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1 Offentlige instanser og myndigheter  

1.1 Forsvarsbygg, - 12.3.2020 
Forsvarsbygg registrerer at forsvarets skyte- og øvingsfeltet tilknyttet Sessvollmoen leir er foreslått 

avsatt til forsvarsformål, og har ingen ytterligere kommentarer til planforslaget.  

Kommentar: Tas til orientering.  

 

1.2 Statnett, - 17.3.2020 
Statnett ber om at temaet kraftledninger korrigeres i plankartet slik at alle ledninger i 

transmisjonsnettet påføres hensynssone med 40 meteres bredde. I tillegg bes følgende bestemmelse 

knyttet til hensynssonene: Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt 

anleggsarbeid og alle tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med 

ledningseier.  

Kommentar: Tas til etterretning. Temaet korrigeres i plankartet og bestemmelsene.  

 

1.3 Bane NOR, - 24.3.2020 
Bane NOR vurderer det som positivt at kommunen har tatt en gjennomgang av områder med 

utbyggingsformål som ikke er realisert og vurdert at flere av disse skal tas ut av kommuneplanen i 

tråd med regionalplan for areal og transport. Det bemerkes at det er tatt inn få nye arealer til 

utbygging utover det som allerede er avsatt i gjeldende kommuneplan. 

Det er ikke ønskelig at regulert baneformål vises som LNF i kommuneplanen, selv om forslag til 

bestemmelse § 2 presiserer at formål for samferdselsanlegg i eldre reguleringsplaner ikke vil kunne 

omfattes av formålsmotstrid hvilket ivaretar Bane NOR sine interesser. En forutsetter at plankartet 

oppdateres før andregangsbehandling.  

En bemerker at det legges opp til økt utbygging i området rundt Eidsvoll Verk stasjon, -det 

forutsettes at utbyggingen følger opp de krav som fremgår av tabell 3 i gjeldende støyretningslinje.  

Bane NOR forstår det slik at Innfartsparkeringen på Eidsvoll stasjon er foreslått med formål 

næring/bolig/parkering. Det er viktig at kommuneplanen opprettholder muligheten for parkering her 

da stasjonen betjener et stort omland. Busstilbudet er svakt og er ikke tilpasset behovet for overgang 

til tog. Totalt er det 457 parkeringsplasser på stasjonen. Det er viktig at både 63/93, 57/34 og 57/39 

(ikke den delen som er jernbanespor) blir avsatt til næring/bolig/parkering slik at hele 

innfartsparkeringen har samme formål 

Kommentar: Administrasjonen har utvidet baneformålet i plankartet for områdene nord og syd for 

Eidsvoll stasjon samt for strekningen Eidsvoll-Minnesund, i tråd med den vedtatte reguleringsplanen 

for nytt dobbeltspor som er under bygging. Utenfor tettbygd strøk vises baneformål i hovedsak 
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fremdeles som LNF-formål slik gjeldende kommuneplan gjør. Administrasjonen ser lite potensiale for 

misforståelser.  

Gjeldende støyretningslinje er blitt lagt til grunn i utarbeidelsen av ny reguleringsplan nær Eidsvoll 

Verk stasjon. Bane NOR er høringsinstans til dette planarbeidet i kraft av å være både grunneier og 

sektormyndighet.  

Innfartsparkeringen til Eidsvoll stasjon, gbnr. 57/34, 57/39 og 63/96, er blitt foreslått avsatt til 

kombinert bebyggelse og anleggsformål, med underformålene tjenesteyting, forretninger og næring 

herunder kontor/hotell/overnatting (jf. forslag til bestemmelse § 28). Hvis området skal utvikles til de 

overnevnte formålene en gang i fremtiden, har administrasjonen lagt til grunn i våres vurderinger at 

det området som i dag fungerer som utfartsparkering videreføres som det i form av parkeringskjeller 

under bakken/parkeringsplass i første etasje innenfor ny bebyggelse. En ser at det vil være 

hensiktsmessig å legge til underformålet «parkering» til bestemmelse § 28 for å eliminere tvil.  

 

1.4 Nes kommune, - 25.3.2020 
Nes kommune er tilfreds med at relevante hensyn er ivaretatt på grensen mellom Nes og Eidsvoll 

kommune, og har utover det ingen merknader til planforslaget.  

Kommentar: Tas til orientering.  

 

1.5 Avinor, - 2.4.2020 
Avinors kommentarer er knyttet til behovet for å få lagt inn flystøysonekart, restriksjonsplan og BRA-

kart som hensynssoner i arealdelen.   

De benytter anledningen til å oversende flystøysonekart for Oslo lufthavn Gardermoen for år 2030, 

som inkluderer 3. rullebane. Avinor vil at kommunen oppdaterer arealdelen med dette 

støysonekartet.  

Det bemerkes at gjeldende forslag til bestemmelse § 21 – støy, sier at den generelle støygrensen for 

boligbebyggelse og annen støyømfintlig bebyggelse er 55 dB. Avinor minner om at støygrensen for 

støyømfintlig bebyggelse innenfor gul støysone er 52 dB, altså strengere enn den angitte 

grenseverdien.  

Avinor har forslag til nye konkrete kommuneplanbestemmelser tilknyttet hensynssonen for flystøy. 

Avinor påpeker viktigheten av at hensynssonekart tilknyttet høyderestriksjoner rundt rullebanene og 

høyderestriksjonene for flynavigasjonsanlegg blir ivaretatt gjennom kommuneplanen med tilhørende 

bestemmelser. Etter det Avinor kan se av forslag til plankart, er bare en mindre del av 

restriksjonsområdene tatt inn som sikringssone i kommuneplanens arealdel. Restriksjonene har liten 

praktisk betydning for mesteparten av arealbruken i Eidsvoll kommune, men det er likevel viktig at 

de foreliggende høyde-/BRA-restriksjoner blir respektert ved høye bygg/anlegg og master. 

Avinors forslag til nye kommuneplanbestemmelser tilknyttet restriksjonsområdene anmodes tatt inn.  
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Høringsinnspillet har vedlagt kart og sosi-filer som viser de overnevnte kartene.  

Kommentar: Administrasjonen ønsker ikke å kartfeste flystøysonen som inkluderer 3. rullebane i 

kommunens arealdel på nåværende tidspunkt, - til det fremstår både behovet for/ lokaliseringen av 3. 

rullebane for uavklart. Eidsvoll registrer at Ullensaker er av samme oppfatning, jf. arbeidet med 

kommuneplanrullering i Ullensaker kommune. Dagens offisielle og reelle flystøysone foreslås 

videreført som hensynssone i plankartet.  

Den generelle støygrenseverdien som oppgis i forslag til bestemmelse § 21, - støy, foreslås strøket. 

Bestemmelsen referer nå til tabeller i gjeldende støyretningslinje. Avinors forslag til bestemmelser 

tilknyttet bestemmelse § 34, - flystøy, innarbeides delvis.  

Administrasjonen registrerer at de oversendte høyderestriksjonskartene også inkluderer 3. rullebane, 

- det er derfor ikke ønskelig å bruke disse kartene med samme begrunnelse som ovenfor. 

Administrasjonen har fått hånd på Avinors tegninger tilsendt Nannestad i anledning arbeidet med 

kommuneplanrullering i Nannestad kommune, og foreslår at disse kartene gis temaplan-status også i 

Eidsvolls kommuneplan. Disse tegningene viser dagens reelle situasjon og mer beskrivende enn den 

store flate-dekkende skravuren som opprinnelig ble foreslått som temakart til arealdelen jf. forslag 

som forelå ved offentlig ettersyn.  

Avinors forslag til kommuneplanbestemmelser tilknyttet temaet foreslås også innarbeidet delvis.  

 

1.6 Direktoratet for mineralforvaltning, - 14.4.2020 
DMF anbefaler at kommunen går igjennom hvor NGU har avgrenset forekomster og hvor dette 

sammenfaller med hvor DMF har registrert uttak. Det bør ut fra dette vurderes om foreslått 

arealbruk i kommuneplanen er i tråd med hva som er faktisk arealbruk i de ulike områdene.  

DMF registrerer at områder for råstoffutvinning er omtalt i bestemmelsene § 13 LNF-områder. Det er 

formulert retningslinjer til bestemmelsen der det blant annet stilles krav om reguleringsplan for uttak 

av over 10 000m3 masse. DMF mener kommunen bør vurdere å innarbeide krav til reguleringsplan 

ved uttak av masse som en egen bestemmelse i stedet for en retningslinje. Dette bør vurderes brukt i 

sammenheng med formål råstoffutvinning. 

 

DMF savner en vurdering av tidligere aktivitet på området Manerud (gbnr. 92/626 m.fl.) i området 

som er preget av masseuttak. DMF anbefaler derfor at kommunen vurderer om det også skal sikres 

en avslutning og eventuell utnyttelse av gjenstående ressurser i området. 

 

En registrerer også at formannskapet i kommunen har vurdert at områdene knyttet til masseuttaket 

på Brensmork skal legges i kommuneplanen med formål LNF, for å synliggjøre en bestemmelse om 

tilbakeføring til dyrka mark. Dette svarer ikke til kommuneadministrasjonens vurdering. DMF kan 

ikke se at det er relevant å overføre områder til LNF som ikke vil være innenfor dette formålet i 

kommende planperiode. Store deler av uttakets sørlige deler er ikke satt i drift eller er kun nylig satt i 

drift. DMF mener derfor at det framstår som om uttakets driftshorisont ikke vil harmonere med 

faktisk arealbruk som framgår i kommunens planer. Masseuttak foregår ofte over flere 
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kommuneplanperioder. DMF mener derfor at kommunen bør vurdere på nytt om det er 

hensiktsmessig å endre hele arealet i planen til LNF når dette ikke er reelt. 

 

Kommentar: DMF har i henhold til deres egen kartbase registrerte uttak på følgende lokaliteter: Dal 

pukkverk, Manerud grustak, Løkenvangen, Brensmork, Eidsvoll verk næringssenter og Holmenga 

nord. Dal og Brensmork pukkverk er avsatt til råstoffutvinning. Løkenvangen er en dødisgrop på gbnr. 

75/8 ved Finstadvegen rett nord for Hagamoen som er tillatt gjenfylt. Arbeidet er på det nærmeste 

ferdigstilt og arealet vil bli dyrkbart. De to sistnevnte lokalitetene er detaljregulert til næring, - 

råstoffutvinning utgjør et sekundært formål som er ledd i klargjøring av områdene til næringsformål 

uten at det skal åpnes opp for ordinær pukkverksdrift.  

 

Bestemmelsene om massehåndtering jf. § 13 foreslås omarbeidet til bestemmelser, snarere enn 

retningslinjer.  

 

På området Manerud (gbnr. 92/626) skal det heller ikke åpnes for ordinær pukkverksdrift. I nyeste 

reviderte kommuneplanforslag er området foreslått avsatt til LNF/Idrettsanlegg. Hvorvidt det er 

potensiale for å hente ut mer pukk fra Manerud før det området evt. bygges ut, er en vurdering som 

hjemmelshavere Feiring bruk og Eidsvoll kommune må foreta før området omdisponeres til nytt 

formål.  

 

Administrasjonen foreslår å endre formålet for masseuttaket på Brensmork tilbake til råstoffutvinning 

i tråd med DMF sin anbefaling.* 

 

*Endret tilbake til fremtidig LNF-formål av formannskapet i møte den 13.10.2020. Se 

vedtaksprotokoll.  

 

1.7 Mattilsynet, - 15.4.2020 
Flere av mattilsynets merknader er mer rettet mot samfunnsdelen og tematiske kommunedelplaner 

som for tiden er under utarbeidelse, enn til arealdelen. Disse merknadene vil vurderes nærmere 

samtidig med sluttbehandlingen av kommuneplanens areal- og samfunnsdel.  

Til arealdelen: En greier ikke å se at Hurdalssjøen er vurdert med hensynssone. Hurdalssjøen er 

drikkevannskilde for Ullensaker kommune og Oslo lufthavn, og det er dermed en stor og viktig 

vannforsyning. Behov for hensynssoner knyttet til Hurdalssjøen og Hurdalssjøen vannrenseanlegg må 

vurderes i forbindelse med kommuneplans arealdel, og må skje i dialog med vannverkseier som er 

Ullensaker kommune. Det kan også være flere installasjoner knyttet til vannforsyningen som kan 

vurderes å sette hensynssoner til. Dette kan for eksempel være sentrale drikkevannsledninger. 

Kommentar: Tas til etterretning, - det legges inn en ny hensynssone for drikkevann slik at hensynet til 

Hurdalssjøen vannrenseanlegg ivaretas. Avgrensningen fremgår av plankartet. Det legges også inn en 

utvidet hensynssone for drikkevann i tilknytning Damtjern helt nord i Feiring. Drikkevannsledninger 

vurderer administrasjonen at det ikke er behov for å avsette hensynssone til i 

kommuneplansammenheng.  
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1.8 Statens vegvesen, - 16.4.2020 
Statens vegvesen ser at kravet om prioritert fortetting innenfor 1 km radius rundt stasjonen (jf. 

arealstrategi i regional plan) er utfordrende å forholde seg til ved kommunesenteret Eidsvoll 

sentrum, ettersom sentrum og stasjonen ligger på hver sin side av Vorma. Det bør allikevel være 

mulig å konsentrere utbyggingen her innenfor en radius på 2 km.  

Statens vegvesen mener kommunen har gjort et grundig arbeid som bringer kommuneplanen litt 

nærmere målene i regional plan, men at det fortsatt er avsatt betydelige utbyggingsområder ellers i 

kommunen som bør vurderes på nytt i et regionalt perspektiv. Vegvesenet peker spesielt på Feiring 

hvor det er avsatt langt større boligareal enn det vedlikeholdsvekst skulle tilsi.  

Vegvesenet mener at området Tyskerud på Råholt også er et område som bør tas ut av planen inntil 

fortettingspotensialet innenfor 1 km radius fra Eidsvoll Verk er fullt utnyttet.  

Kommentar: Det er i planforslaget lagt inn et bestemmelsesområde for prioritert vekst (grønn 

grense) i tilknytning Eidsvoll sentrum som ikke strekker seg lengre fra Eidsvoll stasjon enn 1,3 km i 

luftlinje fra andre siden av Vorma, så langt innenfor 2 km.   

Administrasjonen registrerer at både Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo 

og Viken er i samstemte i at området Feiring har et overskudd på fremtidige boligområder i gjeldende 

kommuneplanforslag. Administrasjonen foreslår at det fremtidige boligområdet på nedsiden av fv. 

33, øst for Feiring skole, tilbakeføres til LNF slik som administrasjonens opprinnelige anbefaling lød 

når saken var oppe til førstegangsbehandling januar 2020.* Det er mye ubenyttet boligpotensiale 

igjen i Feiring også dette området, - både innenfor regulerte og andre uregulerte områder.   

*Endret tilbake til fremtidig boligformål av formannskapet i møte den 13.10.2020. Se 

vedtaksprotokoll.   

Tyskerud ønskes opprettholdt som fremtidig boligområde, foruten den dyrkede marken som grenser 

til Tærudvegen i nord. Området er et av de få gjenværende fremtidige boligområdene i Råholt som 

det vil være naturlig å bebygge med frittliggende småhusbebyggelse. 

 

1.9 Viken fylkeskommune, - 20.4.2020 
Høringsinnspillet til Viken fylkeskommunen inneholder både et vedtak og en lengre saksutredning 

som understøtter innholdet i vedtaket. Av vesentlige merknader som kan ha betydning for 

kommuneplanens innhold, gjengis følgende fra fylkesrådets vedtak: 

For ytterligere å bidra til å nå målene i regional plan for areal og transport oppfordres kommunen til 

å tilbakeføre arealer på Manerud, Feiring og Styri til LNF-formål og å ta ut områdene avsatt til LNF 

med åpning for spredt boligbebyggelse. 

Fylkesrådet har vedtatt en nullvisjon for nedbygging av matjord og fraråder omdisponering deler av 

gbnr.140/4 med flere på Moestue til boligformål. Foreslått utbygging innebærer nedbygging av ca. 

fem dekar fulldyrket jord. 
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Fylkesrådet fraråder omdisponering av hele Lundsjordet til sentrumsformål da dette kan gjøre det 

vanskeligere å utvikle et mer kompakt tettstedssentrum i Råholt som gjør det attraktivt å gå og sykle i 

stedet for å kjøre bil. 

Fylkesrådet oppfordrer kommunen til å utarbeide kommuneplanbestemmelser som stiller vilkår om 

tillatt virksomhet på nye næringsområder og eksisterende næringsområder med større udisponerte 

arealreserver, i tråd med føringene i regional plan for areal og transport. 

Fylkesrådet vurderer at kulturminnevernet i hovedsak er tilfredsstillende ivaretatt i arealdelen med 

bestemmelser og retningslinjer, men ser behov for at enkelte bestemmelser presiseres og utdypes. Vi 

ber om at paragrafene 3, 5, 13, 14, 25 og 37 endres i tråd med anbefalingene i saksfremlegget. Det er 

også behov for en ny bestemmelse (§ 39) knyttet til hensynssoner for arkeologiske kulturminner. 

Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen fungerer som et 

godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen. Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll 

kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og energi og masseforvaltning, med utgangspunkt i 

vedtatte regionale planer for de respektive temaene. 

Kommentar: Administrasjonen foreslår å imøtekomme fylkeskommunen på de punkter som gjelder 

tilbakeføring av fremtidige byggeområder på Feiring* (se svar til vegvesenet) og Manerud. På Styri er 

det allerede startet opp reguleringsplanprosesser for de områdene som er avsatt til fremtidig 

boligbebyggelse. Området gbnr. 13/1 på Gruemyra foreslås tilbakeført til LNF fra fremtidig bolig.  

*To områder er endret tilbake til fremtidig utbyggingsformål i kommuneplanen igjen av 

formannskapet i møte den 13.10.2020. Se vedtaksprotokoll.  

Den foreslåtte utbyggingen av Mostue vil innebære, etter revisjon foretatt av formannskapet, 

omdisponering av ca. 3 daa dyrka mark. Den foreslåtte bestemmelsen om krav til utarbeidelse av 

masseforvaltningsplan der det er dyrka mark og utbyggingsformål i kommuneplanen, vil likevel 

innebære at det vil bli stilt krav om gjenbruk av matjorda andre steder slik at arealet ikke går tapt.  

Administrasjonen foreslår å avsette hele Lundsjordet til sentrumsformål av hensyn til mest mulig 

fleksibilitet. Det er ikke ønskelig å låse en bestemt del av området kun til boligformål slik som i 

gjeldende kommuneplan og områdeplan. Lundsjordet inngår i planområdet for den nylig oppstartede 

områdeplanen for Råholt sentrum som kommunen har initiert. Utviklingen av Lundsjordet må dra 

veksler på innholdet i denne fremtidige områdeplanen.  

Administrasjonen mener at konseptet rett næring på rett sted må innarbeides i kommunens 

strategiske næringsutviklingsplan, som bør rulleres i løpet av neste 4års periode.  

Kulturminnevernet forslås styrket i planbestemmelsene slik fylkesrådet ber om. Når det gjelder ønsket 

om et eget kulepunkt som retter oppmerksomheten mot kulturminneinteresser i forbindelse med 

oppføring av bebyggelse uten hjemmel reguleringsplan, jf. § 3, 5, 13 og 14, mener administrasjonen 

at de nåværende bestemmelsene ivaretar dette gjennom § 26, - kulturminner og kulturmiljøer, uten 

at det er behov for eksplisitt henvisning til denne i de overnevnte bestemmelser 

Ny kulturminneplan vil bli vurdert utarbeidet i løpet av kommende 4års periode. Rullering av 

tematiske kommunedelplaner for klima og energi er allerede igangsatt.  
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1.10 Fylkesmannen i Oslo og Viken, - 29.4.2020 
Fylkesmannen kan ikke se at rulleringen av kommuneplanens arealdel er varslet, da dette vil kunne 

bidra til at høringsinstansenes interesser i mindre grad ivaretas i prosessen. Slik de tolker vedlagte 

planprogram/planstrategi er dette grunnlaget for planprogrammet til rulleringen. Fylkesmannen 

mener det er uheldig at det ikke er blitt varslet, men legger forøvrig vedlagte planprogram til grunn. 

Fylkesmannen retter innsigelse til: Endret arealformål for Mostue (fremtidig boligbebyggelse), 

opprettholdt arealformål for Manerud (kombinert bebyggelse og anleggsformål), endret arealformål 

for deler av Finstad (nåværende boligbebyggelse) og ordlyden i kommuneplanbestemmelsene §§ 13 

og 17. Fylkesmannen har også noen øvrige innspill som må betraktes som klare anbefalinger og 

forventninger til innholdet i den nye kommuneplanen.  

Vedrørende Mostue: Fylkesmannen fremmer innsigelse til Mostue ut fra nasjonale og regionale 

jordvern- og matproduksjonshensyn. Arealet er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet. Selv om Mostue 

ligger i relativ kort avstand til Eidsvoll verk stasjon, er arealet en del av et større sammenhengende 

jordbruksområde nord og øst for Eidsvoll verk som må bevares av hensyn til jordvern. Fylkesmannen 

går derfor imot en slik utviklingsretning. På Eidsvoll verk er det avsatt tilstrekkelig med byggeområder 

i lang tid. Betydelig areal med dyrka og dyrkbar jord vil bli utbygd ved realisering av allerede avsatte 

byggeområder i Eidsvoll. Langsiktig grense omfatter ytterligere dyrka og dyrkbar jord i LNF-området. 

Langsiktig grense bør ikke gå lenger øst enn Trondheimsvegen her. 

Vedrørende Manerud: Området er svært stort, ca. 200 dekar, ligger mer enn 3 km fra Eidsvoll verk, 

og omfatter ca. 60 dekar dyrkbar jord. Fylkesmannen hadde innsigelse til området ut fra føringer for 

jordvern, areal og transport og regional plan, retningslinje R5 ved høring av kommunedelplan for 

Råholt. Innsigelsen ble ikke avklart den gangen, og en kan ikke se at kommunen har gjort vurderinger 

som tilsier at man kan vurdere å trekke innsigelsen. Arealet ligger i et område som tilsier at vern bør 

gå foran vekst. Innsigelsen til Manerud opprettholdes ut fra nasjonale og regionale føringer for 

jordvern og føringer i regional plan for areal og transport. Fylkesmannen viser også til mål i 

samfunnsdelen om at «Viktige områder for biologisk mangfold og trekkveger for viltet skal i størst 

mulig grad holdes fri for utbygging». 

Vedrørende gbnr. 74/49 ved Finstad: Fylkesmannen retter innsigelse til gbnr. 74/49 ved Finstad med 

ca. 1,5 dekar fulldyrka jord, som foreslås endret fra LNF-formål til nåværende boligbebyggelse. Det 

mangler konsekvensutredning.  

Ut fra nasjonale føringer for jordvern har fylkesmannen innsigelse til bestemmelsene § 13 a), b), c) og 

d) og til § 17 slik de er foreslått. Bestemmelsene §§ 13 og 17 må sikre at jordvern og andre viktige 

oppgaver og hensyn i PBL § 3-1 ivaretas og ikke er i strid med LNF-formålet. For § 17 må regulering 

som medfører omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord være avklart i kommuneplan og være i 

samsvar med overordna planer. Bestemmelsene må derfor ikke legitimere omdisponering av dyrka 

og dyrkbar jord. Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord er siste utvei. Alternativer som ikke berører 

dyrka og dyrkbar jord eller minimerer inngrep skal alltid vurderes. 

Kommentar: Til første avsnitt: Planprogrammet ble varslet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i brev 

datert 8.3.2016. Fylkesmannen besvarte varselet i brev datert 29.4.2016. Merknadene ble behandlet 

samtidig med fastsettelse av planprogrammet i kommunestyremøte den 14.6.2016.   



11 
 

Vedrørende Mostue: Kommunen imøtegår denne innsigelsen. Det er et spørsmål om tid når området 

kan avsettes til fremtidig utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel (den sentrale beliggenheten 

tett opp til kollektivknutepunkt i et større tettsted tatt i betraktning), - administrasjonen foreslår å 

gjøre denne formålsendringen i nåværende rulleringen. Argumentet om jordvern faller, - den 

foreslåtte kommuneplanbestemmelsen om at det kreves utarbeidet en masseforvaltningsplan der det 

er dyrket mark og utbyggingsformål i kommuneplanen, tatt i betraktning. En utbygging av Mostue 

innebærer at om lag 3 daa dyrka mark på re lokaliseres slik at produksjonspotensialet videreføres et 

annet sted. Videre gjør administrasjonen slik som fylkesmannen har foreslått; 4,6 daa dyrka mark på 

gbnr. 104/5 foreslås tilbakeført til LNF-formål, og det fremtidige boligområdet på nedsiden av fv. 33 i 

Feiring, øst for Feiring skole, foreslås tilbakeført som LNF-område i tråd med føringene om prioritert 

vekst vs. vedlikeholdsvekst jf. regional plan for areal og transport.* Administrasjonen foreslår også 

tilbakeføring av 1,5 daa dyrka mark på Myrer, gbnr. 60/33. Til sammen tilbakefører administrasjonen 

totalt 1746,5 daa** potensielle utbyggingsområder rundt omkring i kommunen. Felles for 

flesteparten av disse områdene er at de tidligere har ligget inne i gjeldende kommuneplan som 

fremtidige eller eksisterende byggeområder for bolig, - noen områder så langt tilbake som siden 

1991.  

*Det fremtidige boligområdet på nedsiden av fv. 33 i Feiring (gbnr.  ble tatt inn i kommuneplanen 

igjen av formannskapet i møte den 13.10.2020. Formannskapet vedtok samtidig å endre et fremtidig 

fritidsbebyggelsesområde nord for søndre Holsjøen i Gullverket (gbnr. 5/1) tilbake til LNF-formål (ca. 

92 daa). Se vedtaksprotokoll.  

**Det justerte tallet etter formannskapets behandling den 13.10.2020 er 1565,5 daa. Obs: tallet som 

det nye reelle arealregnskapet egentlig avviker fra er 1612.5 daa og ikke 1746,5 daa som opprinnelig 

opplyst om i planbeskrivelsen (kapitel 4.1.5 - arealtall som er utledet av tabellene i kapitel 4.2.3.1 og 

4.2.3.2). Dette er nå justert i planbeskrivelsen. Årsaken til at tallet var blåst opp med 134 daa ekstra 

er fordi to områder som er avsatt til grønnstruktur i tilknytning to fremtidige utbyggingsområder 

feilaktig ble tatt til inntekt for utbyggingsformål i den opprinnelige arealutregningen. Det er snakk om 

hhv. 90 daa (gbnr. 243/6) + 44 daa (gbnr. 243/3 og 5) som ikke skulle inngått i det opprinnelige tallet 

1746,5 daa.  

På bakgrunn av det overnevnte ber Eidsvoll kommune fylkesmannen om å trekke sin innsigelse til 

Mostue.   

Vedrørende Manerud: Kommunen imøtekommer denne innsigelsen delvis. Det vises til forslag til 

formålsavgrensning i revidert planforslag. En vesentlig andel av det tidligere over 200 daa store 

utbyggingsformålet er foreslått reversert til LNF-formål, - dette vil ivareta hensynet til trekkrute for 

vilt i større grad. Området helt i vest foreslås omdisponert til område for fremtidig offentlig privat 

tjenesteyting, med kjøre- og gangadkomst via vegen Furulundjordet. Kommunen ønsker å sikre dette 

arealet med tanke på mulig fremtidig ungdomsskole. Den delen av området som kommunen eier, 

gbnr. 92/3, 234, 174, 157, 173 (ca. 50 daa), foreslås avsatt til formålet idrettsanlegg i tråd med 

kommuneplaninnspill fra Eidsvoll idrettsråd*. Det er behov for å avsette mer areal til idrettslig formål 

i kommuneplanen, - «Eidsvoll 1814s» er interessert i anlegge fotballbane på området. 

Administrasjonen stiller seg positiv til en slik disponering og en slik bruk. For området totalt sett vil 

det ikke lenger være hjemmel for oppføring av fremtidig boligbebyggelse.  
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*Endret til formål for «kombinert bebyggelse og anleggsformål» med underformålene «andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og anlegg (massedeponi)» og «idrettsanlegg» av formannskapet i møte 

den 13.10.2020 – etter verbalforslag fra administrasjonen. Se vedtaksprotokoll. Disse formålene 

foreslås hjemlet i § 28 i bestemmelsene. Det er underforstått i forslaget til bestemmelse at området 

ikke kan tas i bruk som idrettsanlegg før området er ferdig utnyttet som massedeponi.  

På bakgrunn av det overnevnte ber Eidsvoll kommune fylkesmannen om å trekke sin innsigelse til 

Manerud.   

Vedrørende gbnr. 74/49 ved Finstad: Kommunen imøtegår denne innsigelsen. Området er nå skilt ut 

som en egen vurdering i den vedlagte konsekvensutredningen, det vises til denne. Administrasjonen 

registrerer at fylkesmannen prioriterer å fremme innsigelse til en isolert jordteig på 1,5 daa som 

ligger inneklemt mellom eksisterende bolighus og en fylkesveg, midt i etablert boligområde på 

Finstad. En vurderer at det har ingen hensikt å skille ut arealet som LNF-formål, - hvis jordressursen 

skal unyttes må den flyttes på og legges til et område hvor den kan utgjøre del av et 

sammenhengende jordbruksområde. * 

*Området blir berørt av endret kommuneplanbestemmelse § 5, 2. kulepunkt, jf. formannskapets 

vedtak i møte den 13.10.2020. Se vedtaksprotokoll. Endringen vil i effekt innebære at områder med 

dyrka/dyrkbar mark må dispensere fra plankravet i kommuneplanbestemmelse § 3 før området evt. 

kan bebygges. Dette åpner opp for at kommunen kan stille vilkår om gjenbruk av matjord i et evt. 

dispensasjonsvedtak.   

På bakgrunn av det overnevnte ber Eidsvoll kommune fylkesmannen om å trekke sin innsigelse til 

gbnr. 74/49 ved Finstad.  

Vedrørende kommuneplanbestemmelser: Bestemmelsene er omarbeidet og omformulert, det vises til 

forslag. Bestemmelse § 13 har fått et nytt punkt a), - en formålsbestemmelse som er overordnet 

bokstav b), c) og d) under. Bestemmelse § 17 har fått tillagt ordlyden «Ved regulering av områder 

avsatt til utbyggingsformål og som inneholder dyrka/dyrkbar mark […]». Administrasjonen antar at 

disse grepene bidrar til å løse innsigelsene som er rettet til de angitte bestemmelsene.  

På bakgrunn av det overnevnte ber Eidsvoll kommune fylkesmannen om å trekke sin innsigelse til de 

angitte bestemmelsene.  

 

1.11 NVE, - 29.4.2020 
NVE vurderer at planen ikke er i tråd med vesentlige regionale og nasjonale føringer for NVE sine 

ansvarsområder knyttet til skredfare, flom og energianlegg.  

Vedrørende områdestabilitet: Planbestemmelsene § 8 åpner opp for at mindre tiltak på allerede 

bebygd tomt, jf. planbestemmelsene § 3 punkt 1 – andre og tredje kulepunkt og § 13 bokstav b, ikke 

har krav om dokumentasjon av områdestabilitet. NVE fremmer dermed innsigelse til § 8.  

For å løse denne innsigelsen anbefaler NVE at bestemmelsen § 8 endres til at mindre tiltak på 

allerede bebygd tomt, jf. planbestemmelsene § 3 punkt 1 – andre og tredje kulepunkt og jf. § 13 
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bokstav b, skal følge NGIs retningslinjer Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner. Alternativt kan 

innsigelsen løses ved å ta bort unntak for mindre tiltak på allerede bebygd tomt i sin helhet. 

Vedrørende flom: Planbestemmelse § 29 om flom sier «Det tillates ikke utført større bygge- og 

anleggstiltak innenfor faresonen uten en nærmere vurdering av flomfaren og mulige tiltak». 

Bestemmelsen er etter NVEs vurdering ikke i tråd med byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2, fordi det 

er uklart hva som menes med «større tiltak». NVE fremmer dermed innsigelse til § 29.  

For å løse denne innsigelsen anbefaler NVE at bestemmelsen § 29 endres til heller å referere til 

sikkerhetsklasser angitt i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. 

Vedrørende energianlegg: Vedlagt kart over hensynssoner for høyspentlinjer inkluderer ikke alle 

linjer som er en del av det sentrale og regionale nettet. Videre er bredden på hensynssonen er satt til 

30 meter. For 300kV høyspentlinjer er minstekravet 40 meter, med mindre annet er avtalt med 

netteier. NVE fremmer dermed innsigelse til hensynssonen.  

NVE anbefaler at distribusjonsnettet tas ut av plankartet og at alt av sentral- og regionalnett 

inkluderes med hensynssone 40 meter (eller annet avtalt med netteier). Det skal ikke være mulig å 

identifisere spenningsnivå ut fra kommunekartet, så alle hensynssonene må ha en bredde på 40 m. 

NVE har i tillegg to planfaglige råd som gjelder bestemmelsen om aktsomhetsområde og 

bestemmelsen om planlegging og bygging nær sjø og vassdrag.  

Kommentar: Innsigelsene tas til etterretning, det vises til forslag. Bestemmelse § 8 løses ved å fjerne 

unntaket for mindre tiltak i siste ledd. Bestemmelse § 29 løses ved å referere til sikkerhetsklasser 

angitt i TEK 17. Hensynssonen for energianlegg løses ved å legge inn 40 meters hensynssone for de 

linjer som utgjør del av transmisjonsnettet, med tilknyttede bestemmelser. De to planfaglige rådene 

tas også til etterretning og innarbeides i bestemmelsene.  

På bakgrunn av det overnevnte ber Eidsvoll kommune NVE om å trekke sine innsigelser til 

kommuneplanbestemmelser § 8, 13 og 29.  

 

1.12 Ullensaker kommune, - 30.4.2020 
Fremmer innsigelse til planforslaget fordi det ikke er lagt inn en hensynssone for drikkevann i og 

rundt nedbørsfeltet som berører Ullensaker sitt vannbehandlingsanlegg ved Hurdalssjøen.  

Kommentar: Tas til orientering. Det legges inn en ny hensynssone i plankartet i og rundt 

nedbørsfeltet til vannbehandlingsanlegget. Det vises til forslag.  

På bakgrunn av det overnevnte ber Eidsvoll kommune Ullensaker kommune om å trekke innsigelsen.  
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2 Privatpersoner  

2.1 Gjermund Fischer, - 5.3.2020 
Har tidligere sendt inn innspill til varsel om oppstart av denne rulleringen der det ble fremmet ønske 

om å få omdisponert en 10 daa stor skogteig (del av gbnr. 10/5) med begrenset skogsverdi fra LNF til 

boligformål. Arealet er et relativt flatt kolleparti som ligger øverst i Styrigrenda og som grenser til et 

regulert og et uregulert boligfelt, - begge disse feltene er ubebygd.   

I merknad til offentlig ettersyn stiller han seg uforstående til at dette arealet ikke er blitt foreslått 

avsatt til boligformål. Har tidligere fått signaler fra kommunen om at en omdisponering av dette 

arealet fra LNF til boligformål vil vurderes i en fremtidig kommuneplanrullering og således stå i første 

rekke. Stiller seg også undrende til kommunens argumentasjon om at arealet anses som aktuelt for 

en mulig fremtidig forlengelse av byggeområdet i syd når behovet er der. Han er ikke enig i 

kommunens vurderinger rundt utbyggingsrekkefølge, og ber om at kommunen ser på dette arealet 

en gang til.       

Kommentar: Anbefales ikke, - motstrider planprogram og regional plan. Det er ikke aktuelt å avsette 

denne teigen til boligformål på nåværende tidspunkt. I nord er det regulerte og foreløpig urealiserte 

boligtomter med tilhørende infrastruktur, - i syd er det et fremtidig boligområde under planlegging. 

Det er utenkelig at området kan bebygges med boliger før en av de to reguleringsplanene som 

grenser til den aktuelle tomten er realisert og ferdig utbygd (der den ene ikke er vedtatt enda).  

 

2.2 Liv Heggestad og Tone Bøhn Sandaaker, - 15.4.2020 
Hjemmelshavere av gbnr. 93/18 ved Dal skole. Parsell 1 i nord har status LNF og ønskes avsatt til 

boligformål i ny kommuneplan. Parsell 2 i sør er i ny kommuneplan foreslått endret fra boligformål til 

LNF, men ønskes endret tilbake til boligformål. Begge parsellene er skogsområder. Begrunnelse: 

Råholt/Dal er et pressområde med stor tilflytning, og gbnr. 93/18 er egnet til boligformål gitt den 

sentrale beliggenheten med nærhet til skole, barnehage, bussholdeplass og Dal stasjon. Det vises til 

en kjøpekontrakt fra 2001 mellom Eidsvoll kommune og tidligere grunneier samt et vedtak om 

fradeling fra 2007 for å underbygge argumentet om at arealene bør avsettes til boligformål.  

Kommentar: Det er avsatt nok boligområder på Dal, samtidig er det utfordringer med begrenset 

skolekapasitet. Parsell 2 er i denne rulleringen blitt foreslått endret fra nåværende boligbebyggelse til 

LNF for å samsvare med dagens situasjon. At parsell 2 tidligere har ligget inne som boligformål i 

kommuneplanen kan forklares med at den ligger innenfor grensen til reguleringsplanen Dal 

stasjonsområde vedtatt 1956, og hvor det for dette området er tegnet inn 4 hus på platået vest for 

skråningen.   

Denne gamle reguleringsplanen er ikke blitt fulgt ved utbyggingen av Dal skole, - de 4 husene som er 

tegnet inn har ikke mulighet til å koble seg på regulert infrastruktur som forutsatt i gammel 

reguleringsplan. Administrasjonen mener derfor at det gjeldende arealformålet for denne parsellen 

(boligformål) har for en svak planmessig forankring til å kunne videreføres, - manglende dekning i 

regional plan er også en faktor. Kommunen tar sikte på å oppheve alle gamle reguleringsplaner fra 

før 1966 parallelt med denne rulleringen.    
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2.3 Olav Tønsberg, - 24.4.2020 
Innspillet berører både generelle og mer spesifikke temaer.  

(1) Det bemerkes: Krav om høy boligutnyttelse i 2 tettsteder på bekostning av andre, eksisterende 

utbyggingsmuligheter vil gi uheldige utslag. Over en lang planperiode vil knapphet på tomter i de 2 

tettstedene medføre en progressiv prisutvikling på boliger og da spesielt for leiligheter som markant 

har hatt størst prisøkning siste 10 år. Å trekke tilbake tidligere avsatte utbyggingsmuligheter i 

planperioden har økonomiske konsekvenser og reduserer initiativ til positiv og god vekst i 

kommunen. Eidsvoll Kommune i 2019 har 7 151 eneboliger og 1428 leiligheter. For å tiltrekke seg 

resurssterk, yngre befolkning bør det stimuleres til at denne boligstrukturen kan forbli et 

«varemerke» for Eidsvoll i Gardermoregionen. 

(2) Mener at planlagt knutepunktutvikling må modereres og lempes på i lys av statlige krav til om 

utslippsfri transport som vil inntreffe i løpet av planperioden. Det nevnes blant annet at nye 

personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2025, og nye bybusser skal være 

nullutslippskjøretøy eller biogassdrevet innen samme år.  

(3) Føringer med prinsipp å avslå nesten alle nye linnspill for ny bolig-, fritids- og næringsutvikling 

virker sterkt hemmende på alle initiativ fra privatpersoner, utbyggere, private institusjoner, frivillige 

lag og foreninger. 

(4) Tilbakeføring av utbyggingsområder fordi begrensede muligheter ikke har blitt utnyttet i 

inneværende planperiode bør ikke være en målsetting i ny kommuneplan. Ny kommuneplan må ligge 

i premisser for muligheter og ikke i svært omfattende begrensninger. 

(5) Det pekes på at begrepet «dyrkbar mark» er problematisk og konfliktskapende. Det bør 

redegjøres for i planen hvordan begrepet skal tolkes, f.eks. kan man begrepet mene bærekraftig 

dyrka mark med beliggenhet på samme landbrukseiendom og inntil allerede dyrka mark som er i 

produksjon. Interessekonflikten som finnes i teksten «Tomtearealet skal ikke være dyrket eller 

dyrkbar mark» og muligheter for positiv grendeutvikling og boligbygging utenfor Råholt og Sundet 

må forsøkes løst.  

(6) Har 3 konkrete merknader til «rådmannens innstilling» i saksfremlegget, som bes endret.  

(7) Bemerker at kommunen foreslår å tilbakeføre 2596 daa med potensielle utbyggingsområder. 

Mener dette virker dramatisk, og at det bør vurderes varslet en tidsfrist ovenfor berørte 

hjemmelshaverne om at påstartede/ikke påstartede utbyggingsplaner bes fullføres.  

(8) Ønsker ikke at det videreføres et generelt byggeforbud mot oppføring av ny fritidsbebyggelse jf. 

forslag til LNF-bestemmelse. Det bør i stedet vurderes innført et lite handlingsrom for oppføring av 

nye fritidsbygninger men innenfor et begrenset antall. 

Kommentar: (1) At veksten i årene fremover skal fordeles 80/20 prosent i favør prioriterte 

vekstområder rundt Eidsvoll/Eidsvoll verk stasjon er et mål i regional plan som kommunen plikter å 

følge opp i sin kommuneplan.  
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(2) Aspektet knyttet til fremtidige nullutslippskjøretøy kan på sikt utgjøre et incentiv for å revidere 

fylkeskommunale og kommunale overordnende planer, men dette aspektet vektlegges ikke i denne 

rulleringen.  

(3) Føringen om ikke å ta inn nye utbyggingsområder i denne rulleringen er hjemlet i det fastsatte 

planprogrammet av 2016.  

(4) Kommunen plikter å vurdere tilbakeføring av tidligere avsatte utbyggingsområder som ikke er blitt 

utviklet i tråd med sitt formål. Dette fremgår av retningslinjer til regional plan  

(5) Administrasjonen er ikke enige i at begrepet «dyrkbar mark» trengs ytterligere avklaring. Hva som 

anses som verdifull dyrka eller dyrkbar mark fremgår av formålsavgrensningene i kommuneplanen, - 

det ligger vurderinger bak formålsgrensene. Administrasjonen er imidlertid enig i at områder som 

foreslås avsatt til utbyggingsformål ikke bør inneha bestemmelse om at «tomtearealet skal ikke være 

dyrket eller dyrkbar mark» jf. § 5. Dette tillegget foreslås strøket.  

(6) De 3 merknadene til «rådmannens innstilling» er ikke en del av rådmannens innstilling men utgjør 

faktaopplysninger i saken, - tekst som tilbyr bakgrunn for de vurderingene som er blitt foretatt i ny 

kommuneplan.  

(7) Administrasjonen støtter ikke dette forslaget. I vurderingen av hvilke utbyggingsområder som bør 

tilbakeføres til LNF/grønnstruktur har en også lagt vekt på/sett hen til om det foreligger konkrete og, 

for administrasjonen, kjente utbyggingsplaner for området.  

(8) Kommunen har ikke mulighet til å legitimere ny hyttebebyggelse i områder avsatt til LNF. Om det 

kan skilles ut egne egnede områder for formålet «spredt fritidsbebyggelse i LNF» kan ses på i en 

fremtidig rullering av kommuneplanen.   

 

2.4 Ola Yri, - 28.4.2020 
Innspillet gjelder gbnr.46/15 på Tærudåsen, Råholt. Ønsker at arealet avsettes til boligbebyggelse i ny 

kommuneplan – endring fra LNF. Arealet består av ca. 10,4 daa på nordsiden av Tærudåsen og 1,1 da 

på sørsiden, samlet ca. 11,4 daa. Området ligger skrånende i en forhøyning på vei opp mot 

vanntårnet til Eidsvoll kommune, og er bestående av skrinn skogsmark. Eiendommen anses sentral, - 

kun 300 m. syd for Råholt ungdomsskole, under 1 km fra Eidsvoll verk Stasjon og ca. 500 m. fra Amfi. 

En ser for seg en utbygging i form av småhusbebyggelse, fortrinnsvis eneboliger da dette samsvarer 

med eksisterende bebyggelse rundt eiendommen. Boligpotensial: ca. 7-12 eneboliger.  

Kommentar: Det anses ikke aktuelt å ta inn nye utbyggingsområder i kommuneplanen på dette 

planstadiet. Området ligger også på utsiden av grønn grense.  

 

2.5 Andre Svorkmo, - 29.4.2020 
Innspillet er detaljert. Innsender ønsker at det foretas endringer i arealformålet for sin eiendom gbnr. 

96/47, slik at deler av arealet som er avsatt (også regulert) til grønnstruktur snevres inn i retning vest. 

Hjemmelshaver besitter et stort tomteareal, men deler av tomtearealet er ikke byggbart fordi 
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formålet grønnstruktur opptar en vesentlig del av eiendommen. Argumenterer med at formålet 

omfatter mer areal enn det den praktiske bruken tilsier. Det er vedlagt en illustrasjon som viser 

hvordan tomtearealet kan disponeres så fremt mer areal på eiendommen omgjøres til boligformål, - i 

denne illustrasjonen er det skilt ut to nye boligeiendommer fra. 96/47 med mulighet for oppføring av 

ny boligbebyggelse. Illustrasjonen viser også at den opparbeidede og mye brukte stien som går 

gjennom gbnr. 96/47 kan flyttes lenger mot vest.  

Kommentar: Administrasjonen vurderer at tomtearealet som ønskes formålsendres til boligformål vil 

inneha en smal og uhensiktsmessig stripeform, - denne vil ikke være spesielt godt egnet som 

selvstendig boligtomt. Det er også utfordringer knyttet til nærhet til kraftledning, fylkesveg, 

manglende tilrettelagte forhold for adkomst samt reguleringsmessige hindringer i og med at området 

omfattes av vedtatt reguleringsplan som kommuneplanen samsvarer med. Administrasjonen 

registrerer at det allerede foreligger en del fortettingspotensial knyttet til de eiendommene som 

hjemmelshaver er i besittelse av og som allerede er avsatt til boligformål, - dette gjelder gbnr. 

127/13, 91, 25 og delvis gbnr. 96/47. Administrasjonen anbefalinger ingen endringer.  

 

2.6 Bernt Galaasen, - 29.4.0220 
Ønsker å fradele 4 tomter på eiendommen gbnr. 15/5 til boligformål, totalt 7,8 daa. Det anføres at 

området har lav bonitet, at det befinner seg i et område hvor det pågår en del byggeaktivitet, veg og 

vegrett allerede er på plass og at VA kan løses gjennom borrevann og minirenseanlegg.  

Kommentar: Innspillet motstrider fastsatt planprogram samt regional plan. Eiendommen er avsatt til 

LNF-formål i gjeldende kommuneplan, administrasjonen ønsker ikke boligutvikling her.  

 

2.7 Inger Kari Jostad og Trond Jostad, - 29.4.2020 
Hjemmelshavere av Gladbakk gård på Råholt, gbnr. 126/1. De registrerer at vi har avsatt hele denne 

eiendommen til formål for grønnstruktur, - endring fra gjeldende kommuneplan som angir at 

området kan utvikles til sentrumsformål i tråd med reguleringsplanen for eiendommen. I 

høringsinnspillet uttrykkes det ønske om at kun deler av eiendommen, det vil si det området som 

utgjør selve bygningstunet på gården, får formålet grønnstruktur. De delene av eiendommen som er 

ubebygd og ikke utgjør del av gårdstunet midt på området ønskes endret tilbake til sentrumsformål, 

dvs. området syd for hagen og området nord for låvebygningen som begge inneholder dyrka/dyrkbar 

mark.  

Kommentar: Tas til orientering, - administrasjonen ønsker å opprettholde det opprinnelige forslaget 

som ble gjort i samråd med hjemmelshavere av eiendommen. Jordvern har ikke vært den førende 

faktoren for de vurderingene som er blitt foretatt for denne eiendommen i ny kommuneplan. Den 

overordnede målsettingen har vært å bevare eiendommens helhetlige bygningsmiljø med områdene i 

nord og i sør som hører eiendommen naturlig til. Eiendommen innehar kvaliteter som en grønn lunge 

med beliggenhet midt i tettstedet, og utgjør en motvekt til områdene rundt som allerede er bebygd 

og utviklet.  
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Administrasjonen er i gang med utarbeidelse av en områdeplan for Råholt sentrum, og har i den 

forbindelse pekt på denne eiendommens potensiale i kraft av å fungere som grønnstruktur for 

tettstedet. En har pekt på mulighetene for opparbeidelse av en fremtidig grøntkorridor langs 

eiendommen i nord-sør retning samt pekt på potensialet som ligger i å tilrettelegge den nordlige 

delen av eiendommen for allmenn lek, rekreasjon og opphold. 

 

2.8 Per Fremming, - 29.4.2020 
Har forslag til alternativ gang- og sykkelvegtrase mellom Dal skole og Manerud. Registrer at mange 

hjemmelshavere vil bli berørt av den fremtidige gang- og sykkelvegtrasen som ligger inne i gjeldende 

kommuneplan på vestsiden av Hjeravegen. Forslår at traseen legges på østsiden av Hjeravegen frem 

til Løkenvegen i nord, og at den kuttes helt ut videre nordover. Begrunner dette med at fotgjengere 

og syklister kan benytte en traktorsti som går i jordkanten på motsatt side av Løkenvegen. Denne 

traktorstien forgrener seg innover mot Manerud lenger nord.  

Kommentar: Kan være en mulig løsning hvis formålet primært er å sikre en trygg forbindelse mellom 

det potensielt fremtidige utbyggingsområdet på Manerud i nord og eksisterende gang- og sykkelveg 

som slutter ved Dal skole i syd. Forslaget ignorer imidlertid boligene som ligger langs Hjeravegen 

videre nordover som vil ha stor nytte av den fremtidige gang- og sykkelvegen som ligger inne i 

gjeldende kommuneplan, av trafikksikkerhetsmessige hensyn. At gang og sykkelvegen er lagt på 

vestsiden av Hjeravegen i gjeldende kommuneplan anses ikke som et forpliktende valg ved 

utarbeidelsen av en eventuell fremtidig reguleringsplan for gang- og sykkelveg i dette området.       

 

2.9 Anne Bergem, - 30.4.2020 
Er hjemmelshaver/tiltakshaver i den påbegynte planprosessen for Torshaug i Eidsvoll, gbnr. 63/27, 

som i ny kommuneplan foreslås endret til LNF-område.  

Eiendommen ligger inneklemt mellom to eksisterende boligområder. Det har ikke vært drevet 

jordbruk på arealene de siste 10 årene fordi de er delt i tre ulike teiger og er for små og lite 

hensiktsmessige for landbruksmessige formål. 

Det bes om at formålet for området endres tilbake til fremtidig boligbebyggelse. Det vises til 

pågående konstruktiv dialog med naboer, kommunen og vegvesenet. Det vises også til 

konsekvensutredningen for området i tilknytning gjeldende kommuneplan 2015-2026, som 

konkluderte med at utbyggingsformål anbefales.  

Kommentar: Administrasjonen har foreslått å reversere dette fremtidige boligområdet tilbake til LNF 

til tross for at området ble tatt inn som boligområde så sent som i siste kommuneplanrullering. 

Årsaken til at administrasjonen har foreslått å ta ut området tilskrives blant annet manglende 

bevegelse i reguleringsplanprosessen som formelt ble startet opp i 2016. I anledning varsel om 

oppstart ble det fremmet flere kompliserte rekkefølgekrav fra SVV som forutsettes innarbeidet i 

planen. Administrasjonen mener at summen av ting som her må innarbeides i planen vanskeliggjør en 

reguleringsplan. Det er krav om tilrettelegging for myke trafikanter, ny bussholdeplass og sikker 

adkomst til utbyggingsområdet fra fv. 181, i tillegg er det tvilsomt om hele utbyggingsområdet kan 

bebygges av hensyn til bratt terreng og usikker områdestabilitet i den nordre delen av planområdet. 
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Den generelle beliggenheten til området på nordsiden av fv. 181 rett før/etter en krapp og 

uoversiktlig sving med kort frisikt, gjør det også risikabelt å krysse vegen for myke trafikanter samme 

hvilken kryssutforming som foreslås.. Administrasjonen fastholder at området ikke bør avsettes som 

fremtidig boligområde og opprettholder forslaget om LNF. 

 

2.10 Ida Tajet, - 30.4.2020 
Er i mot den planlagte utbyggingen av området Tyskerud på Råholt, herunder de negative 

konsekvensene som denne utbyggingen vil påføre de som allerede har bosatt seg i området. Av 

negative konsekvenser kan følgende gjengis: Avskoging av området vil gi økt støy fra E6, Massiv 

trafikkøkning for eksisterende boligfelt på et allerede for dårlig og svært belastet vegnett, skolene er 

allerede overbelastet, skogen rundt er et populært og mye brukt rekreasjonsområde med et nettverk 

av stier som man har stor glede av og skogen fungerer som barn og unges nærlekeområde.  

Kommentar: Tas til orientering. Den planlagte utbyggingen av Tyskerud og Bekkedal representerer 

en vesentlig utvidelse av dagnes boligfelt. Det er få boligområder igjen på Råholt innenfor akseptabel 

gangavstand fra Eidsvoll Verk stasjon som kan utvikles og utvides uten at det går på bekostning av 

dyrka eller dyrkbar mark, - dette var noe av begrunnelsen for at området ble lagt inn som fremtidig 

boligområde i forrige kommuneplan. Den planlagte utbyggingen vil gå på bekostning av natur, de 

opparbeide stiene rundt og verdiene som disse til sammen representerer for eksisterende beboere. 

Likevel er det er store gjenværende friluftsområder på begge sider av E6 som ikke vil berøres av den 

planlagte utbyggingen. Utfordringene knyttet til ikke god nok teknisk infrastruktur skal adresseres i 

arbeidet med reguleringsplanen for området. Når det gjelder manglende sosial infrastruktur er dette 

en parallell problemstilling som kommunen jobber med. Det skal blant annet bygges ny 

ungdomsskole i området Dal.  

 

2.11 Stian Tajet, - 30.4.2020 
Har samme merknader som Ida Tajet over.  

Kommentar: Se kommentarer over.  

 

2.12 Oda Tærud Westengen, - 30.4.2020 
Avsender stiller seg bak høringsuttalelsen til Lundsjordet huseierlag, som er vedlagt dette innspillet. 

Kommentar: Tas til orientering, se administrasjonens kommentarer til dette innspillet.    

 

2.13 Terje Bråthen, - 2.5.2020 
Er hjemmelshaver av landbrukseiendommen gbnr. 123/3 i Eidsvoll Verk, som i ny kommuneplan 

foreslås endret fra nåværende bolig til LNF. Eiendommen er på om lag 40 daa, herunder 30 daa 

fulldyrka mark. Avsender bestrider vurderingen som er gjort med tanke på endring fra 

boligbebyggelse til LNF. Det opplyses om at det er et tidsspørsmål før jordet blir liggende brakk, 
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samtidig vises det til at det bygges boliger på alle kanter. Mener at det er ubegripelig at jordet skal 

gjøres utilgjengelig for boligbygging i fremtiden.  

Kommentar: Administrasjonen fastholder opprinnelig forslag, - en vurderer at det ikke er behov for å 

omdisponere dette arealet til bolig innenfor planperioden som ny kommuneplan skal gjelde. Området 

innehar verdier som grønnstruktur, produksjonsareal samt det utgjør luft og opphold mellom 

eksisterende bebyggelse rundt.  

3 Foreninger og organisasjoner  

3.1 Eidsvoll Islamske kultursenter, - 20.2.2020 
Ønsker å endre bruken av dem gamle sykkelbutikken på gbnr. 95/82 fra forretning til formål for 

moske/forsamlingslokale for religionsutøvelse og allmennyttige formål. Ettersom bruksendring av 

lokalet er avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål, vil en formålsendring av 

eiendommen fra næring til allmennyttige formål medføre at det ikke blir behov for en tids- og 

ressurskrevende detaljreguleringsprosess, men kun en søknad om bruksendring.  

Kommentar: Eiendommen gbnr. 95/82 har en komplisert planstatus, da den er regulert til forretning i 

reguleringsplan for Kroken vedtatt 1979 – et formål som utfyller og detaljerer gjeldende 

kommuneplanformål for eiendommen som er sentrumsformål. I forslag til ny kommuneplan som har 

ligget ute på høring er det ikke blitt foreslått endring av dette formålet. Kommuneplanformålet 

sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting 

og bevertning. Når underliggende reguleringsplan angir formålet forretning, betyr dette at formålet 

til eiendommen i kommuneplanen (sentrumsformål) ikke kan forståes som annet enn område for 

forretning.  

Administrasjonen foreslår at arealformålet endres fra nåværende sentrumsformål til nåværende 

kombinert bebyggelse og anleggsformål. I bestemmelsene legges det til en setning for eiendommen: 

«følgende formål tillates […] boligbebyggelse og offentlig privat tjenesteyting». Med dette opphever 

man den delen av den gamle reguleringsplanen som sier at området skal benyttes til forretning, 

samtidig gis det legitimitet for ønsket om både forsamlingshus og boligformål. 

 

3.2 Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid, - 14.3.2020 
Har merknader til kommuneplanbestemmelse §§ 7 og 8. Mener at forslag til § 7 – «Teknisk 

infrastruktur» er lovstridig med ordlyden; «I reguleringsplaner skal det utformes rekkefølge-

bestemmelser for å sikre etablering av nødvendig teknisk infrastruktur før et utbyggingsområde tas i 

bruk til sitt formål». Viser til at plan- og bygningslovens § 27-1 stiller krav til at vannforsyning 

deriblant slokkevann, skal være ferdig opparbeidet før byggverk føres opp.  

I kommentar til § 8 – «Planlegging og bygging i områder med marine avsetninger», kommenteres det 

at kravet til gjennomføring av geotekniske vurderinger og risikoreduserende tiltak også må gjelde for 

endring av gjeldende reguleringsplaner ikke bare for utarbeidelsen av nye reguleringsplaner.  

Kommentar: At slokkevann skal være ferdig opparbeidet før IG er ikke uforenlig og lovstridig med 

bestemmelsen fordi det ikke nevnes/er gjengitt fra lov.  



21 
 

Vedrørende gjennomføring av geotekniske vurderinger og risikoreduserende tiltak for mindre planer 

så tas til etterretning. Setning foreslås fjernet. 

 

3.3 Eidsvoll idrettsråd, - 15.4.2020 
Eidsvoll idrettsråd har etter anmodning fra politikere i kommunen sendt inn et innspill hvor behovet 

for å avsette flere områder til fysisk aktivitet og idrettslig formål i ny kommuneplan løftes frem.  

Prognoser viser de at det vil skje en befolkningsøkning i Eidsvoll kommune fra ca. 24.500 innbyggere i 

dag til ca. 32.000 i 2030. I dag er det ca. 1/3 av Eidsvoll befolkning som driver aktivitet og er medlem i 

et idrettslag, og som driver sin aktivitet i en hall eller anlegg. Ut fra denne forutsetning, er det idretter 

som vil kreve flere områder ute for sine aktiviteter. Videre er det stor sannsynlighet for at det blir 

igangsatt andre idretter. Dette er en utfordring allerede i dag at områder ikke er blitt regulert til 

idrettslige formål. Dette er strategisk viktig at slike områder er med i helheten ved bygging av blant 

annet boligområder, skoler og at områder for idrettsanlegg også blir vurdert. 

Eidsvoll idrettsråd anbefaler at det avsettes minst to nye områder for idrettslig formål i ny 

kommuneplan. Områdene som bør avsettes er Manerud grustak på Dal (førsteprioritet), Mostue på 

Råholt og friluftsområdet gbnr. 96/1 som ligger mellom Merravegen og E6 på Eidsvoll Verk.   

Eidsvoll idrettsråd har også vedlagt et eldre innspill fra Eidsvoll 1814s som opprinnelig ble sendt som 

et innspill til den nå avsluttede kommunedelplanen for Råholt. Det anføres at klubben er av en slik 

størrelse at det er ønsker og behov for å utvikle et eget idrettsanlegg med bane for amerikansk 

fotball, eget klubbhus og et identitetsbyggende tilholdssted. Et slikt idrettsanlegg kan også 

kombineres med baner for annen sport, som f.eks. friidrett. Kombinasjonen av nevnte forhold gjør at 

kommunens grunn på Manerud grustak er meget interessant, med gangavstand fra buss og 

overkommelig avstand fra Dal stasjon.  

Kommentar: Administrasjonen tilrår ønsket formålsendring på Manerud grustak. Deler av denne 

eiendommen foreslås endret fra kombinert bebyggelse og anleggsformål til formål for idrettsanlegg.* 

*Endret til formål for «kombinert bebyggelse og anleggsformål» med underformålene «andre typer 

nærmere angitt bebyggelse og anlegg (massedeponi)» og «idrettsanlegg» av formannskapet i møte 

den 13.10.2020 – etter verbalforslag fra administrasjonen. Se vedtaksprotokoll. Disse formålene 

foreslås hjemlet i § 28 i bestemmelsene. Det er underforstått i forslaget til bestemmelse at området 

ikke kan tas i bruk som idrettsanlegg før området er ferdig utnyttet som massedeponi.  

Mostue ved Eidsvoll verk stasjon foreslås i denne rulleringen avsatt til fremtidig boligbebyggelse på 

grunn av den sentrale beliggenheten. Formålsendring til idrettsformål anbefales derfor ikke. Området 

mellom Merravegen og E6 som foreslås som alternativ lokasjon for idrettsformål anbefales heller ikke 

avsatt til dette formålet. Området er regulert til friluftsformål (avsatt til LNF i kommuneplanen)og har 

en reguleringsbestemmelse om at vegetasjon på området kan ryddes for å etablere aktiviteter 

tilpasset turistanlegget, som for eksempel minigolf, tennisbaner etc. Videre gjelder bestemmelse om 

at anlegget skal i så stor grad som mulig tilpasses eksisterende vegetasjon og terreng, og større 

sammenhengende flater uten vegetasjon skal unngås. Hjemmelshaver av området er Mathiesen 

Eidsvold Værk, - en eventuell omdisponering av arealformålet til området i kommuneplanen fra LNF 

til idrettsformål bør skje i samråd med hjemmelshaver.  
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Det kan legges til at det i denne rulleringen foreslås avsatt områder til idrettsformål som tidligere var 

avsatt til LNF/grønnstruktur for på denne måten formalisere og spisse arealbruken. Disse endringene 

er foreslått for Eidsvold idrettsforenings anlegg på Bønsmoen, Bøn fotballklubbs anlegg på Nygård, 

Eidsvold Turnforenings anlegg på Myrer og for Dal idrettslags anlegg på Dal.  

 

3.4 Olav Thon Gruppen, - 15.4.2020 
Olav Thon Gruppen har sendt inn et innspill som opprinnelig var tiltenkt som innspill til den nå 

avsluttede kommunedelplanen for Råholt. Innspillet inneholder mange betraktninger som går på 

mulig sentrumsutvikling i Råholt, - herunder hva slags utnyttelsesgrad, byggehøyder, arealformål og 

handelskonsepter som det vil være riktig å planlegge og å tilrettelegge for.  

Den delen av innspillet som er av mest betydning for den nåværende kommuneplanrulleringen 

handler om at det må legges inn en utvidelsesmulighet i planen slik at kjøpesenterets fremtidsbehov 

kan dekkes. Dette foreslås løst ved at byggeområdet for kjøpesenter utvides vestover over på andre 

siden av Gladbakkvegen. 

Olav Thon gruppen bemerker også at ca. 10 daa beliggende nord/vest for deres eiendommer er 

foreslått endret fra sentrumsformål til grønnstruktur. De mener at dette grepet nærmest vil 

umuliggjøre ideen om en sammenhengende og nokså bymessig avgrensning og utvikling av Råholt 

sentrum, dvs. området fra stasjonen i nord til Amfi Eidsvoll i sør. Dette gjelder for Amfi Eidsvoll sine 

tomter, nabotomten i nord og likeledes for kommunens egen eiendom Søndre Samfunn.  

Kommentar: Administrasjonen tar innspillene som går på fremtidig sentrumsutvikling til orientering. 

Olav Thon Gruppen vil få anledning til å uttale seg til arbeidet med en fremtidig områderegulerings-

plan for Råholt sentrum.  

Administrasjonen ønsker ikke å legge inn utvidelsesmulighet for kjøpesenteret på andre siden av 

Gladbakkvegen over i eksisterende boligfelt, og mener at en evt. fremtidig utvidelse av Amfi Eidsvoll 

bør løses på egen grunn fortrinnsvis ved å legge dagens parkering ved Trondheimsveien under bakken 

og utvide bygningsmassen i dette området. En evt. fremtidig utvidelse av Amfi Eidsvoll synes også å 

være langt fremme i tid. Behovet for en utvidelse forutsettes nærmere dokumentert og begrunnet når 

aktuelt.  

Kommuneplanforslaget medfører ikke inngripende formålsendringer for området til Eidsvoll amfi 

foruten at de foreslåtte formålsavgrensningene for grønnstruktur, kjøpesenter og boligformål endres 

i tråd med gjeldende reguleringsplaner/dagens bebygde situasjon. Gjeldende kommuneplan er ikke 

tilpasset siste vedtatte reguleringsplan, noe en har forsøkt å løse i denne rulleringen.  Når det gjelder 

området nord for grønnstrukturområdet, tidligere sentrumsformål i gjeldene kommuneplan, er det 

riktig at administrasjonen foreslår å fjerne denne utbyggingsmuligheten. Dette gjøres av hensyn til å 

bevare stedskarakteren i dette området, - representert ved jordet og gårdstunet som til sammen 

utgjør en grønn lunge midt i det sentrale Råholt. En vurderer at det nok utbyggingspotensiale ellers i 

Råholt.  
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3.5 Ruter, - 17.4.2020 
Ruter støtter administrasjonens merknader og anbefalinger til de innkomne forslagene til ny 

kommuneplan. Merknadene og anbefalingene støtter opp om Viken fylkeskommune (tidligere 

Akershus fylkeskommune) sin strategiske areal og transportplan. Ruter As anbefaler Eidsvoll 

kommunestyre å vedta forslaget til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune i tråd med 

administrasjonens anbefalinger.  

Kommentar: Tas til orientering.  

 

3.6 Lundsjordet huseierlag, - 25.4.2020 
Innspillet omhandler både samfunnsdelen og arealdelen. I det følgende gjengis de deler av innspillet 

som er mest relevant for arealdelen:  

(1) Det vises til forslag til bestemmelsesområde for grønn grense jf. bestemmelse § 15 – som sier at 

det kan bygges høyt og tett i fremtidige utbyggingsprosjekter innenfor bestemmelsesområdet. I og 

med at verken Råholt/Eidsvoll Verk eller Sundet er definert som regionale byer eller som en del av 

bybåndet jf. regional ATP for Oslo og Akershus, mener man at det er uheldig at kommuneplanen 

legger opp til en plan for boligbyggingen som kan konkurrere med de større byene på Østlandet. En 

ønsker ikke en slik utvikling for kommunen og mener at det heller ikke er grunnlag for en slik massiv 

utbygging, ref. SSBs prognoser.  

(2) Det vises til rapporten «fortettingsanalyse og grønn grense» som synliggjør et potensiale for 

fortetting også innenfor allerede etablerte og ferdigstilte boligfelter som havner på innsiden av 

bestemmelsesområdene. Fortetting innenfor eksisterende boligfelt vil etter deres mening være 

svært ødeleggende for nærmiljøet til de som allerede bor der og bør unngås.  

(3) Det vises til retningslinjene i regional ATP om at 80 % den fremtidige boligveksten skal skje 

innenfor de prioriterte vekstområdene, og 20 % skal skje utenfor de prioriterte vekstområdene. I 

kommuneplanen legges det opp til at vekstfordelingen i de to bestemmelsesområdene for hhv. 

Råholt/Eidsvoll Verk og Sundet skal være lik, altså 50/50-fordeling. Det argumenteres at Sundets 

prioritet følge regional ATP er høyere enn prioriteten til Eidsvoll Verk/Råholt. Sundet skal derfor – 

ifølge den regionale planen – ha størst utvikling av de to. Sundet har bedre togtilbud (flere avganger 

per time) og er følgelig et mer sentralt kollektivknutepunkt enn Eidsvoll Verk. Etter huseierlagets 

mening er det derfor naturlig at den største andelen av boligveksten tas i Sundet.  

(4) Av tabellen øverst på side 41 i rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" fremgår det at 

kommunen mener at boligpotensialet i Eidsvoll er på kun 1365 nye boliger, noe som utgjør bare 34 % 

av de boligene kommunene mener må bygges i perioden fram mot 2031 (4012 boliger). De 

resterende 46 % (1845 boliger) vil da måtte bygges i Råholt hvor kommunen mener at 

boligpotensialet er på hele 1990 boliger. Huseierlaget mener det er uheldig at det legges opp til en 

utbyggingsplan som er i direkte strid med føringene i regional ATP, med tanke på hvilket tettsted som 

skal prioriteres høyest. 

(5) Svært få av innbyggerne synes å være klar over at den nye kommuneplanen legger opp til utstrakt 

fortetting av allerede eksisterende og ferdigutbygde boligfelt i perioden fram mot 2031. Dette vil 
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ramme mange av kommunens innbyggere og vi mener at kommunen burde ha informert om dette i 

langt større grad enn det som har vært gjort. Oppslutningen om den nye kommuneplanen – og 

planens kredibilitet – avhenger av at innbyggerne har vært tilstrekkelig informert underveis i 

prosessen og har hatt en reell mulighet til å påvirke planen. 

Kommentar: (1) Tanken bak innføringen av bestemmelsesområdet «grønn grense» er å legitimere en 

innenfra og ut-utvikling av kommunen i mye større grad enn det dagens kommuneplan legger opp til, 

- i tråd med regionale instansers forventninger og føringer. Det er riktig at Eidsvoll ikke defineres som 

en regional by eller som en del av bybåndet. Eidsvoll kommune er imidlertid tilgodesett med to 

prioriterte vekstområder iht. regional ATP. Dermed gjelder de mer detaljerte arealstrategiene A1, A2 

og A3 for slike områder som Råholt/Eidsvoll Verk og Sundet (se s. 24-49 i ATP). Planforslagets 

intensjon er å følge opp disse arealstrategiene.  

(2) Bestemmelsesområdet legitimerer ikke bare nye utbyggingsområder men også transformasjon/ 

fortetting av eksisterende som ligger på innsiden av bestemmelsesområdet. Administrasjonen har 

forståelse for at den foreslåtte ordlyden i retningslinje til bestemmelse § 15 kan virke noe bastant, 

unyansert og åpen for tolkning. Administrasjonen foreslår derfor å tilføre et ekstra sett med nye 

bestemmelser til § 15, for på den måten å synliggjøre at ved fortetting/transformasjon av 

eksisterende boligområder innenfor bestemmelsesområdet gjelder visse krav og forbehold.  

(3) Administrasjonen ser ingen argumenter for at Sundet skal tilgodeses med høyere prioritet enn det 

som er tilfellet med Råholt/Eidsvoll Verk, på tross av hva regional ATP mener. Råholt/Eidsvoll Verk har 

større innbyggertall, ligger 5 minutter nærmere Oslo, innehar sentrumsfunksjoner og offentlige 

funksjoner ergo minst like gode forutsetninger som det Sundet har mtp fremtidig bymessig utvikling. 

Av denne grunn har administrasjonen foreslått en 50/50-fordeling, altså 40 % vekst til begge.  

(4) Se kommentar ovenfor. Det kan tillegges at den foreslåtte avgrensningen til 

bestemmelsesområdet for Sundet, som er stedfestet ut ifra beliggenheten til Eidsvoll stasjon, har 

noen naturgitte og topografiske begrensinger/utfordringer som ikke eksisterer for Råholt/Eidsvoll 

Verk. Potensialet for fremtidig utvikling begrenses av Vorma i øst og ravinelandskap i vest. Samlet 

sett vurderer administrasjonen at det er et større boligpotensial i Råholt/Eidsvoll Verk.   

(5) Tas til orientering. Kommuneplanrullering er en åpen offentlig prosess som i utgangspunktet 

berører alle som har en form for tilknytning til kommunen. Planlagt folkemøte ble avlyst pga. korona.  

 

3.7 Eidsvoll næringslivsforum, - 30.4.2020 
Eidsvoll næringslivsforum har sendt inn et innspill som tilsynelatende er rettet til den nå avsluttede 

kommunedelplanen for Råholt, uten at innspillet tydeliggjør hvordan det skal leses/hvordan det er 

relevant for kommuneplanen. Administrasjonen velger derfor å plukke ut de deler av innspillet som 

kan ha relevans for kommuneplanen: 

(1)En mener Råholt må få mulighet til å framstå med et tyngre sentrum enn det som er beskrevet i 

planen. Området rundt Amfi Eidsvoll/Råholt ungdomsskole/Råholthallen og nordover til Eidsvoll Verk 

stasjon/1814-byen bør få sjansen til å bli et framtidig tyngdepunkt. I dette området bør det legges 

opp til stor grad av fortetting og høyere hus enn i områdene rundt. 
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(2) Dyrket mark midt i et framtidig sentrumsområde er ikke naturlig. Det er ikke ønskelig å ha 

kornproduksjon på trappa til Amfi Eidsvoll. Dette må kunne reguleres til bolig eller næring. Eidsvoll 

kommune skal fortsatt ha et aktivt og godt landbruk. Det er lange stolte landbrukstradisjoner i 

kommunen. Enhver Eidsvolling ønsker fortsatt matsikkerhet, dyrevelferd, miljøhensyn, 

kulturlandskap, spredt bosetting og mat på bordet. 

(3) Realiteten er at et økonomisk drivverdig landbruk kun kan skje ved å sikre større 

sammenhengende landbruksareal. Dette er hevet over enhver samfunnsnyttig tvil. Matjorda i 

Eidsvoll ligger spredt utover bygda. Delt opp i mange små stykker (teiger) i et svært varierende 

terreng. Disse sentrumsnære jordstykkene er ikke egnet for moderne høyteknologisk og effektiv 

matproduksjon. 

(4) I sentrum mener vi kommunen skal slippe til relevant næringsvirksomhet slik at vi får en allsidig 

og god handel nettopp der, og at vi unngår butikker spredd utover et stort område. 

(5) Kraftig vekst i området Råholt/Eidsvoll Verk stasjon vil stille store krav til veiene. Vi etterlyser 

planer om tilstrekkelige avlastningsveier gjennom sentrum både for den daglige trafikken, og i like 

stor grad for situasjoner hvor E6 blir stengt etter en alvorlig ulykke og trafikken omdirigert til gamle 

E6 gjennom Råholt. 

Kommentar: (1) Kommuneplanforslaget legger opp til at området mellom togstasjonen og 

kjøpesenteret vest for Trondheimsvegen, utvikles til sentrumsformål. For Lundsjordet innebærer nytt 

kommuneplanforslag at hele dette arealet avsettes til sentrumsformål. Området Sentrumsgården øst 

for Trondheimsvegen, syd for Kiwi, foreslås endret fra sentrumsformål til fremtidig boligbebyggelse i 

denne rulleringen. Hensikten er å fase ut dagens bruk og virksomheter på dette området.  

Administrasjonen ønsker et mer tydelig avgrenset og mindre utstrakt sentrumsområde på Råholt.  

(2) Administrasjonen viser til våres kommentar til innspillet fra Olav Thon Gruppen som berører 

samme tema.  

(3) Tas til orientering.  

(4) Se kommentarer til punkt 1. Administrasjonen er enig i disse betraktninger.  

(5) Tas til orientering. Forholdet må avklares i en fremtidig kommuneplanrullering og må være 

eksplisitt uttalt som føring i planprogrammet til neste kommuneplanrullering.  

 

3.8 Opplandske Bioenergi og Mistberget Biovarme, - 30.4.2020 
Høringspartene er konsesjonshavere for levering av fjernvarme til Råholt og Sundet, og har interesse 

av at kommuneplanen legger til rette for en utvikling i kommunen som svarer opp til en mest mulig 

klimavennlig utvikling. Høringspartene ønsker å tydeliggjøre forslaget til planbestemmelse § 36 i 

kommuneplanen, da det er enkelte utbyggere som søker om fritak fra tilknytningsplikten ved å vise 

til at deres løsning er miljømessig bedre enn fjernvarme. En mener at formuleringen klimamessig er 

enklere å forholde seg til, da det finnes etablerte standarder for ulike energibærere sin klimaeffekt. 

Det betyr at der det er mulig skal klimanøytral bioenergi brukes som energibærer til fordel for 

elektrisitet som har et større klimaavtrykk enn strøm.  Forslag til ny bestemmelsestekst:  
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«Evt. unntak fra denne tilknytningsplikten fordrer at det kan dokumenteres at bruk av andre 

alternative løsninger vil være klimamessig bedre for tiltaket enn ved fjernvarmetilknytning.» 

«Ved tilkobling til fjernvarme skal i utgangspunktet hele byggets varmebehov dekkes av 

fjernvarme.» 

Høringspartene ser at det er enkelte byggeområder i kommuneplanforslaget hvor man tillater tett og 

høy bebyggelse som ikke ligger innenfor konsesjonsgrensen for fjernvarme, de ønsker en videre 

dialog med kommunen rundt dette. Det er aktuelt for høringspartene å søke NVE om endring av 

konsesjonsgrense slik at denne harmonerer med de nye byggeområdene som avsettes i Råholt og 

Sundet.  

Kommentar: Forslaget til ny formulering/ny tekst i kommuneplanbestemmelse knyttet til 

hensynssone for konsesjonsområder for fjernvarme (§ 36) endres i tråd med forslaget fra Opplandske 

Bioenergi og Mistberget Biovarme. Administrasjonen er enig i forslaget.  

Administrasjonen ser at det er aktuelt å justere grensen for konsesjonsområdet på Råholt slik at det 

fremtidige boligområdet Mostue (del av gbnr.  140/4 m.fl.) innlemmes i den tilhørende hensynssonen 

for fjernvarmetilknytning. For Sundet registrer vi at området vest for Vorma ikke omfattes av område 

for fjernvarmetilknytning. Her legges det opp til mye høy og konsentrert boligbebyggelse i forslaget til 

kommuneplan.  

 

4 Plankonsulenter og utbyggere  

4.1 ARCONSULT Ove Bøe, - 26.2.2020 
Anmoder om, på vegne av hjemmelshaver av gbnr. 152/16 – Siggerudhagan 13, at denne 

eiendommen formålsendres fra LNF til boligbebyggelse. Eiendommen 152/16 er i dag ubebygd og 

omfattes av reguleringsplan for Siggerud Nord, vedtatt 12.2.1996. I planen er eiendommene regulert 

til «spesialområde bevaring», «landbruk» og «fareområde høyspent».  

Hjemmelshaver har forståelse for verdien av at Eidsvoll kommune forvalter et aktivt jordvern. 

Eiendommen fremstår imidlertid ikke i dag som et landbruksmiljø med bevaringskvaliteter som 

dagens reguleringsplan tar sikte på å bevare. Jordveien er ikke økonomisk bærekraftig og heller ikke 

en del av et gårdsbruk i drift. Arealet som her er registrert som dyrket mark (3,3 da.), anses som ikke 

drivverdig. Tvert i mot vil drift av arealet i større grad være til direkte ulempe for tilliggende 

nabobebyggelse. 

En er av den oppfatning at endring av reguleringsformål vil komplettere og videreføre et etablert 

utbyggingsmønster i området og således ikke være til ulempe for naboer eller øvrige omgivelser. 

Kommentar: Tas til orientering. Innspillet fordrer konsekvensutredning og hvis gjort rettskraftig i ny 

kommuneplan, tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Med bakgrunn i føringer i fastsatt 

planprogram, føringer i regional plan for areal og transport og fylkesmannens innsigelser til 

kommuneplanforslaget begrunnet ut fra jordvernshensyn, anbefaler administrasjonen at dette 
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innspillet legges til side i denne omgang og ikke innarbeides i denne rulleringen. Innspillet kan 

imidlertid tas opp til nærmere vurdering i neste rullering.  

 

4.2 Plan1, - 1.4.2020 
Merknaden omhandler del av området B8‐Tyskerud, gbnr. 129/1, og fremmes på vegne av i‐Bolig AS 

og Mathiesen Eidsvold Værk ANS. Del av gbnr. 129/1 er i forslag til ny kommuneplan endret fra 

byggeområde for bolig til LNF-formål. Det anmodes om at arealet endres tilbake til boligformål. Det 

er vedlagt to vedlegg til innspillet med tittel «historikk» og «adkomstløsning -planavgrensning»   

Argumentene for en tilbakeføring til boligformål kan brytes ned på følgende momenter: 

 Det er gjennomført en faglig utredning med henblikk på tilstanden på matjorda (ca. 20 daa) på 

området i rapport datert. 8.8.19 utført av Agrodrome AS. Av denne skal det fremgå at jorda er 

næringsfattig med lavt mikronæringsinnhold (magnesium og kalk), har et generelt svært surt 

jordsmonn og er svært tørkeutsatt pga. betydelig andel flygesand. En konkluderer med at jorda 

er lite egnet som produktivt jordbruksareal, - størrelse og beliggenhet tatt med i betraktning   

 I forbindelse med jernbaneutbyggingen mellom Eidsvoll og Langset skal det utføres omfattende 

terrengbehandlinger, bl.a. vil en del brattere skråninger slakes ut og noen arealer fylles opp, 

også med tanke på å kunne tilrettelegge og opparbeide nye arealer med dyrket mark, som i dag 

ikke er dyrket eller mulig å dyrke. For at disse områdene skal kunne bli dyrkbare har Bane NOR 

behov for matjord. Med bakgrunn i dette tok Bane NOR kontakt med i-Bolig i januar 2020 for å 

høre om muligheten for at matjord fra gbnr.129/1 kan benyttes til dette formålet. Det legges i så 

fall til rette for ny dyrket mark inntil eksisterende jorder, slik at det blir større sammenhengende 

jordbruksområder. Å flytte matjorda slik at det etableres et større sammenhengende 

jordbruksareal i et etablert landbruksområde med bedre tilgjengelighet, synes som en langt 

bedre måte å disponere matjorda på, enn å la den ligge på små og dårlige jorder med tørkesvake 

grunnforhold, som også ligger inneklemt mellom bebyggelse. En slik løsning anses å være en 

vinn-vinnsituasjon for landbruket 

 Vedr. kapasitet på Tærudvegen, som vegmyndigheten i kommunen tidligere har meddelt ikke 

har tilstrekkelig kapasitet for den planlagte utbyggingen på Tyskerud og Bekkedal, argumenterer 

utbygger at det er fint mulig å oppgradere de delene av Tærudvegen som ikke i dag ikke 

tilfredsstiller den kommunaltekniske vegnormen, opp til ønsket standard gjennom rekkefølge-

krav i reguleringsplan.  

 Det anses ikke å foreligge brukbare alternative adkomster til det fremtidige utbyggingsområdet 

på Tyskerud, foruten gjennom det området som kommunen har foreslått å endre fra boligformål 

til LNF. Adkomst via ny veg fra Sundbyvegen eller via eksisterende veger Jutulvegen eller Gustav 

Granhaugs veg anses alle som enten dårlige og eller lite realistiske alternativer.  

 Tyskerud ligger i luftlinje like under 1 km fra Eidsvoll Verk stasjon og faller med dette innenfor 

1000-metersavstanden for prioriterte områder. Det er gode forbindelseslinjer for gående og 

syklende mellom området og stasjonen, noe som tilsier at Tyskerud bør prioriteres når det 

gjelder fortetting i nærheten av kollektivknutepunkt. 

 I forslaget til ny kommuneplan, og vurdering av innkomne merknader, kan en ikke se at det er 

tatt hensyn til tidligere dialog og kommunikasjon mellom forslagsstiller og kommune, som har 

pågått siden 2015, i anledning fremtidig regulering av Tyskerud. Argumentet for å tilbakeføre 
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gbnr. 129/1 fra boligformål til LNF, er at det aktuelle arealet er dyrket mark og at boligreserven i 

kommunen er tilstrekkelig. Måten denne saken har blitt handtert på i kommunen synes ytterst 

uheldig, og har gitt svart lite forutsigbarhet 

Kommentar: Høringsinnspillet går i dybden på detaljer og skisserer løsninger på utfordringer som er 

nært assosiert med tidligere dialog omkring saken på reguleringsplannivå. Det er blant annet blitt 

avholdt et formelt oppstartsmøte datert 9.5.2019. Administrasjonen bestrider ikke fakta i saken slik 

de er gjengitt i vedlegget «historikk» og har forståelse for at prosessen med å komme i gang med en 

reguleringsplan for området har tatt lang tid. Likevel må konklusjonene som foreslås for området i 

den pågående kommuneplanrulleringen forstås på uavhengig grunnlag. Det vil si at historikk knyttet 

til dette utbyggingsområdet, som inntil videre ikke omfattes av en rettskraftig reguleringsplan, ikke 

nødvendigvis skal ha avgjørende betydning og binde opp de vurderinger som gjøres av området på 

overordnet plannivå.  

Gjeldende arealbruk for området gbnr. 129/1 er blitt vurdert på ny i lys av regional plan for areal og 

transport. Administrasjonen vurderer at det ikke er behov for/ønskelig med boligutbygging her fordi 

området ligger på utsiden av det foreslåtte fortettingsområdet som er blitt lagt inn den nye 

kommuneplanen (vist og benevnt som et såkalt bestemmelsesområde i plankartet – «grønn grense»). 

Ikke minst består området av en vesentlig andel dyrka mark som innehar verdier både i form av 

matproduksjon og som grønnstruktur/luft og opphold mellom eksisterende bebyggelse. Om det 

likevel lar seg gjøre å regulere en kjøreveg over gbnr. 129/1 som ikke tilsidesetter de forannevnte 

verneformålene i vesentlig grad og som er egnet til å betjene fremtidig boligbebyggelse på gbnr. 

96/1, må vurderes i reguleringsplan. For øvrig må adkomst til fremtidig boligbebyggelse på gbnr. 

96/1 (Tyskerud) vurderes i sammenheng med adkomst til den fremtidige boligbebyggelsen på gbnr. 

96/22 (Bekkedal), da disse to områdene henger sammen.  

Argumentet om at matjorda på området er næringsfattig/tørkeutsatt og at jorda evt. kan flyttes og 

komme til nytte i Bane NOR sitt prosjekt, kan i seg selv utgjøre et relevant argument for en mulig 

omdisponering. Det endrer imidlertid ikke administrasjonens vurdering av at det ikke er behov 

for/ønskelig å bygge ut området med fremtidig boligbebyggelse, både av hensyn til tilstrekkelig 

boligreserve og av hensyn til vern skal gå foran vekst utenfor grønn grense.   

 

4.3 Jessheim arkitekter, - 8.4.2020 
Innspill sendt på vegne av hjemmelshaver av Haugvegen 72, - Ja-Jens Holdning AS . Eiendommen er i 

dag avsatt til formålet nåværende næringsbebyggelse og benyttes av Scan Pack Norge AS, men 

anmodes endret til fremtidig boligbebyggelse.  Eiendommen har 500 meter gangavstand til Amfi 

senter og 900 meter gangavstand til Råholt skole. Det er 1,2 km gangavstand til Eidsvoll Verk Stasjon. 

Eiendommen har i tillegg direkte atkomst til marka (Tærudåsen).  

Det er vedlagt en utomhusplan som viser en utbygging med 34 boenheter for familier i form av 

konsentrert småhusbebyggelse (ca. 4000 m2 BRA + parkeringshus ca. 800 m2). Det vises til at Eidsvoll 

kommune har etablerte næringsområder blant annet på Eidsvoll Værk næringssenter ved E6 som er 

mer egnet for næring/industri enn dette området.  
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Kommentar: Innspillet fordrer konsekvensutredning og hvis gjort rettskraftig i ny kommuneplan, 

tilsidesettelse av gjeldende reguleringsplan. Anbefales ikke på bakgrunn av føringer i fastsatt 

planprogram. Det anses som lite aktuelt å ta inn nye områder på dette stadiet i planleggingen.   

 

4.4 Vårveien AS, - 15.4.2020 
Ber om en ny vurdering av gbnr. 88/21 (Finstadvegen 92) som i kommuneplanen er avsatt til LNF-

formål, men som ønskes omgjort til fremtidig boligbebyggelse. Finstadvegen 92 har ferdig utbygd 

gang- og sykkelveg langsmed Finstadvegen med gangavstand til butikk, tog og skole. Det er også 

anlagt kommunal kloakk og vannledning i nedre del av tomten. Det er eksisterende bebyggelse på 

begge sider av eiendommen. Tomten anses ikke egnet til jordbruksformål da den er bratt og for liten 

for maskinell drift.  

I innspillet pekes det på at Dal bør kunne avlaste Råholt og Sundet i den fremtidige boligutbyggingen i 

mye større grad enn det som forutsettes i planforslaget, - med referanse til den 80/20 prosent-

vekstfordelingen. Dal har med sin togforbindelse og nærhet til Gardermoen innehar mye potensiale 

for fremtidig spredt bebyggelse.  

Kommentar: Området består av ca. 11 daa fulldyrka jord, og anbefales på det grunnlag ikke 

omdisponert til boligformål. Det er flere regulerte og uregulerte tomter avsatt til boligbebyggelse 

langs Finstadvegen som bør bygges ut før denne tomten evt. omdisponeres.  

 

4.5 NSW arkitektur, - 16.4.2020 
Høringsinnspillet er sendt på vegne av M&M Eiendomsutvikling AS og inneholder en detaljert 

mulighetsstudie som viser boligpotensialet til eiendommene gbnr. 90/146 og 147 (Risebrutoppen 

13), - prosjektnavn: Holmen gård. Eiendommene ønskes omgjort til boligformål i kommuneplanen, 

fra dagens LNF. Risebrutoppen 13 skiftet eier som en hel landbrukseiendom i 1995. I 2005 ble 

eiendommen fraskilt, dyrkbar jord ble overtatt av nabogården og eiendommen med de to 

kårboligene og to uthus ble fraskilt som boligeiendom.  

M&M Eiendomsutvikling AS ønsker en oppgradering av området og ser at det egner seg svært godt 

for boligformål da det er god tilknytning til skoler, barnehager og Dal sentrum. Eiendommene 

benyttes også til boligformål i dag, og slik en forstår det var det også tanken bak da eiendommen ble 

fraskilt jordbruksarealet i 2005. Det vises til vedlagt mulighetsvurdering for nærmere analyse og 

eksempler på mulig boligutvikling. Målsettingen er at området kan bli et forbildeprosjekt for god og 

bærekraftig boligutvikling med vekt på fellesskapsløsninger som støtter opp om en bærekraftig 

livsstil. Det er tenkt på to mulige bebyggelsesstrukturer, klynger eller rekker.  

Kommentar: Boligveksten som skisseres i vedlagte mulighetsanalyse fremstår som signifikant, - med 

mellom 50 og 60 nye boenheter avhengig av bebyggelsesstruktur. Mulighetsanalysen skisserer et 

bærekraftig boligprosjekt, men området vi befinner oss i er langt på veg bilbasert med store 

avstander til offentlige funksjoner og kollektivknutepunkt. Det ligger ikke til rette for å ta inn dette 

området som fremtidig boligområde i denne rulleringen. En har også føringene i planprogrammet av 

2016 å forholde seg til, - føringen om ingen nye boligområder inn i ny kommuneplan.  
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4.6 Sweco/Petter Tærud, - 17.4.2020 
Mener planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til de mulighetene stasjonen gir for styrking av 

sentrum og utvikling av et attraktivt knutepunkt tett på stasjonen. Mener foreslått grønn grense 

legger unødvendige begrensninger på utviklingsmulighetene rundt Eidsvoll Verk stasjon, og at 

endelig grønn grense først bør fastsettes etter at det er utarbeidet en områdereguleringsplan for 

hele stasjonsområdet. Registrerer at kommunen kategorisk har avvist de fleste nye arealinnspill som 

har kommet inn i løpet av planprosessen med begrunnelse i tilstrekkelige tomtereserver. En negativ 

faktor ved det er at de områdene som allerede er avsatt til fremtidig bebyggelse er låst til 

forhåndsbestemte prosjekter, uten mulighet for realisering av egne husdrømmer (les: eneboliger). 

Mener Eidsvoll trenger større skatteinngang grunnet økte kostander i nær fremtid, og at denne 

utfordringen kan avhjelpes ved at kommunen legger til rette for ledige tomter for eneboliger. 

Det anmodes om at eiendommene gbnr. 96/14 tas inn som nye utbyggingsområder i 

kommuneplanen. Dette er to sentrumsnære arealer benevnt som område A (nord for Eidsvoll Verk 

stasjon) og område B (stort areal oppdelt i flere parseller sør for Tærudvegen) i vedlegg fra Sweco. 

For tiltakshaver betyr dette i grove trekk at tomt «A» bør tas sikte på å utvikle som en del av 

stasjonsområdet, samtidig som område «B» i større grad bør tilpasses en mer åpen bystruktur, med 

høyere bolighandel og en noe lavere tetthet. Det vises til at områdene vil falle innenfor området som 

kommunen har definert som «grønn grense». Viser ellers til et notat som Sweco har utarbeidet som 

viser hvordan knutepunktet på Råholt kan utvikles. 

Kommentar: Det ligger et omfattende analysearbeid til grunn for forslaget til avgrensning av grønn 

grense i ny kommuneplan. Metodikken som er blitt fulgt er etter oppskrift fra Oslo og Akershus 

fylkeskommune. En er ikke enig i at forslaget legger unødvendige begrensninger på den fremtidige 

knutepunktutviklingen på Råholt. Det vises til rapport  

Hva gjelder mulighetene for realisering av egne husdrømmer på Råholt, så foreslås det nye 

kommuneplanbestemmelser som gir legitimitet for noe fortetting i eksisterende eneboligområder 

som er lavt utnyttet uten at nødvendigvis plankrav inntreffer. For øvrig er det ikke en ønsket utvikling 

å avsette flere nye utbyggingsområder for spredt småhusbebyggelse i tilknytning Råholt foruten de 

områdene som allerede ligger der fra før.  

Det anses som lite aktuelt å ta inn nye områder på dette stadiet i planleggingen. Eiendommene 

består også av fulldyrka mark Eiendommene gbnr. 96/14 må evt. spilles inn samtidig med varsle om 

oppstart i en fremtidig rullering.   

 

4.7 Plan 1, - 17.4.2020 
Innspillet sendes inn på vegne av Dalkrysset AS og gjelder eiendommen gbnr. 96/3 (ca. 70 daa). Ca. 

65 dekar av eiendommene ble avsatt til framtidig næringsformål i det som nå er gjeldende 

kommuneplans arealdel for Eidsvoll 2015-2026, mens øvrig del på ca. 5 dekar langs E6 er avsatt til 

LNF-område. I konsekvensutredningen som fulgte med kommuneplanbehandlingen står det bl.a. at 

byggegrensen mot E6 skal være 50 m.  

Det er motstrid mellom formålsgrensen i kommuneplanens arealdel og mellom formålsgrensen/ 

byggegrensen i reguleringsplanen for E6 Hovinmoen-Dal vedtatt 2006, som angir 150 meters 
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byggegrense langs E6. Dette legger beslag på 96/3 i den forstand at halvparten av utbyggingsarealet 

forsvinner inn i byggegrensen til E6, hvilket er uforenlig med hensikten om å utvikle hele gbnr. 96/3 

til næringsformål.  

Selv om det ennå ikke er fremmet noe planforslag for gnr. 96/3, har det likevel hele tiden vært 

arbeidet med konsepter og interessenter for etablering i området. Ny interessent er nå på plass. I 

den forbindelse har det vært tatt kontakt med Statens vegvesen. Statens vegvesen har i møte hevdet 

at det fortsatt er 150m byggegrense langs E6 som gjelder for eiendommen gnr. 96/3. 

Det bør ikke være tvil om hva kommunen har ment og vedtatt i kommuneplanens arealdel 2015 – 

2025, at byggegrensen til E6 går i området mellom LNF-formålet og næringsformålet på eiendommen 

gnr. 96/3. dvs. 50 m fra senter av E6. For at det ikke skal være tvil om hva kommunen vedtar, må det 

til en presisering i forslag til kommuneplanbestemmelse § 2 – Rettsvirkning: Er det formålsmotstrid 

mellom kommuneplanens arealdel og eldre reguleringsplaner der det er regulert til landbruks-

områder med tilhørende byggegrense, så går kommuneplanen foran både i forhold til formål og 

byggegrense. 

Kommentar: Administrasjonen har forståelse for problemstillingen. Det er imidlertid ikke å anbefale å 

ta inn en ny setning i den angitte kommuneplanbestemmelsen kun med det formål å avhjelpe et 

veldig spesifikt forhold som ikke vil være relevant for noen andre områder ellers i kommunen.  

Det ble i reguleringsplanen for E6 Hovinmoen-Dal regulert inn 150 meters byggegrense fra senter veg. 

I kommuneplanens arealdel 2015-2026 ble det lagt inn arealformål for næringsbebyggelse med 

avgrensning 50 m fra senter veg, - uten innsigelse fra Statens vegvesen. Årsaken til at de ble foreslått 

50 m og ikke 150 m er fordi eksisterende næringsområde på ØRN-feltet, fremtidig næringsområde sør 

for Letohallen og fremtidig område for råstoffutvinning vis a vis gbnr. gbnr. 96/3 vest for E6 alle er 

regulert med 50 meters byggegrense til E6 i nevnte reguleringsplan fra 2006.  

Disse områdene var også allerede avsatt til sine respektive formål i kommuneplanen på det 

tidspunktet reguleringsplanen ble utarbeidet og vedtatt.  Administrasjonen mener derfor at Statens 

vegvesen ikke er i besittelse av tilstrekkelige saklige argumenter for å håndheve den regulerte 

byggegrensen på 150 m, rent bortsett fra at den eldre reguleringsplanen viser det. Hvis det fremmes 

et planforslag for eiendommen kan det være aktuelt å legge frem spørsmålet for fylkesmannen i 

Viken i form av meklingsmøte evt. legge spørsmålet frem for departementet i siste instans.  

 

4.8 Norconsult, - 23.4.2020 
Høringsinnspillet gjelder endring av formål for deler av gbnr. 17/1, fra LNF-område til 

boligbebyggelse. Det tenkes oppført om lag 5-6 familieboliger kjedet sammen i 2 grupper. Arealet 

som ønskes omdisponert til boligbebyggelse framstår i dag i all hovedsak som krattløvskog. Arealet 

ligger i enden av Løytnant Møllers veg.  

Familieboligene vil få trafikksikker og kort veg til skole, barnehage og privat og offentlig service, og ha 

en gangavstand til Sundet på om lag 850 meter. Området har en såpass sentral beliggenhet at en 

utbygging vil være i tråd med overordnede arealpolitiske mål i regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus, der formålet er å konsentrere store deler av boligbyggingen innenfor 

sentrumsområder og tettsteder. 
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Det anses å være ingen spesielle arealkonflikter knyttet til endret arealbruk. Arealet har i dag ingen 

funksjon utover å fungere som en del av et større, utilgjengelig grøntområde. Det grønne preget vil 

bli ivaretatt og boligene vil ligge i god avstand fra andre nærliggende boliger. Arealet anses lite 

dyrkbart, ei heller egnet for annen bruk enn den som her er foreslått. 

Kommentar: Det anses som lite aktuelt å ta inn nye områder på dette stadiet i planleggingen. 

Innspillet til endret arealbruk kan muligens være et fornuftig og realistisk et, men må spilles inn 

samtidig med varsle om oppstart i en fremtidig rullering.   

 

4.9 Dal Leir AS, - 24.4.2020 
Innspillet er sendt inn av Dal leir AS v/ Geir Skari, hjemmelshaver av eiendommen gbnr. 92/166 på 

Dal. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel forslått avsatt til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, med underformålene offentlig-privat tjenesteyting og boligbebyggelse.  

Skari ønsker i tillegg at det for fremtiden åpnes opp for regulering av et lite lokalsenter på 

eiendommen for å dekke et lokalt behov og skape liv og aktivitet i området. Et slikt lokalsenter kan 

f.eks. omfatte helsesenter, apotek, små nærbutikker, cafe og lignende. Det er ønskelig at 

kommuneplanen innehar en fleksibilitet som åpner opp for en slik planlegging og utvikling.  

Det bemerkes at det i kommuneplanen er lansert et annet alternativt område for offentlig privat 

tjenesteyting på Manerud (les: ny ungdomsskole). Det er dermed ikke tatt endelig stilling til hvor ny 

ungdomsskole skal komme. Fra grunneiers side er det ønskelig med en endelig avklaring i dette 

spørsmålet slik at gbnr. 92/166 ikke blir liggende brakk i flere år i påvente av en avgjørelse. Grunneier 

er i dialog med kommunen og er åpen for at kommunen kan utvikle deler av eiendommen til 

ungdomsskole og flerbrukshall, slik at resten av eiendommen kan utvikles til resterende formål som 

nevnt ovenfor.  

For å kunne opprettholde dagens bruk av arealene i påvente av at den fremtidige arealbruken 

avklares er det også ønskelig at kommuneplanen så langt det er mulig tar stilling til at dagens 

virksomheter på området kan opprettholdes uten at det stilles krav til ferdig reguleringsplan. Ønsker 

at det ses på muligheter for å gi et eksplisitt unntak for plankrav for igangværende virksomheter på 

gbnr. 92/166 slik at midlertidigheten for tiltak kan strekkes lenger enn de lovfestede 2 årene.  

Kommentar: Administrasjonen anbefaler ikke at det åpnes opp for ytterlige underformål til området 

utover de to underformålene som allerede er foreslått. Et fremtidig lokalsenter her, herunder 

arealformål for forretninger, vil sannsynligvis svekke grunnlaget for å få i gang et tilsvarende konsept 

for mer sentrale områder av Dal, - da det i området Dal stasjon er avsatt flere fremtidige områder for 

sentrumsformål i kommuneplanen. Det er også vedtatt en nylig reguleringsplan i samme område, Dal 

Park, som innehar reguleringsformålene boliger, forretninger, kontor og tjenesteyting med en % -BYA 

tilsvarende 90 % men dette byggeprosjekt lar foreløpig vente på seg.  

Angående alternative skoleplasseringer ser det ikke ut til at man vil få en endelig avklaring på dette i 

gjennom den nye kommuneplanen. Kommunen ønsker å beholde den alternative lokasjonen for 

fremtidig offentlig privat tjenesteyting på Manerud, dog i forminsket form og størrelse. Kommunen 

ser frem til å videreføre dialogen med grunneier av gbnr. 92/166 vedr. et mulig fremtidig 

plansamarbeid hvis Dal leir skulle vise seg å bli den foretrukne skolelokasjonen.  
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Administrasjonen ser det ikke som formålstjenlig å innføre en unntaksbestemmelse for midlertidige 

tiltak rettet spesifikt mot eksisterende virksomheter på gbnr. 92/166. Dersom kommunen likevel ikke 

ønsker å regulere ny ungdomsskole på tomten kombinert med innføringen av en slik spesifikk 

unntaksbestemmelse, vil dette kunne utgjøre en risiko for at området blir liggende brakk i mange år 

fremover, lovlig, sammen med de midlertidige virksomhetene som ligger der fra før.   

 

4.10 Øvre Romerike eiendomsutvikling, - 27.4.2020 
Innsender av høringsinnspillet skriver at de er i posisjon til å overta tomten gbnr. 93/1 på Dal etter 

gjeldende avtale med dagens grunneier. Innsender er overasket over at tomten er foreslått 

tilbakeført til grønnstruktur i ny kommuneplan. Arealet er i dagens kommuneplan i hovedsak avsatt 

til nåværende boligbebyggelse mens en liten del er avsatt til sentrumsformål.  

Det fremheves at arealet som nå er forslått tilbakeført til grønnstruktur er meget godt egnet for 

utbygging, ikke minst i lys av nettopp det som skal skje på naboarealet i sør – «Dal Park». Det er 

samtidig lite aktuelt for rekreasjon på område slik det ligger i dag. Med en fornuftig planløsning kan 

det oppnås en god kombinasjon av utnyttelse til boligformål og rekreasjon for allmennheten.  

Hensikten med innspillet er å vise at eiendommen fint kan bygges ut, da en mener at området må få 

bestå som sentrumsområde/bestående bebyggelse og ikke endres til grønnstruktur som foreslått av 

administrasjonen. Det listet opp flere fortrinn ved tomten som taler i favør av utbygging fremfor vern 

og bevaring.  

I høringsinnspillet følger det en lengre mulighetsstudie som inneholder flere illustrasjonstegninger 

som viser en mulig fremtidig utnyttelse av området. Mulighetsstudien viser blokkbebyggelse på 5 

etasjer og tilrettelagte fasiliteter tilpasset rekreasjon og friluftsliv langs Risa. Mulighetsstudien 

fremstår med tydelige parallelliteter til de illustrasjonene som er gjort gjeldende for det fremtidige 

utbyggingsområdet på gbnr. 89/1 i sør, «Dal Park».  

Kommentar: Administrasjonen registrerer det vesentlige omfanget på ønsket utbygging, - slik det 

reflekteres i høringsinnspillet. En bemerker også at området har ligget avsatt til utbyggingsformål i 

gjeldende kommuneplaner i en lang årrekke uten å ha blitt utviklet.  

De to gjeldende utbyggingsformålene for området, nåværende boligbebyggelse og sentrumsformål, 

vurderes å ha såpass svak planmessig forankring at arealformålene ikke burde fortsette å gjelde, - 

dette er noe av årsaken til at administrasjonen har anbefalt å tilbakeføre området til et formål som er 

mer i samsvar med dagens situasjon Med svak planmessig forankring menes det at området ligger 

innenfor avgrensningen til Dal stasjonsområde vedtatt 1956, en gammel plan tegnet for frihånd på 

kalkerpapir, som ikke forutsetter noen form for bebyggelse innenfor gbnr. 89/1. Alt areal innenfor 

denne gamle reguleringsplanen har dermed automatisk fått status som utbyggingsformål i alle 

etterfølgende kommuneplaner uten å ha blitt korrigert. Dette er ikke en unik problemstilling kun for 

dette arealet.  

På bakgrunn av det overnevnte samt på bakgrunn av kommunens egne befolkningsvekstprognoser, 

føringene i regionale plan for areal og transport (herunder 80/20 % vekstfordelingen hvor Dal faller 

inn under 20 % -veksten) samt på bakgrunn av det allerede vedtatte utbyggingsprosjektet for Dal 

Park på gbnr. 89/1 i sør, anbefaler administrasjonen at innspillet ikke tas til følge.*  
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*Området ble endret tilbake til gjeldende arealformål, boligbebyggelse og sentrumsformål, av 

formannskapet i møte den 13.10.2020. Se vedtaksprotokoll.   

 

4.11 ANKR rådgivning, - 29.4.2020 
Innspillet gjelder eiendommen Mostue, del av gbnr. 140/4. Grunneier er svært positiv til at 

eiendommen er medtatt i behandlingen av kommuneplanen og at deler av denne er foreslått avsatt 

til boligformål. Ved den politiske behandlingen av kommuneplanforslaget ble det gjort justeringer i 

avgrensningen av området for dette arealformålet. Denne justeringen har ført til at det foreliggende 

prosjektet må endres, og at man ikke får utnyttet fullt ut de kvalitetene som ligger i dette prosjektet. 

Den opprinnelige avgrensningen som nå er blitt endret på ble foreslått på bakgrunn av et konkret 

plangrep utbygger hadde sett for seg.  

Det bemerkes at området i kommuneplanen avsatt til rent boligformål. Tilgrensende formål er avsatt 

til sentrumsformål. Svendby Eiendom ønsker å etablere noe service og møteplasser for boligene som 

også kan komme Råholt til gode. Det kan derfor være ønskelig å etablere funksjoner som kafe eller 

lignende tilknyttet torget. De ønsker derfor en avklaring om at dette kan etableres innenfor formålet 

for bolig. Dette er funksjoner som kan kobles på tilgrensende arealer for sentrumsformål. 

Det er vedlagt en volumstudie til innspillet, utarbeidet av Helen & Hard, som illustrerer de 

plangrepene som er tenkt gjennomført i forbindelse med det fremtidige utbyggingsprosjektet.  

Kommentar: Administrasjonen ønsker å opprettholde den justerte formålsavgrensningen som 

formannskapet vedtok ved behandlingen av kommuneplanen. Administrasjonen ber forslagsstiller om 

å tilpasse prosjektet til denne nye avgrensningen, - som skåner 3 daa med fulldyrka mark 

sammenlignet med opprinnelig avgrensning. Det orienteres også om at fylkesmannen i Oslo og Viken 

har rettet formell innsigelse til avsettelsen av området til fremtidig boligformål, - en innsigelse som 

administrasjonen ikke ønsker å imøtekomme.     

Administrasjonen er av den oppfatning at området er tiltenkt fremtidig boligbebyggelse. Kommunen 

har nylig igangsett en egen områdeplanprosess for Råholt sentrum som ikke inkluderer Mostue, - det 

er dermed ikke i kommunens planer at Mostue skal inneha sentrumsfunksjoner for fremtiden.  

 

4.12 ANKR rådgivning (2), - 29.4.2020 
Høringsinnspillet fremmes på vegne av Klingvig AS som står som hjemmelshaver av Råholtgutua 12 – 

gbnr. 95/332, 505 og 454. Disse er avsatt til næringsbebyggelse i dagens kommuneplan, men 

hjemmelshaver ønsker å utvikle eiendommene til boligformål. Eiendommene er regulert til industri 

og friområde i reguleringsplan vedtatt 2002. Det står oppført et næringsbygg som lenge fungerte 

som pulverlakkeringsverksted, men som fungerer som lagerbygg i dag.  

Selve verkstedbygningen er oppført i 1977-78 og er lite egnet for annet enn småskala 

verkstedindustri eller lager. Virksomheten i lokalene ble avsluttet 4. februar 2019. Det oppfattes som 

lite realistisk å etablere ny industrivirksomhet i lokalene. Plasseringen midt i et boligstrøk vil 

begrense hvilke typer virksomhet som eventuelt kan starte opp i lokalene. 
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Det er vedlagt et komplett planinitiativ til høringsinnspillet. I denne fremgår det at formålet med en 

ny reguleringsplan for området er å tilrettelegge for boligutbygging i form av konsentrert 

småhusbebyggelse – flermannsboliger, rekker eller lavblokker, samt til hørende infrastruktur, veger 

og parkering.  

Kommentar: Det anses som lite aktuelt å ta inn nye områder på dette stadiet i planleggingen. 

Innspillet til endret arealbruk kan muligens være et fornuftig og realistisk et for fremtiden, men må 

spilles inn samtidig med varsle om oppstart i en fremtidig rullering. En har også føringene i fastsatt 

planprogram å forholde seg til.  

 

4.13 Nordbolig tomteutvikling AS, - 29.4.2020 
Avsender har tidligere sendt inn et kommuneplaninnspill i forbindelse varsel om oppstart, - dette nye 

høringsinnspillet avleveres som en reaksjon på at kommunen foreløpig ikke har tatt deres innspill til 

følge. Fra før er det et sterkt ønske om å endre arealformålet for eiendommene gbnr. 86/11 og 13 på 

Hasler gård i Dal, fra nåværende LNF til fremtidig boligbebyggelse. Formålet er å legge til rette for 

fremtidig hageby med et såkalt ØKO+ konsept, - det vil si at formålet er å skape et nabolag med en 

klimanøytral livsstil dimensjonert etter tilgangen på ressurser som kan holde beboerne mest mulig 

selvforsynt, i et kretsløp der minst mulig går spille. Avsender ber kommunen om å revurdere 

innspillet fra Nordbolig vedrørende utbygging av Hasler gård, og vurdere Dr. Maltes Hageby i forhold 

til flere av målene i den nye kommuneplanen. Det bemerkes at kommunens vurdering av forrige 

kommuneplaninnspill knytter seg i all hovedsak til målene i regional plan for areal og transport, men 

de mener innspillet også bør vurderes i forhold til kommunens mål for folkehelse, klima og miljø, og 

sikkerhet og beredskap. 

 
«Kommunene skal etter Norges klimaavtale med EU ivareta utslippsreduksjon innenfor de 4 lokale 

utslippsområdene, som ikke er regulert gjennom kvotehandel. De lokale utslippsområdene er: bygg og 

energiforsyning, forbruk og avfall, transport, og mat og landbruk. Bruker kommunen 

karbonfotavtrykkmodellen, fremfor direkte utslipp, vil utslippene fra de 4 sektorene tilsvare 20-30 % 

hver. I motsetning til om man bruker direkte utslipp hvor noen kommuner ender opp med at transport 

står for mer enn 50 % av utslippene. For å unngå samfunnsplanlegging der det blir klimalønnsomt å 

avfolke grendene til fordel for fortetting rundt kollektivknutepunkt og nedleggelse av industri slik at 

utslippene flyttes til et annet land eller en annen kommune, er det avgjørende at man tar ansvar for 

alle de 4 utslippsområdene i arealplanlegging, og ser dem i en sammenheng.» 

 

Dr. Maltes Hageby vil også være et godt stedsutviklingsprosjekt for Dal, gjennom befolkningsvekst 

som sikrer grunnlag for et nærtilbud, gode åpne møteplasser og bedre tilrettelagte turområder. 

Vi foreslår at Dr. Maltes Hageby på Hasler blir inkludert i den nye kommuneplanen som et 

testprosjekt for en mer bærekraftig og fremtidsrettet boligutbygging. Det vil stilles krav om at 

reguleringsplan skal utarbeides med spesielle krav til prosess og miljøoppfølging, som skal sikre at 

prosjektet ikke slår negativt ut med tanke på klimamål og videre drift av dyrkamark.  

 

Kommentar: Administrasjonen opprettholder forrige tilbakemelding vedrørende dette innspillet, - det 

anses å være et godt gjennomarbeidet prosjekt innenfor sine rammer men beliggenheten på Hasler 

gård i Dal vil slå uheldig ut sett i forhold til behovet for transport og forflytning. Om det foreslåtte 

økolandsbyprosjektet vil utgjøre et viktig tilskudd til stedsutviklingen på Dal er usikkert, -foruten den 
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lille befolkningsveksten prosjektet vil medføre vil fordelene knyttet til prosjektet først og fremst 

komme til fremtidige hagebybeboerne til gode i og med at hagebykonseptet vil bli liggende isolert. 

Administrasjonen utelukker ikke at prosjektet kan bli aktuelt ved en senere anledning, men anbefaler 

at innspillet ikke innarbeides i den nåværende rulleringen av hensyn til rammene en har å forholde 

seg til i arbeidet med denne rulleringen jf. fastsatt planprogram. 

 
 

4.14 Sagmoen Holding AS, - 29.4.2020 
Areal & Bolig utvikling AS femmer på vegne av Sagmoen Holding AS forslag om endring av 

arealformål for eiendommen «Østgård» gbnr. 92/168 på Råholt. Arealet ønskes avsatt til 

byggeområde for boligbebyggelse, men er i dag avsatt til LNF og består av dyrka mark. Innspillet er 

kjent for administrasjonen fra før, da innspillet er blitt fremmet i anledning den nå avsluttede 

kommunedel-planprosessen for Råholt, hvor innspillet ikke ble tatt med videre i prosessen.  

Det vises til at områdets sentrale beliggenhet tilsier at en utbygging av området være i tråd med de 

overordnede målene i statlige og regionale planer og retningslinjer. Tett på kollektivknutepunktene 

skal også kravet til jordvern kunne vike til fordel for utbygging. Råholt er i den regionale planen 

definert innenfor kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Det foreslåtte boligområdet 

ligger i tilknytning til et etablert boligområde, der infrastrukturen allerede er på plass. En utbygging 

her vil være en helt naturlig fortetting langs Kjerkevegen på Råholt, slik kommunen flere ganger har 

åpnet for, senest ved den siste rullering av arealdelen av kommuneplanen.  

Det vises også til nylig vedtatte reguleringer av Ladderudsletta som ligger noe over 1100 m sørvest 

for området. Altså betydelig lenger unna offentlig distansepolitikk. Brorparten av befolkingen på 

Råholt er bosatt lengre unna sentrum på Råholt enn dette området, og området er dermed totalt sett 

mer sentrumsnært og sentralt enn mye av eksisterende bebyggelse på Råholt i dag. 

Kommentar: Administrasjonen fastholder forrige anbefaling om ikke å inkludere denne dyrka jorda 

som fremtidig byggeområde for boliger. Området er heler ikke aktuell å ta inn i denne rulleringen av 

hensyn til føringer i fastsatt planprogram. I det nåværende kommuneplanforslaget har 

administrasjonen innarbeidet et bestemmelsesområde omtalt som «grønn grense», - et nærmere 

definert område rundt Eidsvoll Verk stasjon vist med skravur. Det er dette bestemmelsesområdet som 

skal utgjøre kommunens prioriterte vekstområde, jf. regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus.  

 

4.15 Sagmoen prosjekt AS, - 29.4.2020 
Areal & Bolig utvikling AS femmer også på vegne av Sagmoen Prosjekt AS forslag om endret 

arealformål for eiendommen «Kirkeby» gbnr. 96/9 på Råholt. Arealet ønskes avsatt til byggeområde 

for boligbebyggelse, men er i dag avsatt til LNF og består av dyrka mark. Dette innspillet er også kjent 

for administrasjonen fra før, da innspillet er blitt fremmet i anledning den nå avsluttede 

kommunedelplanprosessen for Råholt, hvor innspillet ikke ble tatt med videre i prosessen.  

«Kommunen vedtok i 2009 reguleringsplan for en barnehage på eiendommen gnr. 96/9, med et areal 

på ca. 8,3 daker, som i hovedsak besto av dyrket mark. Den gjenværende delen av eiendommen som 

dyrkes, er inneklemt mellom veger i øst og sør, barnehage i vest, og framtidig utvidelse av kirkegården 
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på dyrket mark i nord. Med dagens driftsformer er det dyrka arealet på gnr. 96/9 ikke lenger en 

rasjonell driftsenhet. Tiltakshaverne er positive til etablering av et dedikert landbruksfond i 

kommunen. Ved en omdisponering av området, vil det lages en matjordplan med intensjon om å flytte 

matjorda til et område der den kan gjenbrukes.» 

Det foreslåtte boligområdet ligger i tilknytning et etablert boligområde, der infrastrukturen allerede 

er på plass. Det vises til at en utbygging her vil utgjøre en naturlig fortetting langs Trondheimsvegen 

på Råholt, slik kommunen flere ganger har åpnet for senest ved siste rullering av arealdelen av 

kommuneplanen. Det vises også til nylig vedtatte reguleringer av Ladderudsletta og Ladderudåsen 

nord, som ligger noe over 500 m sør for området. Brorparten av befolkingen på Råholt er bosatt 

lengre unna.  Området er mer sentrumsnært enn mye av eksisterende bebyggelse på Råholt i dag. 

Kommentar: Tas til orientering. Samme tilbakemelding og anbefaling som til forrige innspill over.  

 

4.16 Seierhus AS, - 29.4.2020 
Innsender av høringsinnspillet ber om at gbnr. 112/27 på Eidsvoll Verk blir endret tilbake til område 

for fremtidig næringsbebyggelse, - et område som ble omgjort til LNF-område ved formannskapets 

behandling av kommuneplanforslaget. Innsender har inngått kjøpsrett for det det tilbakeførte arealet 

som er fradelt som egen parsell, og som utgjør del av et sammenhengende jordbruksområde vest for 

gamle Nebbenes kafeteria.  

Det reageres på at området er tilbakeført til LNF med et enkelt pennestrøk, da det er blitt lagt ned 

betydelige summer og ressurser i å utforme et fremtidig bolig- og næringsprosjekt på eiendommene 

gbnr. 112/27 samt for tilgrensende bebygde eiendommene gbnr. 112/17, 18, 19, 22, 23 og 24 i øst. 

Arbeidet med å utvikle eiendommene går tilbake til 2015, da det er jobbet med og blitt presentert 

mange forskjellige forslag for eiendommene. Tilbakeføringen av gbnr. 112/27 hevdes å utgjøre en 

nærmest halvering av det totale utviklingspotensialet for eiendommene. Innsender reagerer på 

uforutsigbarheten sett i forhold til investeringer, innsats og risiko som er forbundet med 

eiendomsutvikling.   

Innsender kan meddele at eier av arealet (gbnr. 112/27) viser til at arealet gir betydelig mindre avling 

enn tilliggende jorde, - en antar at dette var en del av vurderingsgrunnlaget da arealet fikk endret sitt 

arealformål LNF til gjeldende utbyggingsformål i dagens kommuneplan. 

Kommentar: Administrasjonen har forståelse for at det oppleves som lite forutsigbart at arealer som 

denne blir omgjort uten forvarsel. Historikk, økonomi og eierforhold er faktorer som ikke tillegges 

vekt i vurderingen av formålsendringer på kommuneplan. I vurderingen av dette arealet har 

kommunen vektlagt at den fradelte parsellen som nå tilbakeføres er en del av et større og produktivt 

jordbruksområde, derav «vern foran vekst». Endringen i arealformålet for eiendommen er også i tråd 

med målsettingen om å konsentrere vekst til de prioriterte områdene i kommunen rundt 

kollektivknutepunktene. Administrasjonen mener at det er gode muligheter for å innpasse et 

fremtidig prosjekt på det området i øst som blir liggende som utbyggingsformål i kommuneplanen.  
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4.17 Dark arkitekter, - 30.4.2020 
Innspill på vegne av Storgaten 5B AS som er grunneier på begge sider av Botshaugtangen nord for 

Eidsvoll stasjon (totalt ca. 42 daa). De har følgende merknader:  

1. Vedrørende avsatt formål for kombinert bebyggelse og anleggsformål: I forslaget til kommuneplan 

bemerkes det at østsiden av vegen er avsatt til kombinerte formål (boligbebyggelse ekskludert jf. 

forslag til bestemmelse § 28) mens det for vestsiden av vegen foreslås videreført dagens 

sentrumsformål. Det er ønskelig at boligformål også inkluderes for gbnr. 57/12, enten i form av at 

området endres til sentrumsformål eller at underformålet «boligbebyggelse» inkluderes i formålet 

kombinert bebyggelse og anlegg jf. bestemmelse § 28. En mener at det bør legges opp til høy tetthet 

og en stor andel boliger så nært kollektivknutepunkt som man her befinner seg, nærhet til jernbanen 

til tross.   

Det er vedlagt en mulighetsstudie til innspillet som viser en mulig fremtidig utnyttelse av området, - 

denne inkluderer boligbebyggelse på gbnr. 57/12. Mulighetsstudie viser et potensiale på mellom ca. 

450 boliger, 14 000 m2 næring og handel, kultur, offentlig og privat tjenesteyting, samt parker og 

byrom på begge sider av Botshaugtangen.  

2. Vedrørende krav til uteoppholdsareal jf. forslag til kommuneplanbestemmelser: Det er positivt at 

det er tatt inn retningslinje som peker på hvilke områder som kan aksepteres med mindre 

uteoppholdsarealer, og en mener at Botshaugtangen bør i likhet med disse nevnes spesifikt i samme 

retningslinje. Vi foreslår derfor følgende supplering i retningslinjen:  

«I fremtidige reguleringsplaner for Lundsjordet/Råholt sentrum/Mostue/Botshaugtangen/andre 

boligområder med beliggenhet innenfor grønn grense jf. § 16, kan kravet til minste felles 

uteoppholdsareal senkes. […]» 

Det påpekes at kommuneplanens generelle retningslinjer om 30 m2 per leilighet kan bli lite treffende 

i en stasjonsbysammenheng. Det kan også være lite treffende å se private utearealer på 7 m2 og 

felles utearealer helt atskilt. En ser at mange verdsetter private utearealer høyt. Det er en moderne 

urban trend å legge til rette for større terrasser og lignende enn dette, det vises i den forbindelse til 

prosjektet Ullevål Tårn som fikk Oslo kommunes byarkitekturpris i 2016. En mener at private 

utearealer utover minimumskravet bør kunne gå til fradrag i kravet til felles uteareal. 

Et alternativ som ønskes spilt inn, er muligheten for å differensiere ytterligere med en kategori 

knyttet til boliger, da i hovedsak leiligheter i knutepunkt/sentrumsområder. Det bes om at 

kommunen vurderer mulighet til å legge inn følgende retningslinje:  

«For boligbebyggelse(leilighet-flermannsbolig/blokkbebyggelse) i sentrum/i eller i nærheten av 

kollektivknutepunkt kan det legges til grunn 25 % BRA bolig til privat og felles uteoppholdsareal.» 

3. Vedrørende parkeringskrav jf. forslag til kommuneplanbestemmelser: Det presiseres at 

Botshaugtangen ligger langs Vorma og er flomutsatt, og forlag om krav til at all parkering skal legges 

under terreng vil medføre betydelige kostander og store utfordringer. Det anmodes om at 

parkeringskrav i § 12 bokstav b første kulepunkt tas ut i sin helhet, eller omgjøres til retningslinje.  

Alternativ bør det spesifiseres i bestemmelsene at utbyggingsområder som ligger innenfor flom- og 

aktsomhetssone H320, tillates etablert parkeringsanlegg i første etasje/over terreng. 
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4. Vedrørende støy: Det bes vurdert å legge inn en avvikssone for støy i og rundt arealene langs 

jernbanen, med en bestemmelse som sikrer at man kan tillate oppføring av boliger innenfor 

støyutsatte områder. Størrelsen av avvikssonen vil kunne begrenses ved høyere og tettere utnyttelse 

langs jernbanen. 

5. Vedrørende ønske om småbåthavn: I forbindelse med grunnavståelse til jernbanen, ble det satt 

igjen en stripe langs Vorma som eies av Storgaten 5B AS. Eiendommen har gbnr. 57/12. Grunneier 

ønsker å få etablere båtplasser/småbåtanlegg for fremtidige beboere og allmennheten i dette 

området, dette er illustrert i mulighetsanalysen. Det bes derfor om at areal langs gbnr. 57/12 langs 

Vorma avsettes til småbåtanlegg i sjø og vassdrag i arealdelen. 

Kommentar: 1. Administrasjonen har foreslått å skille ut gbnr. 57/12 som kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, uten mulighet for boliger. På tross av nærhet til Eidsvoll stasjonen vurderes områdets 

egnethet som boligområde som lite god, - først og fremst knyttet til hensynet til støy. Området ligger 

også inneklemt mellom en pendlerparkering i syd og en oppstillingsplass for buss i nord, noe som 

tilsier at boomgivelsene ikke er optimale. Administrasjonen anser tomten som mer aktuell for de 

underformål som er foreslått tilknyttet hovedformålet. Tjenesteyting, forretninger, kontorer og 

hotell/overnatting. Sett i sammenheng med den fremtidige utviklingen som kommunen ønsker å 

stimulere til i Eidsvoll sentrum på østsiden av Vorma, vil det være uheldig å legitimere «for mye» 

boligbebyggelse (les: leiligheter) på vestsiden av Vorma av hensyn til en konkurransesituasjon.   

2. Administrasjonen forslår å videreføre en generell unntaksbestemmelse i sett forhold til lavere krav 

til MUA for de mer stasjonære områdene med beliggenhet innenfor grønn grense, men ønsker at 

dette minimumskravet målsettes til forskjell fra forrige versjon av kommuneplanbestemmelsene. I 

revidert bestemmelse foreslås derfor følgende ordlyd: 

For lavblokk/høyblokk innenfor bestemmelsesområdet grønn grense* (jf. § 15) er kravet til minste felles 

uteoppholdsareal pr. boenhet 28 m². Innenfor områdeplanavgrensningene for Råholt sentrum og Eidsvoll 

sentrum gjelder likevel egne krav* 

*Minste felles uteoppholdsareal innenfor grønn grense ble økt til 35 m² pr. boenhet av 

formannskapet i møte den 13.10.2020. Se vedtaksprotokoll.  

Hva gjelder kravet om 7 m2 privat uteoppholdsareal pr. leilighet så er dette et minimumskrav, og må 

forstås på det vilkåret. Det er ikke utenkelig at regulering av større private uteoppholdsarealer vil 

kunne gi grunnlag for vurdering av fratrekk i kravet til felles uteareal, men dette må vurderes på 

detaljplannivå i hver enkelte sak. Den alternative bestemmelsen om at 25 % BRA skal avsettes til 

uteoppholdsareal anbefales ikke. Administrasjonen ønsker å videreføre konseptet om at det skal 

beregnes et visst antall m2 pr. boenhet som til sammen skal utgjøre planområdets fellesareal. At 

dette arealet skal tilsvare om lag ¼ av byggeområdet for boligprosjekter innenfor grønn grense 

ønskes det ikke tas stilling til i kommuneplanen.  

3. Administrasjonen ønsker å fastholde forslaget om at all parkering legges under bakken ved 

regulering av blokkbebyggelse uten videre individuelle hensyn, - for områder innenfor 200-års 

flomsone må nedkjøring til evt. fremtidig parkeringskjeller derfor ligge over flomnivået. Parkering lagt 

på terreng anses ikke akseptabelt for denne type prosjekter.  
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4. Kommunen har ikke innarbeidet støysone for bane i kommuneplanens arealdel. Støyeksponering 

fra bane, og mulige tiltak for å avhjelpe dette, fordrer nærmere undersøkelser på detaljplannivå. 

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn i 

planleggingen.  

5. Ønsket om det avsettes areal til småbåthavn i tilknytning gbnr. 57/12 er et nytt arealinnspill som 

ikke er blitt spilt inn til kommunen tidligere i prosessen. Det anses som lite aktuelt å innarbeide dette 

innspillet på nåværende planstadium. Innspillet fordrer også konsekvensutredning.  

 

4.18 Hjeravegen 82 AS, - 30.4.2020 
Innspill fra advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Hjeravegen 82 AS. Gbnr. 92/13 (ca. 9 daa) på Dal bes 

endret tilbake til boligformål, fra LNF som er gjeldende forslag fra administrasjonen. Det bemerkes 

fra innsender at kommunens begrunnelse for å formålsendre gbnr. 92/13 fra nåværende 

boligbebyggelse til LNF i all enkelthet knytter seg til det faktum at formålet ikke samsvarer med 

virkeligheten (faktisk utnyttelse) og at det er grunnen til at området er endret til LNF. 

Grunneier har hatt jevnlig kontakt med kommunen om utvikling av eiendommen, men ikke blitt 

informert om planarbeidet og at endring av arealformål var under vurdering før det nevnes i en e-

post to dager før høringsfristens utløp. Med den kjennskap kommunen hadde om planene for 

eiendommen, burde grunneier blitt både informert og involvert på et mye tidligere tidspunkt. Det 

vises bl.a. til plan- og bygningsloven § 5-1. 

Det ikke har blitt foretatt noen reell vurdering for hvorfor eiendommen bør avsettes til LNF, som 

f.eks. hvilke kvaliteter den har som LNF-område. Det er f.eks. ikke dyrket mark på eiendommen, slik 

at jordvernhensyn ikke skulle tilsi at eiendommen ikke kan bebygges. Etter deres syn har ikke 

eiendommen LNF-kvaliteter, men er godt egnet til boligformål. Det vises til at eiendommen er på ca. 

9 daa, hvorav drøyt 1 dekar er atkomstvei til tilstøtende boligtomter. Videre er den omsluttet av 

boliger på tre av fire sider, og på den fjerde siden er det avsatt et større område til kombinert 

bebyggelse og anleggsformål – fremtidig. Et område som er tenkt til fremtidig skole. Av hensyn til å 

utnytte eksisterende infrastruktur i området er det fornuftig å tilføre området noen nye boliger. En 

finner også grunn til å minne om at det ble gitt byggetillatelse på to tilstøtende eiendommer så sent 

som i 2016 og 2019. 

En kan heller ikke se at det å tillatte boligbebyggelse på tomten vil stride mot overordnede føringer, 

som f.eks. regional plan for areal og transport. Det vil heller ikke være i strid med kommunenes 

premiss for planarbeidet, om at det ikke skulle legges inn nye bolig- eller næringsarealer, utover det 

som allerede ligger inne i gjeldende kommuneplan. Her var som kjent eiendommen avsatt til 

boligformål. For ordens skyld nevnes likevel at forslaget lagt ut på høring ikke har holdt seg helt 

innenfor dette prinsippet, uten at en ser noe galt i det. 

Kommentar: Administrasjonen har foreslått å endre gbnr. 92/13 fra boligformål til LNF fordi 

terrenget/faktisk situasjon ikke samsvarer med arealformålet nåværende boligbebyggelse i gjeldende 

kommuneplan. I valget mellom formålene LNF eller fremtidig boligbebyggelse, har administrasjonens 

innstilling her vært at det ikke vil være ønskelig med en fullskala utbyggingen av eiendommen på 
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grunn av usentral beliggenhet kombinert med fraværet av en gang- og sykkelveg langs Hjeravegen - 

hvilket representerer en risiko for de som bor og skal bo der i fremtiden.   

Tilbakeføringen av området til et ikke byggbart arealformål må også sees i sammenheng med 

administrasjonens opprinnelige forslag om å tilbakeføre arealet i nord som var avsatt til kombinert 

bebyggelse og anleggsformål, til LNF. Det råder fremdeles noe usikkerhet knyttet til hvor fremtidig 

ungdomsskole i sørbygda skal bygges, men i revidert forslag til kommuneplan er det ikke lenger lagt 

inn noen mulighet for at en fremtidig ungdomsskole kan komme på området rett nord for gbnr. 92/13 

med adkomst fra Hjeravegen. Forutsatt at nevnte område ikke blir aktuelt for fremtidig 

ungdomsskole, så har det den konsekvens for gbnr. 92/13 at utsiktene for regulering og 

opparbeidelse av en gang- og sykkelveg langs Hjeravegen ikke er til stede.   

Angående krav til medvirkning jf. PBL § 5-1, - kommuneplanrullering er en offentlig 

medvirkningsprosess som fordrer deltagelse gjennom offentlige kanaler slik som lokalavis og 

kommunens hjemmeside. Det er like vilkår for alle som vil medvirke til planen.  

Det er riktig at gbnr. 92/13 ikke har noen verdi som landbruksareal, men det kan ha verdi som 

natur/friluftsområde.  

På tross av overnevnte vil administrasjonen likevel foreslå at det sydligste arealet på gbnr. 92/13 

endres tilbake til boligformål. Dette inneklemte området har allerede mistet sitt naturlige preg og vil 

kunne binde sammen boligene i øst og i vest slik at området fremstår med fornuftig form og fasong. 

En begrenset utbygging av dette området vil samtidig være akseptabelt.  

 

4.19 Rønne Holding AS/Ladderudåsen Vest AS, - 30.4.2020 
Innspillet gjelder eiendommene med gbnr. 96/8, 9 og 420 på Råholt, vest for Ladderudløkka og nord 

for Solfaret.  

Eiendommen ligger øverst på «åskammen» med mulig innkjøring fra ny rundkjøring og veg i sør og 

fra Vestengavegen i nord. Ladderudåsen vest er en naturlig avslutning på boligfeltet i øst som har 

vært under utvikling siden 90-tallet. Dette er det siste og avsluttende byggefeltet på Ladderud.  

En registrer at Eidsvoll kommunes administrasjon ikke ønsker å endre området fra LNF til boligformål, 

men vi håper politikerne i Eidsvoll kommune gjør noe med det i den kommende behandlingen av 

kommuneplanen. Dette er nemlig det siste og eneste området på Ladderud som pr. i dag ikke er 

avsatt til boligformål. Etter denne utbyggingen er området ferdig utbygd. Som utbyggere er de 

innstilt på å fortsette å påta infrastrukturforpliktelser på vegne av området som helhet ved å bygge 

ny rundkjøring i sør og lage en ny vei + GSV som gir direkte adkomst til Solfaret og til Ladderudåsen 

Vest. Dette vil avlaste dagens veiavkjøring som er nord for Ladderudløkka.  

De mener også det vil være god politisk styring og legge til et rekkefølgekrav på Ladderudåsen Vest 

slik at Solfaret i sin helhet vil være utbygd før man får påbegynne utbyggingen på Ladderudåsen Vest. 

Det vises til illustrasjon for den helhetlige situasjonsplanen for området. 

Kommentar: Det er positivt med regulering av ny rundkjøring i Trondheimsvegen. Dette vil 

kommunen kreve hvis det skal reguleres nye boligprosjekter på Ladderud. Imidlertid har 
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administrasjonen føringene i fastsatt planprogram å forholde seg til og vil ikke anbefale at dette 

området tas inn som fremtidig utbyggingsområde i denne rulleringen.  

 

4.20 Norconsult, - 30.4.2020 
Innspillet gjelder 106/5, som ønskes omgjort fra LNF til boligformål. Det ble sendt inn innspill for 

samme område i forbindelse med varsel om oppstart av kommuneplanrullering. Dette innspillet har 

kommunen allerede avslått, men det anmodes om en ny vurdering. I den anledning vil avsender 

komme med følgende kommentarer:  

Eiendommen anses ikke lite drivverdig innenfor morderne landbruk. Arealet har ikke vært i aktiv drift 

i en årrekke. 

Ved en omdisponering fra LNF til boligformål, er det mulig å regulere for parsellhager/ kjøkkenhager, 

slik at beboerne kan dyrke sine egne grønnsaker og frukt. 

Videre registres det at det med de føringer som er lagt til grunn ved revisjon av kommuneplanen kan 

bli en endring av boligstrukturen i Eidsvoll. Andelen frittliggende eneboliger vil antageligvis bli 

betydelig redusert i tillegg til at det vil føre til en betydelig sentralisering internt i kommunen. 

Innovasjon Gardermoen hadde høsten 2019 en prosess i kommunene på Øvre Romerike for å se på 

hvordan kommunene kunne/burde sette seg mål for framtidig næringsutvikling. Et poeng som ble 

trukket fram av representanter for næringslivet var i denne sammenhengen at tilrettelegging for nye 

eneboliger nær aktuelle næringsområder kunne være et tiltak hvor kommunen kunne bidra. Gbnr. 

106/5 ligger nær det store næringsområdet som er under utvikling ved Ormlia. Muligheter for å tilby 

attraktive eneboligtomter nær et næringsområde som dette, ble i prosessen som er det her er 

referert til, sett på som et av flere tiltak som kunne bidra positivt i arbeidet med å få nye 

arbeidsplasser til kommunen. Dette er et nytt moment som ikke tidligere har framkommet. 

Kommentar: Administrasjonen registrerer ingen vesentlige nye momenter i dette høringsinnspillet 

som tilsier at gbnr. 106/5, en mindre landbrukseiendom, bør endres fra LNF til boligformål. Det vises 

til regional plan for areal og transport samt føringer i fastsatt planprogram.  

 

4.21 Norconsult (2), - 30.4.2020 
Innspillet gjelder gbnr. 133/4, et LNF-område som ønskes endret til boligformål. Området ligger nord 

for Lundsjordet på Eidsvoll verk. Det er tidligere blitt sendt inn innspill for samme område (den 

25.4.16) i anledning den nå avsluttede kommunedelplanen for Råholt. Dette innspillet ble avslått av 

administrasjonen og innarbeidet i det komplette planforslaget til kommunedelplan som senere ble 

lagt ut til høring. Under høringen av kommunedelplanen ble det fremmet et nytt innspill i brev 

datert. 17.11.17 til samme område, som aldri siden er blitt besvart av administrasjonen: 

Utelatelsen av innspillet 17. november 2017 oppleves av grunneier som en betydelig mangel ved 

saksbehandlingen av kommuneplanprosessen. Spesielt oppleves dette som betydelig 

forskjellsbehandling fra grunneier, da kommunen tar til behandling et annet innspill hvor LNF-areal 
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anbefales omdisponert til boligbebyggelse. Begge disse innspillene ligger godt innenfor gangavstand 

fra kollektivknutepunktet ved Eidsvoll Verk stasjon, og de oppleves å få svært ulik behandling. 

Det pekes på at gjeldende regionale føringer og retningslinjer for areal- og transportplanlegging 

legger opp til jordvern kan vike i avveiningen mot utvikling i områder så nært kollektivknutepunkt 

som her.  

Det pekes også på at grunneier er innforstått med at det kan ta tid før arealet kan utvikles til 

boligbebyggelse, av hensyn til planleggingen av Lundsjordet.  

Det er her viktig at det ved planlegging av den høye arealutnyttelsen som det allerede ligger til rette 

for tett på Eidsvoll Verk stasjon, tas hensyn til en samlet utvikling av området. Det vil over tid kunne 

gi både bedre og rimeligere løsninger for offentlig infrastruktur samtidig som det kan redusere 

belastningen av anleggsarbeid i etablerte boligområder. Det nevnes også mulighetene for ny 

rundkjøring I trondheimsvegen slik at Sagmovegen kan avlastes.  

Kommentar: Alle de opprinnelige innspillene til varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan 

for Råholt, samt administrasjons behandlinger av disse innspillene, ble vedlagt førstegangs-

behandlingen av kommuneplanens arealdel i møte den 28.1.2020. Årsaken til at innspill datert 

17.11.2017 ikke er blitt behandlet og besvart av administrasjonen har sammenheng med at 

planprosessen ble avsluttet etter høringen, - samtlige høringsinnspill som ble rettet til det utlagte 

kommunedelplanforslaget for Råholt er dermed blitt forkastet uten videre behandling. Det er derfor 

riktig av Norconsult å fremme dette arealinnspillet på nytt hvis en ønsker området vurdert på nytt i 

kommuneplansammenheng.  

Administrasjonen registrerer dog ingen nye momenter i dette høringsinnspillet som skulle tilsi at gbnr. 

133/4 bør formålsendres. Hvis administrasjonen skulle ta innspillet til følge, - fordrer dette en omstart 

av planprosessen. Det er blitt lagt ned mye arbeid i å analysere og stedfeste Råholts/Eidsvoll Verks 

fremtidige vekstområde i ny kommuneplan, - dett er vist i plankartet som et såkalt 

bestemmelsesområde med benevnelsen «grønn grense».  

Vedrørende argumentet om forskjellsbehandling: Gbnr. 133/4 innehar ca. 12 daa fulldyrka jord som 

utgjør del av et mye større sammenhengende jordbruksområde. Det vil være svært uheldig å 

omdisponere dette arealet. Hva gjelder avveiningen av jordvershensyn kontra utvikling, så har 

administrasjonen foretatt denne avveiningen for dette aktuelle området. Det andre LNF-området som 

foreslås omdisponert som det refereres til i innspillet, Mostue – del av gbnr. 140/4, innebærer ikke 

omdisponering av dyrka mark. Det er derfor ikke snakk om to likeverdige områder.  

 

4.22 Norconsult (3), - 30.4.2020 
Innspillet gjelder gbnr. 131/1 og 2 på Gruemyra i Eidsvoll, som kommunen har forslått endret til LNF-

formål fra fremtidig boligformål. Det bes om en endring tilbake til boligformål. Grunneier reagerer på 

at administrasjonen på eget initiativ foreslår området tatt ut. Arealutvikling er en langsiktig prosess 

hvor forutsigbarhet er en avgjørende forutsetning. Administrasjonen har hatt god tid på seg og 

burde, før det fremmes et forslag med så betydelige konsekvenser, ha tatt kontakt med grunneier for 

å varsle at området kunne blitt foreslått tatt ut, og innledet en dialog med grunneier/rettighetshaver. 
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Det registreres at foreslått formålsendring fra bolig til LNF er direkte begrunnet i jordvernhensyn. Det 

vises til at det også i regional plan for areal og transport er lagt opp til en avveiing av flere hensyn 

hvor jordvern skal avveies, og kan fravikes, i forhold til en rasjonell arealutvikling knyttet til planens 

målsettinger. Dette åpner for at området på Gruemyra kan videreføres til boligformål. Området vil 

være en naturlig yttergrense for utvikling av Sundet med boligformer som ivaretar en myk overgang 

mellom sentrumsområdet og boligområdene utenfor sentrum. 

Det fremheves at gang- og sykkelveg til skoler og sentrum allerede ligger der og at det er god 

bussforbindelse mot sentrum og jernbanestasjon/kollektivterminal. Bussholdeplass ligger i 

planområdet. Mulighetene for å styrke kollektivtilbudet til og fra sentrum med egne busslinjer som 

betjener sentrumsnære områder er også til stede. 

Kommentar: Dette området har vært avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen siden 1991 uten 

at området har blitt regulert og utbygd. Årsaken til at området tilbeføres til LNF har sammenheng 

med dagens styrkede regionale føringer og retningslinjer knyttet til areal- og transportplanlegging og 

jordvern. Det er ikke til å se bort i fra at området består av matjord, stort nok for maskinell drift. 

Avveiningen mellom jordvernshensyn kontra utvikling er lagt til grunn i vurderingen av dette arealet.  

For Eidsvoll sentrum har kommunen lagt inn et nærmere definert bestemmelsesområde for hvor 80 % 

av den fremtidige boligveksten forutsettes skjer. Gruemyra faller utenom dette området fordi det 

ligger for langt fra Eidsvoll stasjon målt i gangavstand.   

 

4.23 Norconsult (4), - 30.4.2020 
Innspillet gjelder gbnr. 18/7 - mellom Elstadlia og Finnbråtavegen. Innspillet er kjent for kommunen 

fra tidligere i brev datert 2.5.2016, men dette innspillet ble avslått i forbindelse med 

førstegangsbehandlingen av kommuneplanen. Eiendommen utgjør et gårdstun med et samlet areal 

på ca. 33 daa herunder 12 daa fulldyrka mark. Hele eller deler av arealet ønskes omgjort til 

boligformål fra dagens LNF. Utviklingen av hele eiendommen til boligformål, som er det primære 

ønsket, inkluderer omdisponering av matjorda på eiendommen. Utviklingen av deler av 

eiendommen, det sekundære ønsket, inkluderer ikke matjorda. Det ønskes tilrettelagt for en variert 

boligsammensetting med innslag av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.  

En har bemerkninger til den foreløpige saksbehandling til kommunen i anledning dette tidligere 

fremsatte innspillet. I det alt vesentlige så er det originale høringsinnspillet av 2.5.16 blitt utelatt i 

sakspapirene som forelå til førstegangsbehandlingen. Avsender mener at dette er av stor negativ 

betydning fordi det innebærer at formannskapet ikke hadde noen mulighet til selv å vurdere 

innspillet opp mot den presentasjon og vurdering som administrasjonen presenterte. Grunneier 

reagerer med stor uro på det som her har skjedd. En har brukt tid og ressurser på et godt forberedt 

innspill, for så å oppleve kritikkverdig behandling. 

Det registreres altså at innspillet som ble sendt kommunen 2. mai 2016 ikke ble anbefalt videreført. 

Begrunnelsen er sammensatt. Det henvises blant annet til at det allerede er avsatt så store områder 

til boligformål i nærheten og at behovet med det allerede er godt dekket. Grunneier er godt kjent 

med at det er et større tilliggende område som allerede er avsatt til boligbebyggelse i 

kommuneplanen, men at det der ikke har skjedd stort. Derfor er det omtalt i innspillet at en utvikling 
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av den delen av gbnr. 18/7 som er foreslått, også kan bidra til å redusere kostnadene for å 

tilrettelegge det tilleggende området 

Når det gjelder det arealet som er foreslått for gbnr. 18/7, er det også verdt å merke seg at det med 

valg av ny skoletomt bare er ca. 1,5 kilometer fra området og til skolen. Det er allerede på det meste 

av denne strekningen opparbeidet gang- og sykkelveg.  

Kommentar: Årsaken til at det originale høringsinnspillet ble utelatt i sakspapirene når saken forelå 

til behandling i formannskapet den 28.1.20., skuldes en inkurie. Administrasjonen beklager denne 

feilen. Høringsinnspillet skulle inngått i et av vedleggene med navn «private arealinnspill til 

kommuneplanen».  

Administrasjonen registrerer likevel ingen vesentlige nye momenter i dette høringsinnspillet som 

tilsier at gbnr. gbnr. 18/7 bør endres fra LNF til boligformål. Det vises til regional plan for areal og 

transport samt føringer i fastsatt planprogram. 

 

4.24 Norconsult (5), - 30.4.2020 
Innspillet gjelder gbnr. 13/1 og er todelt. Det bes tatt inn to nye boligområder ved Styrivegen. De to 

områdene som foreslås lagt inn kan bidra med anslagsvis 150 - 200 boliger. Det ene området som 

spilles inn ligger øst for Styrivegen og utgjør om lag 85 daa, rett nord for Trolldalen. Det andre 

området som spilles inn ligger vest for Styrivegen og utgjør om lag 13 daa. Områdene har status som 

nåværende LNF i gjeldende kommuneplan.  

Avsender mener at områdene ligger godt til rette for å tilby attraktive boliger med god tilgang til 

store nærliggende friområder. Det planlegges for en miks av frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse.  

Bak både dette innspillet og andre innspill vest for Styrivegen nærmere Odalsvegen, står utbyggere 

som i mange sammenhenger har vist både evne og vilje til å gjennomføre de planene de står bak. 

Oppdragsgiver mener at i vurderingen av hvilke områder som skal være en del av den kommende 

arealdelen av kommuneplanen, bør legges vekt på mulighetene for at de områdene som er lagt inn 

faktisk blir utviklet og at de blir attraktive for markedet. Det burde tilsi at det bør legges vekt på 

utvikling av boligområder med boligutviklere som har vist evne og vilje til å gjennomføre slike 

prosjekter, og hvor en kan forvente at markedet vil etterspørre den typen boliger som disse bygger. 

Når kommunen uten forbehold fastsetter at det er tilstrekkelig areal for å dekke planlagt vekst, så er 

det noe som eier/rettighetshaver mener burde nyanseres. I tillegg antas at det er lagt til grunn at 80 

prosent av nye boliger skal bygge sentralt knyttet til Sundet og Råholt. Er det foretatt noen analyse fra 

kommunen sin side om det faktisk i årene framover vil være såpass stor etterspørsel etter det antall 

leiligheter som kommunen antyder skal bygges? 

En annen konsekvens av de føringene som er lagt til grunn for lokalisering av nye boliger, er den sterke 

sentralisering og de store endringene som kan synes å komme i boligstrukturen i Eidsvoll i årene 

fremover. Har dette vært drøftet i forbindelse med kommuneplanrulleringen? 

Kommentar: Det anses som lite aktuelt å innarbeide disse to arealinnspillene på dette stadiet av 

planprosessen. Det vises til regional plan for areal og transport samt føringer i fastsatt planprogram.  
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Det er ikke administrasjonens oppgave å vurdere gjennomføringsevnen til utbyggere. En slik 

vurdering kan heller ikke utgjøre en del av grunnlaget for hvilke nye utbyggingsområder som evt. tas 

inn i kommuneplanen.  

Til første spørsmål: Administrasjonen har ikke analysert det spesifikke behovet, men har analysert 

boligpotensialet samt forholdt seg til befolkningsprognoser. Det vises til rapporten 

«Fortettingsanalyse og forslag til langsiktig grønn grense for prioriterte tettsteder i Eidsvoll kommune 

- Eidsvoll og Råholt» (s. 6) 

«Det er et mål å etablere en sammenheng mellom boligbehov og boligpotensial. Behovet skal i 

rapporten knyttes til et konkret anslag av boligpotensial fordelt på delområder. Det er altså forventet 

boligbehov som styrer hvor stort potensialet bør være. Det Grønn grense gjør er å vise hvor brorparten 

av behovet skal oppfylles. Grønn grense skal markere der veksten prioriteres. Overordnet er det gitt en 

fordeling på kommunenivå, der kommuner med prioriterte tettsteder skal fordele veksten med 

minimum 80 prosent innenfor grønn grense og følgelig 20 prosent i resten av kommunen» 

Kommuneplanen er dimensjonert til å håndtere en vekst som tilsvarer ca. 80/20 prosentfordeling med 

referanse til innenfor/utenfor «grønn grense». Kommunen kommer til å følge med utviklingen og 

revidere kommuneplanen ved behov hvert 4. år.  

Til andre spørsmål: Eidsvoll kommunen har en høy andel eneboliger som boligtype sammenlignet 

med andre kommuner i tidligere Akershus.  For Eidsvoll ligger denne på 64 %, mot 45 % i tidligere 

Akershus. Boligtypen blokk utgjør til sammenligning 14 % for Eidsvoll, mot 24 % i tidligere Akershus. 

Det er en målsetting å få opp prosentandelen for boligtypen blokk, og dette vil på sikt ha 

konsekvenser for den fremtidige boligstrukturen i Eidsvoll. 

 

5 Politiske partier  

5.1 FRP, - 30.4.2020 
Innspillet er delt inn kapittelvis, og administrasjonen vil gjengi dette i lik rekkefølge.  Partiet viser til 

ønske om utvidelse av områder for boligutvikling i Sundet, utover dette ønskes etablering av 

omkjøring/ringvei på vestsiden av eksisterende og foreslåtte boligområder mellom Trondheimsvegen 

og E6. Partiet ønsker gode kår for nytt næringsliv som vil etablere seg i kommunen, men samtidig 

unngå at dette er til ulempe for beboere. Videre med dette ønskes det egne store områder for 

næring.  

 

Partiet løfter tanken om at «regionale/statlige organer ikke bør ha innsigelsesrett i bla. lokale plan og 

arealvedtak».  

 

Det vises til Bane Nors planer om å fjerne sporoverganger, og behov for nye alternativer for kryssing 

av spor for både bilister og myke trafikanter, videre nevnes et ønske om ny omkjøringsveg for å 

avlaste dagens vegsystem.  Partiet fremmer et ønske om at «kommunen må gå gjennom alle arealer 

som foreslås omgjort fra utviklingsverdig formål il LNF, og sikre at slik omgjøring kun skjer i dialog og 

overenstemmelse med grunneier/utvikler.» 
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Partiet løfter en rekke momenter som angår kommunens økonomiske situasjon og hvordan man 

legger opp til et nøkternt forbruk av kommunens oppstarte midler men at vedtatt budsjett og 

økonomiplan dessverre går i motsatt retning av hva de har fremmet. Med dette trekker de frem div. 

institusjoner som vil måtte utbedres i de kommende årene, enten i form av vedlikehold eller 

kapasitet. Med dette begrunnes et ønske om omregulering av egne skogarealer. Det trekkes ellers 

frem mulighetene for offentlig-privat samarbeid for å kunne realisere flere av innspillene til KP. 

 

Når det gjelder bestemmelser, dets retningslinjer og samfunnsdelen så opplyser partiet om «at det 

vil komme alternative forslag i forbindelse med den endelige behandlingen av kommuneplanen.» 

Men per nå foreligger det ingen innspill om disse punktene til andregangsbehandlingen.  

 

Siste del av innspillet angår kommuneplanens arealdel og det fremmes fra partiet forslag til nye 

arealformål fra s 19- 22.  

 

Kommentar: Partiet har levert inn et omfattende innspill som tar for seg strategier for planen og 

ønsket utvikling for kommunen fremover. Kommentarer rundt gjeldende retningslinjer som har blitt 

benyttet under vurdering av arealbruken i kommunen, vil tas videre. Alle endringer som ble tilført av 

formannskapet under førstegangsbehandlingen vil bli stående, med unntak av de områdene som det 

har blitt gitt innsigelser mot. Innkomne innsigelser vil imøtekommes av administrasjonen.  Innspill 

som fraviker formannskapets innstilling tas dermed til orientering. Uenighet med statlige og 

regionale føringer bes tas som et videre politisk arbeid utenom kommuneplanarbeidet. Ønsker ifbm. 

arealdelen og arealbruk, tas til orientering.  

 

Når det gjelder arealer som blir tilbakeført til LNF, er dette en effekt av at utvalgte områder ved 

tidligere kommuneplanrulleringer har blitt tatt inn, og der enkelte områder har tatt del i en rekke 

rulleringsprosesser uten noen form for oppstart av utvikling på dem. Da partiet selv argumenterer 

med et ønske om at beboere skal ha kort veg til butikk/kollektivtransport, er dette også et hensyn 

som tas når man vurderer å ta bort områder, fordi de vil være i strid med regionale føringer og et 

ønske om en grønnere utvikling. Grunneiere har anledning til å sende innspill til endringer av deres 

areal, dersom det har seg slik at det foreligger planlagt utvikling i området.  

 

Hva angår innspill relatert til nåværende regionale føringer og utarbeidelse av grønn grense, så er 

ikke dette en endring som kan tilføres som følge av nåværende kommuneplanrullering. Men 

forbedring av verktøy og rapporter som administrasjonen tar i bruk i plansammenheng er et tema 

som kan tas opp politisk og gjøres egne analyser dersom det er et ønske om endring av dagens 

situasjon. 

 

 Innspillet tas til orientering. 

 

5.2 Høyre, - 30.4.2020 
Administrasjonen har mottatt et ganske omfattende innspill fra partiet på om lag 57 sider, og noterer 

seg at partiet viser misnøye ved prosessen. Det informeres fra administrasjonen at innholdet i 

innspillet som omhandler meninger om prosess, forslag til nye strategier, m.m tas til orientering og 
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ikke vil kommenteres i merknadsbehandlingen. 

 

Det ønskes endringer i dagens foreslåtte formålsparagraf, fra følgende formulering: 

«kommuneplanens arealdel skal legge til rette for nødvendig bolig og næringsvekst og en god sosial- 

og teknisk infrastruktur for sine innbyggere», til en utvidelse med følgende avsnitt: «For å oppnå god 

sosial infrastruktur skal kommuneplanen omfatte strategier med formål å sikre forutsigbarhet og best 

mulig tjenesteproduksjon innen spesielt helse og oppvekst. Eidsvolls sosiale infrastruktur må 

avstemmes med boligutviklingsplaner og antatt demografiutvikling. Samtidig må man også ha best 

mulig utnyttelse av funksjoner og kapasiteter i samarbeid med lokalmiljøene og frivilligheten i 

kommunen.»  

 

Videre under formålsparagrafen ønskes en endring av setningen om teknisk infrastruktur til følgende 

formulering «Kommuneplanen skal inneholde en oversikt over status på trafikal infrastruktur, dvs. tog 

og veger, som kan eller vil påvirke planarbeidet for å gi innsikt i dagens samt fremtidig forventet 

trafikksituasjon. Kommuneplanen må sikre tilstrekkelig arealer i minst et 30 års perspektiv til veg og 

tog. Videre skal kommuneplanen inneholde en tilsvarende statusbeskrivelse på områdene vann, 

kloakk og renovasjon. Kommuneplanen skal inneholde forslag om rekkefølge og prioritering av 

nevnte infrastruktur, avstemt med endringer som kommer frem i ulike vekst- og demografiscenarioer 

både for næring og innbyggertall. Kommuneplanen skal dessuten inneholde forslag som merkes 

spesielt til innspill og rekkefølgekrav til regionale, nasjonale myndigheter og utbyggere.»  

 

Partiet fremmer forslag om en frikjøpsordning relatert til parkeringsnormen.  

Partiet fremmer et forslag til en revidert Grønn Grense.  

 

Partiet nevner i sitt innspill at definering av næringsarealer ser ut til å mangle metode i foreslåtte 

kommuneplan, og foreslår en ABC-kategorisering næringsvirksomhet for arealplanlegging for å få til 

en gunstig lokalisering i forhold til bo-områder, sentrumsområder, infrastruktur og kollektivtilbud for 

å kunne ha en så bærekraftig plan på næringsutvikling som mulig. 

 

Ønskes en overordnet strategi for bomønster i Eidsvoll, som vil være tredelt: 

- Grender (utenfor grønn grense) 

- Tettstedsområder av to typer: Lav /Høy utnyttelse (utenfor/innenfor grønn grense) 

- Sentrumsområder (innenfor grønn grense) 

I sammenheng med denne strategien trekkes det frem et forslag av hvordan man skal prioritere og 

tiltrettelegge mtp. kollektivløsninger. Det ønskes å optimalisere for kollektivtilbud, og å tenke 

langsiktig mtp. den høye andelen eldre som bor i kommunen som vil kunne ha god nytte av egne 

kollektivtilbud. 

 

Kapittel seks i innspillsdokumentet viser til partiets meninger om administrasjonens vurderinger av 

private innspill.  

 

Angående vedlegget «offentlige instanser, lag og foreningers innspill til planen» finner Eidsvoll høyre 

det bemerkelsesverdig at alle innspill fra lag og foreninger fra planprosessen på Råholt ikke ser ut til å 

være tatt med. Det bes om redegjørelse fra administrasjonen på dette. 
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Kommentar: Endringer som angår ønske om endring av reguleringsbestemmelser vil tas videre i 

interne vurderinger hos administrasjonen da tidligere forslag om bestemmelser fra førstegangs 

behandling arbeides med fortløpende. 

 

Administrasjonen har per nå kun valgt å utvide grønn grense i samsvar med fremtidige 

utbyggingsområder der grensen ikke lå riktig i henhold til dagens kommuneplanformål. Det har ikke 

blitt gjort revideringer av grensen utover dette per nå. Innspillet er blitt viderebrakt til saksbehandler 

som er ansvarlig for rapporten, og evt. endringer utover nåværende korrigering vil tas i denne 

prosessen. 

 

Partiet fremmer forslag om en frikjøpsordning relatert til parkeringsnormen, men da partiet selv 

nevner at dette bør fremmes som en egen sak til kommunestyret, så tas innspillet kun til orientering 

hos administrasjonen. 

 

Metoden som ønskes ang. definering av næringsarealer krever videre samarbeid mellom 

administrasjon og politisk hold og kan ikke avklares per nå, under andregangsbehandling av 

kommuneplanen vil man revidere områder som er under innsigelse og ellers vil administrasjonens 

vurderinger bli stående. Administrasjonen råder partiet til å fremme dette innspillet på ny ved 

oppstart av ny rullering, slik at nødvendige analyser og vurderinger kan gjøres. 

 

I kapittel seks nevnes det vurderinger om enighet og uenighet med administrasjonen om vurderinger 

av private innspill. Der partiet er enige med administrasjonens vurdering, ansees som godkjent og 

vurderes ikke videre. Punkter der partiet er uenige i administrasjonens vurdering vil vurderes internt. 

Administrasjonen noterer seg for og mot- argumenter til sine vurderinger i sin helhet, og tar det til 

orientering. 

 

Vedlegget «offentlige instanser, lag og foreningers innspill til planen». Dersom det har vært frafall 

under vurderingene så har det vært ved en inkurie, og skal ha blitt rettet opp i. Administrasjonen har 

hatt fortløpende kontakt med lag/foreninger og evt. privatpersoner som har hatt spørsmål om sine 

innspill til kommuneplanrulleringen. Dermed ansees dette punktet å være løst underveis.  

 

 Innspillet tas til orientering. 

 

5.3 KRF, - 30.4.2020 
Hovedpoenget i partiets innspill er savn av arealer til en del fellesfunksjoner. Innenfor dette finner 

man ønske om å avsette en tomt til formålet arbeidskirke/livssynsnøytralt hus i «sørbygda», og i 

sammenheng med dette nevnes det behov for areal til utvidelse av gravplass og urnelund.  

 

Andre behov som nærmes er friområder i nærhet til sentrumsområder, og at det vil være fornuftig å 

holde igjen noen av disse for å sikre fremtidig bruk. Det nevnes også viktigheten av gode 

kommunikasjonsmuligheter for myke trafikanter, både internt i bebyggelsen og som adkomst til 

friområder. 
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Til sist trekkes det frem at man bør holde av arealer til alternative adkomstveger, særlig på Råholt. 

 

Kommentar: Administrasjonen anser tilbakemeldingene som positive tiltak innad i kommunen, og 

viser til at det har vært et arbeid internt for å undersøke turveger samt. hvordan man kan benytte 

eksisterende «tomme» arealer og skape nye møteplasser. Dette arbeidet vil kunne benyttes for å i 

fremtiden avdekke best mulig plassering for fremtidige friområder nært til sentrum. 

 

Når det gjelder ønske om å avsette arealer til kirke/livssynsnøytralt hus vises det til vedtak av 

Kommunestyrets møte 3.9.2019 sak 59/19: «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 seremonirom kan 

vurderes etablert i tilknytning til andre kommunale bygg. Inntil videre benyttes eksisterende 

seremonirom.” I lys av dette vedtaket, anser man dette som et punkt man kan gjøre en 

behovsvurdering av ved neste rullering. 

 

 Innspillet tas til orientering. 

 

5.4 SV og RØDT, - 30.4.2020 
Innspillet er et samarbeid mellom partiene RØDT og SV. Partiene ønsker at det avsettes areal til 

fremtidig innfartsparkering og bussterminal ved Minnesund/Langset, som et tiltak mot unødvendig 

bilbruk og klimabelastning. De trekker videre frem ønsker om trafikkreduserende tiltak på 

Trondheimsvegen gjennom Råholt, da det ikke er ønskelig å videre la gjennomfartstrafikk gå via 

denne vegen. Det foreslås løsning med bompengesystem, pendlerbusser som vil kunne ta for seg 

trafikken av pendlere som per i dag kjører bil til stasjonen, og trafikkregulerende tiltak som vil senke 

gjennomsnittsfarten. 

 

Det ønskes bedre trafikkavvikling og mer trafikksikker veg til Eidsvoll stasjon vestfra. Blant annet 

nevnes det at Eidsvollvegen fv181 bør vurderes nøye, snitt på over 8000 biler i døgnet. Vegamot til 

avkjøring til Eidsvoll stasjon og Fagerli krysset nevnes som to særlig problematiske trafikksituasjoner.  

Trekkes frem at det er tegnet opp forslag til ny veg – rød strek opp gjennom ravinedalene mot Myrer.  

Ønskes ellers at det legges inn areal til G/S-veger eller fortau i kartet der det mangler, slik at elever 

som ikke kommer under kategorien gratis skoleskyss skal kunne gå/sykle trygt til skolen.  

 

Innspill som gjelder planbestemmelsene:  

§ 12 om parkering pkt. b krav om særskilt tilrettelegging: 

Partiene ønsker at det skal legges inn krav om intelligent strømforsyning i parkeringshus, 

synliggjøring av at p-anlegg under bakken ikke vil kunne gjøre skade på omkringliggende bygninger, 

og at fremtidens P-anlegg bør ha 100 % dekning for el-lading og el p-plasser. 

 

§ 13, LNF-områder: 

Trekkes frem som en lovstridig bestemmelse. 

 

Kommentar: Forbedring av kollektivtilbud innad i kommunen er i tråd med regionale føringer og et 

positivt forslag for fremtidig bruk, dog. er dette vurderinger som må utføres av administrasjonen og 
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ansees mest aktuelt ved neste rullering grunnet behov for dialog med viken/ruter, undersøkelse av 

foreslått område, m.m. Tiltak slik som dette som gjelder bompengesystem, økning av antall 

pendlerbusser og å senke farten er arbeid som vil gå utenom kommuneplanarbeidet. Tas til 

orientering. 

 

Når det gjelder utforming av veg og nye traseer så er dette et arbeid som ikke har vært fokus under 

nåværende rullering. Fokus fra administrasjonen har vært en revidering av dagens bestemmelser, og 

endring av arealformål i tråd med regionale føringer og eget vedtatt planprogram. Vegen som det 

vises til i innspillet som er markert med røde prikker, er satt av som gang-/sykkelveg (fremtidig) i 

tidligere KP rullering og har bare blitt videreført som følge av at administrasjonen ikke har tilført 

endringer til eksisterende veisituasjon i denne rulleringen. 

 

Partiene har kommet med en rekke innspill til kommunens samfunnsdel, det informeres dermed at 

samfunnsdelen ikke vil bli med til andregangshøringen i denne omgang. Samfunnsdelen vil behandles 

selvstendig på nyåret. Innspillene vil bli behandlet og besvart i arbeidet med denne prosessen mot 

nyåret. 

 

Innspill til bestemmelsene tas til orientering og vil tas med i administrasjonens interne gjennomgang 

og vurdering av alle bestemmelser før andregangsbehandling.  

 

5.5 Venstre, - 30.4.2020 
I partiets innspill viser de til at reserver for boligutvikling allerede har blitt redusert fordi det allerede 

er bygget ut noe på disse fra 2016, i tillegg til at noe er tatt ut i denne rulleringen. De stiller seg ikke 

negative til å ta ut ubenyttede utviklingsområder og tilbakeføre til LNF, men stiller seg negativ til at 

man ikke erstatter disse. 

 

Det tas opp problematikk rundt Sundets utvikling og hvordan sentrumsplanen åpner for en betydelig 

befolkningsvekst. Det trekkes frem at lokale tilbud i liten grad blir benyttet, og at det burde tenkes i 

retning av servicetilbud som et tillegg til sentrumsleiligheter. Det foreslås med dette å tenke på å 

utvikle området i avstand 2-3km til Sundet i form av familievennlige boliger. 

 

Partiet ønsker et sterkt vern mot nedbygging av gjenværende friluftsområder, og har kommentarer 

til grønn grense og hvordan strategien burde anvendes. Det trekkes ellers frem nye skolebehov, 

herunder Dal-området som har behov for en ytterligere barneskole, og en ungdomsskole sør i 

Eidsvoll. I tillegg ønskes det avklaring av plassering for idrettsanlegg til EIF. 

 

Avslutningsvis er det vedlagt en liste over endrede arealer som partiet enten støtter eller har et 

annet standpunkt på enn administrasjonen. 

 

Kommentar: Administrasjonen har vurdert tidligere utviklingsområder og tatt ut områder som har 

stått som uendret over flere kommuneplanprosesser, da det allerede er planlagt en rekke større 

utbyggingsprosjekter i kommunen de kommende årene og man ønsker å utvikle i tråd med regionale 

føringer. Administrasjonen er opptatt av å tilby et variert boligtilbud i kommunen, og forslag om 

familievennlige boliger tas til orientering. 
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Arbeidet med grønn grense er et resultat av et omfattende analysearbeid, der man har fulgt metodikk 

etter retningslinjer og føringer fra Oslo og Akershus fylkeskommune. For vurderingen av grensens 

utstrekning og plassering så vises det til rapport om grønn grense. 

 

Alle endringer som ble tilført av formannskapet under førstegangsbehandlingen vil bli stående, med 

unntak av de områdene som det har blitt gitt innsigelser mot. Innkomne innsigelser vil i hovedsak 

imøtekommes av administrasjonen.  Grunnet ønsket ferdigstillelse innen desember 2020 fra politisk 

hold, vises det til at de viktigste formålsendringer/kartkorrigeringer prioriteres før kommuneplanen 

sendes ut på høring for andre gang. Innspill som fraviker formannskapets innstilling tas dermed til 

orientering. 


