
 
Ønsker tatt inn en skisse til «Eidsvoll Miljøby» i om-
rådet fra Felleskjøpet og stykke nordover på vestsida 
av Vorma. Det antydes en kombinasjon av næring 
og bolig med minst 500 000 m2 næringslokaler og 5 
000 – 10 000 leiligheter. Forslaget innebærer en mest 
mulig «grønn by»

 Anbefales ikke på nåværende tidspunkt.  
 
Dette er et interessant men også omfattende og 
komplisert innspill, som vil berøre mange parter. 
Etter administrasjonens oppfatning vil det kreve en 
del bearbeiding og konkretisering før det eventuelt 
er aktuelt for en kommuneplanprosess. Se for øvrig 
administrasjonens egne vurderinger av utvalgte 
stasjonsnære arealer rundt Eidsvoll togstasjon  – 
område nr. 24 og 25 i vedlegget «vurdering  av 
gjeldende utbyggingsområder».  

19.4.2016 E-POST2



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Feste NordØst AS på vegne av Roger 
Emilsen  
Transport. 
 
Ønsker omdisponering av ca 78 daa av eiendomme-
ne 165/21, 165/26 og deler av 164/1 til  
massetak/steinbrudd. Arealet ligger i Åsleia, ca 100 
meter vest for E6. Det antydes et mulig uttak av 1,8-
2,5 mill. m3. Det ønskes dessuten å åpne for mottak 
av rene, naturlige masser for bruk i tilbakeføring og 
istandsetting av ferdig uttatte områder.

Anbefales ikke.  
 
Det aktuelle området er svært eksponert og vil være 
synlig fra store områder, noe som vil være konfliktfylt i 
forhold til kultur- og landbrukslandskapet i Åsleia. 

165/21 m.fl 20.4.2016 BREV3



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales ikke.  
 
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen.  Innsigelsene fra sektormyndighete-
ne er snarere blitt styrket enn svekket gjennom ny 
regional plan for areal og transport, og det er heller 
ikke ønskelig å utfordre byggegrensen mot E6. Det 
er også andre boligområder i området, f.eks. ved 
Hammerås som ikke er utbygd. Se for øvrig innspill 
nr. 34, hvor naboer til området ønsker at gbnr. 152/1 
opprettholdt som natur- og friluftsområde for bebo-
erne på Siggerudhagan/Tomterhagan.

Innspill fra Areal+ AS på vegne av Espen Tomter. 
 
Espen Tomter ønsker to delområder av eiendom-
men omdisponert fra LNF-område til boligformål. 
Områdene ligger på hver sin side av Fv 181 like ved 
Bogsrudkrysset på E6. Begge områdene var også 
gjenstand for innspill ved forrige rullering. Område 
1 ble tatt ut i grovsilingen, da det meste av området 
lå innenfor byggegrensen mot E6. Det er nå redusert 
en del, men det foreslås at byggegrensen reduseres 
fra 150 til 120 meter (åpner for å revurdere dette). 
Område 2 ble tatt med videre til konsekvens-utred-
ning, og anbefalt tatt inn i planforslaget med en 
mindre justering. Ved offentlig ettersyn fremmet 
fylkesmannen og fylkeskommunen innsigelse be-
grunnet med rikspolitiske retningslinjer for areal- og 
transportplanlegging. Tilstøtende grunneiere var 
også negative til forslaget. Området ble derfor tatt ut 
av planen.

152/1,152/5 29.4.2016 BREV4



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Øvre Romerike Prosjektering AS på 
vegne av eierne av gbnr. 106/5 
 
Ønsker at eiendommen gbnr. 106/5 – Ormliavegen 
53, et areal på ca. 9 daa, omdisponeres fra LNF til 
boligformål.  Arealet består av tidligere dyrka mark 
som ikke er blitt dyrket på mange år, og ligger inntil 
Ormliavegen ca 1 km nordvest for rundkjøringa ved 
Gamle Nebbenes. Det grenser mot boligbebyggelse 
i vest og dyrka mark i nord og øst. Det kom også 
tilsvarende innspill ved forrige rullering av kommu-
neplanen. Området ble den gangen tatt ut i grovsil-
ingen.

Anbefales ikke. 
 
  
I henhold til vedtatt planprogram, er det ikke behov 
for å avsette nye områder til boligformål ved denne 
rulleringen. Området bygger heller ikke opp under 
grendestruktur, og avstanden til kollektivknute-
punkt og sentrumsfunksjoner er betydelig.

106/5 30.4.2016 BREV5



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Chriss A. Brohaug 
 
Ønsker at gbnr 63/215 «Jernbaneboligen» omdispo-
neres fra jernbaneformål til boligformål. Eiendom-
men ligger inntil Fv 181 ved avkjøringen til Gamle 
Eidsvoll stasjon/Tinghuset.

 Anbefales ikke. 
 
 En betydelig del av eiendommen ligger innenfor 
«rød» støysone langs FV 181. I Klima- og miljøde-
partementets «Retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging» heter det at rød sone angir et 
område som på grunn av det høye støynivået er lite 
egnet til støyfølsomme bruksformål.  Kommunen 
bør derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barneha-
ger i rød sone. Området vil også være utsatt for støy 
fra Hovedbanen.

63/215 30.4.2016 E-POST6



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Øvre Romerike Prosjektering AS på veg-
ne av Hasler Eiendom AS. 
 
Ønsker å omdisponere ca 28 daa av eiendommen 
gbnr. 86/11, 13 til boligformål. Eiendommen ligger 
øst for Dalsliene på Hasler på Dal, ca 2 km øst for 
Dal stasjon. Det er den delen av eiendommen hvor 
det tidligere ble drevet gartnerivirksomhet som nå 
ønskes omdisponert.

Anbefales ikke. 

I henhold til vedtatt planprogram er det ikke be-
hov for å avsette nye områder til boligformål ved 
denne rulleringen.  Området ligger dessuten adskilt 
fra den øvrige bebyggelsen på Dal med betydelig 
avstand til kollektivknutepunkt og sentrumsfunk-
sjoner.

86/11 & 13 m.fl 29.4.2016 BREV7



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Grue sameie

Ber om at Grue sameie, en umatrikulert skog på ca 
25 dekar, avsettes til boligformål i kommuneplanen. 
Arealet ligger nord for Trolldalen på Styri, og grenser 
inn til friluftsområdet som avgrenser det regulerte 
boligområdet i Trolldalen i nord.

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 og regulert store ubebygde boligom-
råder. 

13/3, 12/1 & 2 28.4.2016 BREV8



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

137/1 28.4.2016 BREV9

Innspill fra Mathiesen Eidsvold Værk ANS.  
 
Ønsker en utvidelse av næringsområdet i Bønsdalen 
på ca 12,5 daa og, i forlengelsen av dette, avsetting 
av et areal på 16,5 daa. som skal sikre det nedlagte 
jernbanesporet mellom Bønsdalen og Bøn stasjon. 
Forslaget om utvidelse av næringsområdet er tilnær-
met likt et tilsvarende forslag som ble fremmet ved 
forrige rullering. Fylkesmannen fremmet den gang 
innsigelse begrunnet med hensynet til rikspolitiske 
retningslinjer for areal- og transportplanlegging, 
naturmangfold og vassdrag/strandsone/
landskap, og vegvesenet frarådet området ut fra 
trafikksikkerhetshensyn. Arealet som skal sikre det 
gamle jernbanesporet var ikke med i det innspillet. 
Administrasjonen anbefalte at det området ble tatt ut 
i påvente av arbeidet med en områdeplan, og at det 
eventuelt kunne vurderes på nytt ved neste rullering 
av kommuneplanen.

Anbefales ikke. 
 
Utvidelse av næringsområdet anbefales ikke. I hen-
hold til vedtatt planprogram, er det ikke behov for 
å avsette nye områder til næringsformål ved denne 
rulleringen.  



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Inspill fra Mjøsli AS. 
 
Innspillet er en omfattende «masterplan» for et større 
område (7400 daa) med fritidsbebyggelse fordelt 
på 1650 daa i Stange og 5750 daa i Eidsvoll. Det er i 
alt vist 10 delområder. To av delområdene i Stange 
er ferdig regulert med til sammen ca 300 tomter. I 
følge muntlige opplysninger er det bygd et 50-talls 
hytter så langt. Det framgår ikke av masterplanen 
hvor mange hytter det vil være rom for på områdene 
i Eidsvoll, men  
antallet er meget betydelig.

Anbefales ikke.  
 
Det skisseres en stor utvidelse av  
eksisterende område i Stange. Masterplanen skisse-
rer flere positive aktiviteter som også kan komme 
lokalsamfunnet til nytte, ikke minst tilrettelegging 
for friluftsliv.  
 
Planen angir også noen overordnede retnings-
linjer for bevaring av viktige naturkvaliteter. Det 
er ikke sagt noe konkret om fritidsbebyggelse i 
planprogrammet. I gjeldende plan, som ble vedtatt 
10.3.2015, ble det imidlertid tatt inn flere nye om-
råder med et samlet areal på 952 dekar med formål 
fritidsbebyggelse.  Det er derfor vanskelig å se et 
stort behov for nye områder til fritidsbebyggelse i 
Eidsvoll ved denne rulleringen.  
 
Alternativt kan det være aktuelt å ta inn en mindre 
del av forslaget, primært feltet som ligger nærmest 
de igangsatte områdene i Stange.

1.6.201510 E-POST



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

10.2.2017220/311 BREV

Inspill fra Plan 1 AS. 
 
Status på arealet er at det ikke er regulert, men avsatt 
som byggeområde for tjenesteyting. Ligger ca. 9km 
fra Eidsvoll stasjon. Har fått disp. fra plankrav for å 
komme i gang med hotelldrift. På bakgrunn av dette 
vil det være hensiktsmessig at arealformålet endres. 
 

Anbefales. 
 
Arealformålet må endres. For å samsvare med den 
faktiske situasjonen i området, tenkes det at det er 
mest hensiktsmessig å endre til formålet ”næring”. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Feiring IL. 
 
Innspillet er også signert av Knut H. Flesvik (grunn-
eier), Feiringregjeringa og FAU ved Feiring skole. 
Ber om at et areal på ca 40 daa (alt. 28 daa) vest for 
Feirng skole tas inn i kommuneplanen for bygging 
av flerbrukshall med parkering og løypetraseer til 
ulike formål.  Området er i dag LNF, og ble avskoget 
i 2016. Foreslått formål er offentlig/privat tjenestey-
ting. I innspillet argumenters det grundig for de posi-
tive effektene av et slikt tiltak, og ulike konsekvenser 
er også 
 vurdert på et overordnet nivå.

Anbefales delvis. 
 
LNF til friområde for å sikre løyeptraseer, for å 
fremme folkehelse. Positivt tiltak. Gunstig lokali-
sering ved skolen. Området er utenfor prioriterte 
vekstområder i regional plan, men ligger sentralt i 
Feiring med tilknytning både til skolen og etablerte 
boligområder. Positivt folkehelsetiltak.

2.5.2017243/2 E-POST12



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Det vises til innspill datert 30.4.16 fra Helen & Hard 
arkitekter. I opprinnelig innspill var hele eiendom-
men tatt med. Det foreliggende innspillet er konsen-
trert til tunet på Mostue med tilliggende arealer, to-
talt ca 18 dekar. Det legges opp til en vesentlig høyere 
utnyttelse av arealet enn i det opprinnelige forslaget.
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.  Re-
gionale føringer tilsier at sentrumsnære områder ved 
kollektivknutepunkter skal prioriteres som utbyg-
gingsområder.
 
 

Området minskes i nord slik at det tas 3 daa mindre 
dyrket mark, i tillegg tas to naboeiendommer inn i 
formålet for å oppnå en bedre og mer logisk avgrens-
ning.

140/4 m.fl. 30.4.17 BREV13

Formannskapets anbefaling

Formannskapets anbefaling

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



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Åsland pukkverk AS. 
 
Ønsker å omdisponere et ca 36 dekar stort område 
på eiendommen gbnr. 47/25 fra LNF til massedepo-
ni. Det pekes på at den betydelige boligbyggingen 
og store infrastrukturprosjekter i distriktet medfører 
behov for deponering av masser, og at det aktuelle 
området ligger gunstig til mht. adkomst, støy etc.

Anbefales ikke. 
 
Tilgjengeligheten til området er god. Få boenheter 
blir berørt. Ligger gunstig til rette for framtidig 
jordbruk. Relativt lite i omfang. Det er imidlertid 
usikkert om det er behov flere massemottak i kom-
munen nå. Det er et stort mottak på Brensmork 
som allerede er i gang, og det pågår en 
 reguleringsprosess på Mork. 

47/25 15.8.2017 BREV14



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

 152/62 28.8.2017 BREV15

Innspill fra Siggerudhagan huseierlag. 
 
Ber om at et areal på 2,2, daa nordvest på bolig-
feltet får endret status fra «framtidig boligareal» 
til «grønnstruktur – nåværende». Arealet nyttes i 
dag som lekeplass, og holdes i hevd av huseierla-
get. En utnyttelse til boligformål vil føre til at den 
tilgrensende, regulerte lekeplassen blir delt i to av 
en adkomstveg. Det uttrykkes også bekymring for 
at utbygging med forventet høg utnyttelse vil bryte 
med omkringliggende bebyggelse.

Anbefales.  
 
Området framstår som en naturlig utvidelse av 
friområdet, og det brukes også i dag som lekeplass/
friområde. Administrasjonen viser til at området er 
eid av Eidsvoll kommune, og at 28.2.2019 stadfestet 
Fylkesmannen fradeling av parsell.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Bente og Stian Amudensen. 
 
Arealet er fulldyrket jord. Ønsker å endre til formålet 
”nåværende boligbebyggelse”.  
 
Hovedargumentet er at tomten ikke lenger er i bruk 
som dyrkbar jord, og menes at det ikke kan brukes 
til dette i fremtiden heller. Nevnes i innspillet at man 
ønsker boligformål, slik som omkringliggede bebyg-
gelse.

Anbefales.  
 
Med tanke på at vestliggende boligfelt er definert 
som boligbebyggelse, vil det være hensiktsmessig 
å tilpasse den østliggende bebyggelsen til samme 
formål, da det er et bebygd boligfelt. Det vil følge en 
egen anbefaling for å tilpasse resterende eiendommer 
i samme felt, til eksisterende boligformål.

74/4916 BREV24.11.2017



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

23.12.2017 E-POST97/117

Innspill fra Andelva båtforening. 
 
Ønsker å endre havneområdet, ved oppføring av 
to brygger. Det vil ikke påføre noen endringer iht. 
dagens situasjon, utover at bryggeløsning gir en bed-
re fremstilling av Andelva, samt at 2stk brygger vil ta 
mindre plass fra land. Per i dag er det 45 båtplasser 
som dekker strandsonen. Foreslås å endre formål fra 
LNFR til småbåthavn.

Anbefales.  
 
Man stiller seg enig i vurderingen fra Andelva Båt-
forening om at endringen vil føre til et vesentlig mer 
ryddig område, samtidig som brukervennligheten 
økes når landplassene overføres til brygger. Det må 
som følge av denne endringen utføres en konse-
kvensutredning.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

155/12 & 15 6.2.2018 E-POST18

Innspill fra Areal + AS 
 
Ønsker å avsette nåværende LNFR område til spredt 
næringsområde (naturbasert virksomhet). Det 
planlagte tiltaket består i å etablere en næring for å 
innrede busser (fortrinnsvis russebusser, men også 
andre typer.) Det er planer om å planere ut et områ-
de mot bekken, og sette opp et arbeidstelt på anslags-
vis 600m2. Det har blitt søkt om disp for forholdet. 

Anbefales ikke.  
 
I samsvar med areal-og transportplan Oslo-Akers-
hus ansees dette området ikke som et vekstområde 
(over 5km unna kollektivknutepunkt), og er dermed 
ikke ønskelig å endre til nevnt formål. Utover dette 
er forslaget i strid med ønskene satt av planprogram 
for kommuneplan 2016-2030. ”For denne plan-
perioden (2016-2019) 19) er behovet for bolig-og 
næringsarealer dekket. Behov i denne rulleringen 
av kommuneplanen bør være å avklare og forsterke 
langsiktig arealstrategi og prioritere utbyggingsom-
råder innenfor eksisterende byggesone.” Foreslås at 
saken avklares via en evt. dispensasjon.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Advokatfirmaet Harris. 
 
Eiendommen er i dag i hovedsak avsatt til LNF. Det 
ønskes at en mindre del av eiendommen avsettes til 
boligformål. Det vises i søknaden til at eiendom-
men er en skogteig på ca 110da, men at arealet som 
ønskes omdisponert utgjør ca 10da og består av et 
relativt flatt kolleparti øverst i Styrigrenda.  Ved en 
omdisponering, kan det oppnås en klarere grense 
mellom LNF- område og byggegrense. Vises til be-
grenset skogverdi.

Anbefales ikke.  
 
Uaktuelt per nå, men i fremtiden vil området kunne 
ansees som en grei forlengelse av 10/177. Behovet 
er ikke der nå. Det kan ellers også være positivt å ha 
en ”grønn åre” her.  I henhold til vedtatt planpro-
gram er det ikke behov for å avsette nye områder til 
boligformål ved denne rulleringen. Nær det aktuelle 
området er det allerede avsatt store ubebygde bolig-
områder.

10/5 25.5.2018 BREV19



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

E-POST142/18 24.9.1820

Inspill fra Birgit Diesen Tovar 
 
Ønsker å omdisponere eiendommen fra LNF-formål 
til boligformål. Bakgrunn for formålsendringen er at 
man ønsker muligheten for å selge eiendommen som 
boligtomt.

Anbefales ikke. 
 
I henhold til gjeldende planprogram er det ikke 
behov for å avsette nye områder til boligformål ved 
denne rulleringen. Tomten befinner seg i et land-
bruksområde med en del spredt boligbebyggelse 
rundt. LNF ansees som riktig formål.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

96/177 04.12.1821 BREV

Innspill fra Råholt menighetsråd. 
 
Innspillet gjelder ønske om ny kirkeplassering. Det 
nevnes to tomter som ansees som kandidater. 126/9, 
tomten som Søndre samfunn befinner seg på, og 
96/177, en tomt bak amfi som per i dag er avsatt til 
offentlig formål.

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 kir-
kebygg tilfredsstiller lovkravet, jfr. kirkeloven § 21, 
samt at kommunens økonomi er svært stram. 
 
Livssynsnøytralt seremonirom kan vurderes etablert 
i tilknytning til andre kommunale bygg. Inntil vide-
re benyttes eksisterende seremonirom.”



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

28.02.19 BREV89/5,1422

Innspill fra Mathiesen Eidsvold Værk. 
 
Inspillet gjelder ønske om å formålsendre fra jern-
baneformål til boligformål. Områder som er nær-
liggende til eiendommen som nevnes i innspillet, er 
boligtomter med planlagt utbygging.  Søker ønsker 
dermed at eiendommen kan sees i sammenheng med 
disse arealene.

Anbefales ikke. Denne plasseringen vil åpne et behov 
for en ny avkjørsel, på en plassering som kommunen 
anser som trafikkfarlig. Området er relativt bratt. 
Utover dette viser man til vedtatt  
planprogram: ”For denne planperioden er behovet 
for bolig-og næringsarealer dekket. Behov i denne 
rulleringen av kommuneplanen bør være å avklare og 
forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere utbyg-
gingsområder innenfor eksisterende byggesone.” 
 
Dal er ellers ikke et prioritert vekstområde da dette 
ligger innenfor 20 prosenten i areal og transportplan 
for Oslo og Akershus, som vil si at det ikke ønskes å 
ta inn flere boligområder i denne rulleringen, da man 
anser disse behovene for å ha blitt møtt. 
 
Forøvrig gjelder jernbanelovens § 10,  denne stad-
fester at det skal være 30m bygggrense  fra jernbane 
og denne tomten vil delvis falle innenfor denne 30m 
grensen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

57/23 19.2.2019 E-POST23

Innspill fra Egil Roald Mongstad 
 
Ønsker å omgjøre dagens formål LNF til boligformål. 
Formålsendringen ønskes på bakgrunn av det alle-
rede er etablert et villaområde i dette området. Med 
dette begrunner søker at de resterende uregulerte 
tomtene i området bør avsettes til bolig, under be-
byggelsestypen frittliggende småhubebyggelse.

Anbefales.  
 
Administrasjonen kan godta en formålsendring 
fra LNF til eksisterende boligbebyggelse for disse 
4 eiendommene som tross alt ligger svært nærme 
stasjonen.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Northern Craft. 
 
Ønsker å få regulert teigene 246/3/1 og 246/3/2 fra 
LNF til formålet Fritidsbebyggelse.

246/3/1 & 2 27.2.2019 BREV24

Anbefales ikke.  
 
Iht. vedtatt planprogram er det ikke nødvendig å ta 
inn nye utbyggingsområder i forestående rullering. I 
siste rullering ble det dessuten avsatt betydelige are-
aler til fremtidig fritidsbebyggelse i Eidsvoll andre 
plasser. Kartene som er vedlagt innspillet er av svært 
lav kvalitet. Innspillet ansees også som vagt, da det 
ikke sies mer enn det som står i den overnevnte 
uttalelsen. 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Siri Jacobsen m.fl. 
 
Søkes om omdisponering fra LNF til fremtidig bolig-
bebyggelse. De beskriver eiendommen som ubebygd, 
og at den ikke innehar dyrket mark. Eiendommen 
består kun av skog, som skal være av lav kvalitet, og 
at deler av eiendommen er kuperte områder som 
ikke er egnet for oppdyrking. Eiendommen grenser i 
øst mot et etablert boligområde på Hagamoen. I sør 
vender eiendommen mot det vernede området Rissa. 
Tilstøtende eiendom gbnr 88/1 ligger merket som 
bolig i nåværende KP.

19.3.2019 BREV88/425

Anbefales ikke.  
 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som 
sier følgende: ”For denne planperioden er behovet 
for bolig-og næringsarealer dekket. Behov i denne 
rulleringen av kommuneplanen bør være å avklare 
og forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere ut-
byggingsområder innenfor eksisterende byggesone.” 



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Weenbo gruppen AS. 
 
Det vises til et areal på rundt 70daa på gbnr 14/1 
som i dag er avsatt til formålet LNF. Området dan-
ner et markert høydedrag med størstedelen som et 
vestvendt og godt arrondert terreng, som ansees som 
velegnet for utbygging av ønsket boligbebyggelse. 
Vises til gode solforhold.  
 
Området er planlagt for flere typer småhusbebyggel-
se. Boligtilbudet vil i hovedsak rette seg mot mo-
derne familieboliger. Man ønsker å avsette omtrent 
46,5 daa som boligformål. På 3-4 boliger pr 1000 m2 
utgjør dette 140-186 boenheter. Småhusbebyggelse 
vil være et riktig supplement til leilighetsbebyggelsen 
som er planlagt i sentrum av Sundet.   
 
Korteste kjøreavstanden til skole vil bli ca. 2 km 
ettersom det kan forventes å ligge en ny barneskole 
på Tynsåk-jordet. Det er gang- og sykkelveger langs 
både Odalsvegen og Tynsåkvegen.

Anbefales ikke.  
 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som 
sier følgende: ”For denne planperioden er behovet 
for bolig-og næringsarealer dekket. Behov i denne 
rulleringen av kommuneplanen bør være å avklare 
og forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere ut-
byggingsområder innenfor eksisterende byggesone.” 
 
Ansees dog som et godt prosjekt, men er ikke 
aktuelt i denne runden. Dette på grunn av at andre 
områder er prioritert, jf. planprogram.

14/1 1.5.2019 E-POST26



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Anbefales ikke.  
 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som sier 
følgende: ”For denne planperioden er behovet for 
bolig-og næringsarealer dekket. Behov i denne rul-
leringen av kommuneplanen bør være å avklare og 
forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere utbyg-
gingsområder innenfor eksisterende byggesone.”

Innspill fra Weenbo Gruppen AS. 
 
Inspillet sees i sammenheng med innspill nr. 25. 
Området er i dag LNF men ønskes endret til bolig-
formål.  Arealet opptar ikke dyrket mark. Vises til at 
utbyggingen vil kunne bidra til sikring av ny gang-og 
sykkelveg langs deler av Styrivegen. 
 
Ønskes en variasjon av flere typer småhusbebyggelse. 

 15/5 & 15/72 14.5.2019 BREV27



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

15.5.2019 E-POST17/30328

Innspill fra Weenbo Gruppen AS. 
 
Friområde som ønskes delvis omdisponert til bolig-
formål. Vises til at det ønskes å bevare store deler av 
dette friområdet, men at man samtidig vil benytte 
deler til bolig.  
 
Vises til nærhet til sentrum (700 m luftlinje.) Ønsker å 
koble friarealene til nye og eksisterende boliger på en 
bedre måte, nevnes at disse ikke er så lett tilgjengelig 
og brukervennlige per idag. 
 
Ønske om å oppføre to parseller. Til sammen 120 
boenheter.

Anbefales ikke.  
 
Regulert grøntområde, et av de siste grøntområdene 
som finnes sentralt i Sundet. Brukes av skole/bar-
nehage. Viser til nylig reguleringsplan vedtatt 2018. 
Her ble det bygget ut betraktelig, og det anbefales 
ikke videre utbygning i området. Avslås på bak-
grunn av vedtatt planprogram som sier følgende: 
”For denne planperioden er behovet for bolig-og 
næringsarealer dekket...”



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Weenbo Gruppen AS. 
 
Eiendommene er: Del av  gbnr 14/3, eiet av Mari 
Weng Bentstuen. Totalt 25,8 daa
Del av gbnr 15/8, eiet av Anne Grete Walseth. Totalt 
53,7 daa 
 
Det betraktede arealet utgjør til sammen ca. 79,5 
daa og er i dag LNF. Arealet ønskes endret til bolig-
formål. Arealet opptar ikke dyrket mark og ligger ved 
eksisterende boligbebyggelse
Området er planlagt for flere typer småhusbebyggel-
se. 

Anbefales ikke.  
 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som sier 
følgende: ”For denne planperioden er behovet for 
bolig-og næringsarealer dekket.” Ansees også som 
uaktuelt som satsningsområde iht. areal og transport-
plan for Oslo og Akershus, der man ønsker bebyggel-
se på maksimalt 1km unna kollektivknutepunkt. (Her, 
3km luftlinje.)

14/3 & 15/829 E-POST15.5.2019



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

30 16.5.201995/393 m.fl E-POST

Innspill fra Advokatfirmaet Steenstrup. 
 
Stordrange v/ Ola Nygard Ønske om at fremtidig 
arealbruk for de nevnte eiendommene opprettholdes 
iht. dagens situasjon (avsatt til sentrumsformål.) 
 
Området ble i kommunedelplan for Råholt anbefalt 
omgjort til formålet nåværende boligbebyggelse.

Anbefales ikke.  
 
Det er foretatt enkelte endringer av arealformål for 
å styrke utviklingen av sentrum på Råholt. I dag er 
som kjent sentrum strukket over et langt område 
langs Trondheimsvegen. For å følge opp intensjo-
nene i Tettstedsanalysen fra Pir II, samt rapporten 
fra Asplan Viak, har vi valgt å ta ut et smalt område 
sørøst for rundkjøringen ved Teievegen. Dette har 
ligget inne som sentrumsområde. Nå foreslås dette 
området som «boligbebyggelse – fremtidig». Det vil 
si at ved fremtidig endring av bebyggelsen skal denne 
endres fra næring til boligbebyggelse.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

Innspill fra Nordbolig tomteutvikling. 
 
Formålet med innspillet er å endre dagens formål fra 
LNF til LNF med spredt boligbebyggelse.  
Herunder boligformål, parsellhager og parkering. 
 
Arealet som ønskes omdisponert er tidligere brukt 
til gartneri. Det ønskes omregulering for å få ryddet 
opp etter tidligere gartneridrift. Grunneierne ser 
gjerne at bebyggelsen etableres med sikte på miljø- 
og økovennlige løsninger.

86/11,13 1.7.2019 E-POST31

Anbefales ikke.  
 
Ansees som et godt prosjekt, men feil plassering. 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som 
sier følgende: ”For denne planperioden er behovet 
for bolig-og næringsarealer dekket.” Ansees også 
som uaktuelt som satsningsområde iht. areal og 
transportplan for Oslo og Akershus, der man ønsker 
bebyggelse på maksimalt 1km unna kollektivknute-
punkt.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

88/21 6.7.2019 E-POST32

Anbefales ikke.  
 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som 
sier følgende: ”For denne planperioden er behovet 
for bolig-og næringsarealer dekket. Behov i denne 
rulleringen av kommuneplanen bør være å avklare 
og forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere ut-
byggingsområder innenfor eksisterende byggesone.”

Innspill fra Vårveien AS. 
 
Ønskes endring fra LNF til boligbebyggelse. Vises til 
gode solforhold, nærhet til friluftsområder. Nevnes at 
det er flere etablerte og bybygde boligeiendommer i 
umiddelbar nærhet til eiendommen. Ønskes to min-
dre tun med mindre bolig, og selvbyggertomter uten 
klausul til husleverandør. Forstås som et ønske om å 
ha frittliggende småhusbebyggelse i området.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

33 96/17 9.9.2019 E-POST

Innspill fra Halvor Olav Tangen. 
 
Gnr. 96 bnr. 17 er i dag en delvis skogbevokst eien-
dom med en bestående og bebodd enebolig. Eien-
dommen utgjør i alt 24.567 m2. 
 
Vises til at nødvendig infrastruktur er på plass da 
det ligger boliger tett inntil eiendommen i nord. 
 
Ønskes formålsendret til boligformål.

Anbefales ikke.  
 
Avslås på bakgrunn av vedtatt planprogram som sier 
følgende: ”For denne planperioden er behovet for 
bolig-og næringsarealer dekket. Behov i denne rul-
leringen av kommuneplanen bør være å avklare og 
forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere utbyg-
gingsområder innenfor eksisterende byggesone.”



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

34 152/1 11.9.2019 E-POST

Innspill fra Jørgen Nilssen 
 
Vedkommende henvender seg på vegne av nabolaget. 
Viser bekymring ang. bygging i skogholtet bak Sigge-
rudhagan/Tomterhagan og ønsker at området forblir 
ubebygd. 
 
Vises til at skogholtet brukes av røde kors (friluft, bål-
plass, gapahuk). Nabolaget bruker det flittig. Oppret-
tet turstier.

Innspillet tas til orientering og tas med videre i 
planarbeidet.



Informasjon om området

NR:          GBNR: INNSPILL MOTATT: TYPE: 

Nåværende formål Administrasjonens anbefaling

Administrasjonens vurdering

35 2.5.201618/7 BREV

Innspill fra Øvre Romerike Prosjektering AS 
på vegne av Torgeir Andersen. 
 
Ber om at ca 30 dekar (herunder 13 daa fulldyrka 
jord) av eiendommen 18/7, nederst i Elstadlia ved 
Finnbråtavegen, omdisponeres fra LNF-område til 
boligformål. Sekundært ønskes det at den delen som 
ikke er fulldyrka blir omdisponert.Tilsvarende for-
slag er spilt inn ved flere tidligere kommuneplan-rul-
leringer. Ved forrige rullering ble innspillet tatt ut i 
grovsilingen, først og fremst begrunnet med at det er 
avsatt store ubebygde boligområder i nærheten, og 
ikke behov for nye boligfelt i området.

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

Sammendrag av arealinnspill  
til rullering av kommuneplan

Figuren viser gjeldende kommuneplankart 2015-2026
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