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Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan for 
Eidsvoll kommune 
 
Vi viser til mottatt offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune. Forsvarsbygg uttaler 
seg med den hensikt å ivareta Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og 
bygningsloven.  

Forsvaret har et skyte- og øvingsfelt tilknyttet Sessvollmoen leir som ligger innenfor Eidsvoll kommune. Vi 
registrerer at arealet som benyttes til skyte- og øvingsfelt er avsatt til forsvarsformål og har ikke ytterligere 
kommentarer til planforslaget.  

 

 

  
Bjørn Bergesen  
Leder arealplan 
Eiendomsforvaltning 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
Kopi til: 
Forsvarsstaben Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER 
 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

12.03.2020 2013/3729-13/314 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Eidsvoll kommune 
 
Eidsvoll Rådhus 
2080 EIDSVOLL 

Erling Kristian Skinderhaug 

06.02.2020 
 
 

2015/3647/MFO 



Brevet er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur. Side 1 av 4

Åpen informasjon / Public information

EIDSVOLL KOMMUNE

Rådhusgata 1
2080 EIDSVOLL

Saksbeh./tlf.nr.: Lars Erik Vindfallet
Lauritsen/95109418
Deres ref./Deres dato: 2015/3647/MFO/
06.02.2020
Vår ref.: 17/01172-6
Vår dato: 23.03.2020

Hør ingsuttalelse - Forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll
kommune

Statnett viser til varsel datert 6.2.2020 om høring og offentlig ettersyn av kommuneplanen for
Eidsvoll kommune.

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen.
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet.

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Eidsvoll kommune:

- Minne transformatorstasjon
- 300 kV-ledningen Vang – Minne
- 300 kV-ledningen Frogner – Minne

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene.

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling
av anleggene.

Statnetts merknader følger under.

Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart

Kommuneplanen berører eksisterende 300 kV-ledninger mellom Minne og Vang
transformatorstasjoner, og mellom Minne og Frogner transformatorstasjoner. Ledningene er
bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og
bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke
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inntegnes som et planformål i kommuneplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet som 
hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende 
reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 11-8 d) / § 12-6). Statnett ber om at dette 
korrigeres i plankart og bestemmelser.  
 
Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for 
transmisjonsnettanleggene: 

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle 
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.  

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet 
tilhørende transmisjonsnettledningene er totalt 38 meter bredt, 19 meter målt horisontalt til hver 
side fra senter av ledningen. Av hensyn til fremtidig oppgradering av ledningene ber Statnett om at 
ledningene tegnes inn i plankart med totalt 40 meters bredde på byggeforbudsbeltet, 20 meter til 
hver side av ledningene.  

Statnett ber om at hensynssonen også tegnes inn på Statnetts eiendommer ved Minne 
transformatorstasjon, da disse anleggene også er underlagt anleggskonsesjon.  

Statnett er ellers tilfreds med at de nærmeste arealene til transformatorstasjonen er satt av til LNF 
slik at det ikke legges opp til bygningsmasse tett opp til transformatorstasjonen.  

 

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, 
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og 
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, 
maskiner og utstyr. 

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt 
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt 
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan 
inngås. 

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside; 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/ 

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.  

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer 
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt. 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
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Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet 
som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.  

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Svein Erik Fjellstad  Lars Erik Vindfallet Lauritsen 
Avdelingsleder  Seniorrådgiver 
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Eidsvoll kommune - Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan - Rullering av 
kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 2020-2031 - Bane NORs uttalelse  

Vi viser til høring av forslag til ny kommuneplan datert 06.02.2020.  

Gardermobanen og Hovedbanen går gjennom Eidsvoll kommune. Det er flere pågående 
jernbaneprosjekter i kommunen som Gardermobanen Venjar-Langset og KVU Hovedbanen.  

På strekningen Lillestrøm-Eidsvoll har Hovedbanen i lengre tid vært erklært som overbelastet. Det 
er senere år gjennomført flere utredninger med vurdering av ulike kapasitetsøkende tiltak på 
strekningen, men det er pr. i dag ikke besluttet hvilke tiltak det skal planlegges videre for. For å få 
på plass et mer helhetlig grunnlag for eventuelle nye jernbanetiltak har Samferdselsdepartementet 
nylig gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide en KVU for Hovedbanen på strekningen 
Lillestrøm-Eidsvoll. Utredningen skal gi en anbefaling både til valg av konsept og videre 
planlegging av anbefalt konsept.  

Dette betyr at fremtidig jernbaneinfrastruktur på denne strekningen anses som uavklart.  

Bane NOR som jernbanemyndighet mener: 

Samfunnsdelen 

Samfunnsdelen har en tydelig oppbygning med fokusområder, utfordringer, hovedmål, delmål og 
strategier. Dette er et godt grep for å kunne videreføre samfunnsdelen inn i andre deler av 
planarbeidet til kommunen, som kommuneplanens arealdel.  

Jernbanen trekkes frem som ryggraden i kollektivtransportnettet, og konkurransekraften for tog og 
buss skal økes i forhold til privatbilen gjennom samordnet areal og transportplanlegging. Det er 
trekkes også fram at næringsetablering skal følge prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». 
Dette er i tråd med nasjonale føringer og Bane NOR mener det er svært positivt at vekst i 
kommunen, både i befolkning og næringsetablering, kobles til det fysiske arealplanarbeidet. Dette 
er viktig for å realisere samfunnsdelens mål og ambisjoner.  
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Arealdelen 

Det er positivt at kommunen har tatt en gjennomgang av områder med utbyggingsformål som ikke 
er realisert og vurdert om disse skal tas ut av kommuneplanen i tråd med regionalplan for areal og 
transport. Det er tatt inn få nye arealer til utbygging utover det som allerede er avsatt i gjeldende 
kommuneplan.  

Plankartet 

Bane NOR har vært i kontakt med saksbehandler i kommunen angående plankartet og at dette må 
vise baneformål der det foreligger vedtatt detaljregulering for dette formålet. Kommunen har til 
hensikt at dette skal tas inn. Det fremgår av planbestemmelse § 2 at formål i eldre 
reguleringsplaner for samferdselsanlegg ikke vil være gjenstand for formålsmotstrid med ny 
kommuneplan. Dette ivaretar våre interesser, men det er ikke ønskelig at regulert baneformål vises 
som LNF i kommuneplanen da dette kan føre til misforståelser. Dette har heller ikke vært 
intensjonen til kommunen, men har ikke blitt tatt inn grunnet tidspress. Vi forutsetter at kartet 
oppdateres før 2.gangsbehandling i kommunen.  

Eidsvoll Stasjon  

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. 

Eidsvoll verk Stasjon 

Det legges opp til økt utbygging i området rundt Eidsvoll verk stasjon. Vi forutsetter at en utbygging 
her følger opp støyretningslinjen T-1442/2016 tabell 3 og at krav i henhold til dette følges opp ved 
regulering.  

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere. 

Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknad til planforslaget: 

Slik vi forstår det er innfartsparkeringen på Eidsvoll foreslått næring/bolig/parkering, noe som er 
tilfredsstillende for oss. 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. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
sjef, Planforvaltning   
Planavdelingen 

Marit Louise Lindholm 
arealplanlegger 
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FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
  



Nes kommune 
Besøksadresse: 
Rådhusgata 2 
2150 Årnes  

Postadresse: 
Postboks 114 
2151 Årnes 
Telefon: 63 91 10 00 

E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no 
www.nes-ak.kommune.no 
Bank: 8601 41 62811 
Org. nr.: 938 679 088 MVA 

   

 
 
Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 Eidsvoll 
 
 

 

 
 
 

Saksnr Deres ref:   Saksbehandler Dato 
2017/34-163  Camilla Smedsrud 

 
25.03.2020 

 

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan for 
Eidsvoll kommune 
 
Viser til brev vedr. offentlig ettersyn av kommuneplan for Eidsvoll kommune datert 6.februar 
2020. 
 
Vi er tilfreds med at relevante hensyn er ivaretatt på grensen mellom Nes kommune og Eidsvoll 
kommune. Utover dette har vi ingen merknader og ønsker lykke til i arbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
Nes kommune 
 
 
 
Elisabet Frøyland 
kommunalsjef samfunn og miljø        
        Camilla Smedsrud 
        rådgiver 
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  Vår saksbehandler: 
  Kim Lang 

 
 
 
Eidsvoll kommune - Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny 
kommuneplan for Eidsvoll kommune - Samfunnsdel og arealdel for 
2020-2031 -Kommentarer fra Avinor 
Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune, datert 06.02.2020, vedrørende høring og offentlig ettersyn 
av forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune 2020-2030. 
 
Våre kommentarer er knyttet til behovet for å få lagt inn flystøysonekartene, restriksjonsplanen og 
BRA-kart som hensynssoner i arealdelen for Eidsvoll kommune.  
 
1. Flystøysoner 
 
I planen er det redegjort for justeringer / endringer av kommuneplanens langsiktige arealdel for 
2020-2031.  
 
Avinor har utarbeidet flystøysonekart for Oslo lufthavn Gardermoen (ENGM) for år 2030 (inklusiv 
tredje rullebane alternativ øst). Vi benytter anledningen til å oversende flystøysonekartet i pdf.- og 
sosi-format. Tilsvarende kart er også oversendt Ullensaker og Nannestad kommune i fm. deres 
rullering av kommuneplan. 
 
Etter det vi kan se av forslag til plankart er ikke flystøysonene lagt inn på kommuneplanens 
arealdel. Støysonekartet viser hvilken støybelastning lufttrafikken ble beregnet til å påføre 
områdene rundt flyplassen i 2030. Hovedformålet med retningslinje T-1442 og gjeldende 
retningslinje T-1442/2016 er å gi kommunene grunnlag for å innarbeide flystøysonegrensene i sine 
kommune- og reguleringsplaner, for derved å minimalisere de problemer som flystøy kan medføre.  
 
I gjeldende bestemmelser til kommuneplan for 2015 – 2031 er det beskrevet at boliger og annen 
støyømfintlig bebyggelse ikke må oppføres i områder der støybelastningen overskrider Lden 55 dB 
på fasade utenfor rom til støyfølsomt bruk eller ved utendørs oppholdsareal. Avinor bemerker at i 
retningslinje T-1442/2016, punkt 2.2.1 tabell 1, er den korrekte støygrensen for utendørs støynivå 
Lden 52 dB for flystøy i gul sone.  
 
Flystøysonene bør legges inn som hensynssoner i arealdelen til kommuneplanen med følgende 
forslag til bestemmelse:  
 

Flystøysoner rundt Oslo lufthavn Innenfor rød støysone (H210) skal det ikke oppføres 
støyfølsom bebyggelse. Innenfor gul støysone (H220) kan ny støyfølsom bebyggelse 
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vurderes dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold i henhold til retningslinje T-
1442/2016 eller senere gjeldende retningslinje. Ved søknad om byggetillatelse innenfor 
hensynssonen, skal det utarbeides rapport med bygningstegninger og utomhusplan som 
viser støyisolering/støyavskjerming i henhold til gjeldende retningslinjer og forskrifter. 
Nødvendige støyreduserende tiltak skal være gjennomført før ferdigattest kan gis 
 

Avinor anmoder om at flystøysonene med tilhørende bestemmelser legges inn i kommuneplanens 
arealdel.  
 
2. Restriksjonsplan (hinderflater) og byggerestriksjonskart (BRA-kart) for Oslo lufthavn 
 
Avinor vil påpeke viktigheten av at høyderestriksjonene/hinderflatene rundt rullebanene og 
byggerestriksjonskrav for flynavigasjonsanleggene blir ivaretatt gjennom kommuneplanen med 
tilhørende bestemmelser.  
 
Etter det vi 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. 
Overholdelse av høyde- og byggerestriksjonskravene er viktig for flysikkerheten og regulariteten, 
og nødvendig for at lufthavnen skal beholde sin godkjennelse i henhold til nasjonalt og europeisk 
regelverk. Luftfartstilsynet har den 27.04.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av 
flyplasser mv. datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Oslo lufthavn. 
Utformingskravene i EU-regelverket er nedfelt i European Aviation Safety Agency (EASA) 2015, 
Annex to ED Decision 2017/021/R � Certification Specifications and Guidance Material for 
Aerodromes (CS-ADR-DSN). 
 
Luftfartsloven krever at hinderflatene i restriksjonsplanen og byggerestriksjonene for 
flynavigasjonsanleggene behandles på en slik måte av planmyndighetene at det kan utøves 
kontroll over områdene og bruken av disse. Det er disse flatene som bestemmer blant annet hvilke 
minima den enkelte lufthavn vil få ved flyoperasjoner. («Minima» angir hvor langt ned mot banen et 
fly kan gå i dårlig sikt før piloten skal se banen/innflygingslysene. Hvis piloten i denne høyden ikke 
kan se banen/innflygingslysene, skal landingen avbrytes). 
 
Restriksjonsplanen (hinderflatene) rundt rullebanene (tegning ENGM-P-08-3_baner-alt.øst,) og 
byggerestriksjonskartet (BRA-kartet) for flynavigasjonsanleggene (tegning ENGM-P-09-3_baner-
alt.øst) på lufthavnen må derfor legges inn som egne hensynssoner H190 (andre sikringssoner). 
Høyderestriksjoner/hinderflater rundt dagens to rullebaner og fremtidig tredje rullebane er vist med 
sorte streker. I BRA-kartet er byggerestriksjonsflater rundt dagens to rullebaner og fremtidig tredje 
rullebane vist med henholdsvis røde og blå streker. Hensynssonene må vises med egen skravur 
på selve plankartet i tråd med gjeldende tegneregler for arealdelen, jf. veiledning fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.  
 
Videre må det i bestemmelsene til arealdelen stilles krav om at ovennevnte restriksjoner skal 
innarbeides i alle nye reguleringsplaner i form av hensynssoner eller det må angis en tillatt 
byggehøyde (mønehøyde) på bygninger og anlegg som sikrer at høyderestriksjonene ikke brytes. 
 
Når det gjelder bestemmelse for hensynssonene, anmoder vi om at følgende tekst blir innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel:  
 

Andre sikringssoner, høyderestriksjoner/byggerestriksjoner omkring Oslo lufthavn 
(H190) 
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Innenfor hensynssone H190_1 gjelder de høyderestriksjoner/hinderflater som er angitt med 
koter (sorte streksymboler) i restriksjonsplan for Oslo lufthavn, Avinors tegning ENGM-P-
08-3_baner-Alt.øst. Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, 
anlegg eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på 
plankartet.  
 
Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190_1 skal innarbeide 
høyderestriksjonene/hinderflatene i form av egne hensynssoner. Alternativt kan maksimal 
tillatt byggehøyde angis på plankartet eller i bestemmelsene til planen. Ingen del av 
bygning/anlegg skal penetrere hinderflatene. 
 
Byggekraner som vil bryte høyderestriksjonene/hinderflatene kan ikke benyttes uten at 
Avinor Oslo lufthavn har gitt sin godkjenning. 
 
Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg samt bruk av byggekraner som 
bryter/penetrerer koter (røde og blåe streksymboler) innenfor hensynssonene H190_2 på 
Avinors tegning ENGM-P-09-3_baner-Alt.øst, skal vurderes og godkjennes radioteknisk. 
Det må foreligge godkjent radioteknisk vurdering før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for etablering av nye bygninger og anlegg samt bruk av byggekraner. 

 
Vi vedlegger tegningene i .pdf-/ og .dwg-format.  
 
En brukerveiledning for hvordan BRA-kart skal leses finnes på følgende side: 
https://avinor.no/globalassets/_konsern/miljo-lokal/bra-kart/bra_brukerveiledning_1-2.pdf 
Dersom man i en plan- eller byggesak er usikker på bruken av BRA-kartet, bes man kontakte 
Avinor Flysikring AS. 
 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/ 
 
Om ønskelig kan Avinor bidra med ytterligere beskrivelse av en typisk saksgang om hvordan vi 
bistår med utsjekk mot hinderflatene rundt rullebanene og byggerestriksjonsflatene rundt 
flynavigasjonsanleggene.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Kim Lang 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
  
         
Kopi: Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, Moss  
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Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til ny 
kommuneplanens areal- og samfunnsdel for Eidsvoll kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 6. februar 2020. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at 
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og 
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre 
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak, 
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas. Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, 
sand) til bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte 
klimagassutslipp, er viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine 
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.  
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Om planen 
Eidsvoll kommune har lagt ut forslag til kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, 
til offentlig ettersyn. Innspill til tidligere igangsatt prosess med kommunedelplan for 
Råholt er overført til arbeidet med arealdelen. I tillegg er det foreslått endringer av 
kommuneplanen der en del av endringene i kommuneplanen følger av strategi og 
retningslinjer i regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Det er også 
foreslått endringer av bestemmelser og retningslinjer til planen. 
 
Uttalelse til samfunnsdelen 
Det er i samfunnsdelen skissert en betydelig vekst i antall innbyggere i kommunen 
fram mot 2032. Samfunnsdelen skisserer en del fokusområder hvor kommunen har 
laget tilknyttede hovedmål. DMF kan ikke se at tilgang på nødvendige naturressurser 
er innarbeidet i noen av målene. Den eneste formuleringen som antyder at 
forvaltningen av mineralske ressurser også inngår i overordnede vurderinger i 
samfunnsdelen ligger i forordet og i hovedmålsettingen under kapittel 1.2 Visjon. Der 
blant annet naturressurser: «(..) skal forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for 
alle, og som sikrer en bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling.» 
 
Utvikling i kommunene medfører gjerne behov for mineralske ressurser som 
byggeråstoffer for å kunne realisere ønsket utvikling innen eksempelvis utbygging og 
regulering for infrastruktur, boliger og næringsvirksomhet. På generelt grunnlag 
anbefaler DMF at kommuner som forventer at befolkningen vil øke, også planlegger 
for hvor ressursene som skal muliggjøre vekst skal hentes fra. Kommuner som er kjent 
med hvilken tilgang det er på ressurser, kan sikre tilgangen på ressurser lokalt innenfor 
kommunegrensen og benytte kjente forekomster og uttak. I en del kommuner kan 
tilgangen på ressurser være begrenset. Kommunen bør derfor i samfunnsdelen gjøre 
rede for hvor ressursene skal komme fra i den kommende planperioden. Dette kan 
bidra til å sørge for at kommunen sikres en forutsigbar tilgang på nødvendige 
ressurser, og bidra til mer forutsigbare rammer for næringen som i dag forsyner 
kommunen med byggeråstoffer. 
 
Kommunen kan også ha andre mineralske ressurser, ut over byggeråstoffene, som kan 
være interessante for framtidig utnyttelse. I arbeidet med samfunnsdelen bør det 
vurderes om også dette kan være et relevant tema for framtidig næringsutvikling.  
 
Uttalelse til arealdelen 
I forbindelse med kommunedelplanen for Råholt ble det utarbeidet et 
kunnskapsgrunnlag for masseforvaltning og forslag til bestemmelser. Dette ble 
overført til arealdelen, da prosessen med kommunedelplanen ble avsluttet. I 
arealdelen har kommunen vurdert at det ikke skal legges inn større områder for 
framtidig råstoffutvinning ut over områdene på Brensmork og Dal. Disse områdene 
skal dekke kommunens framtidige behov i kommende planperiode. DMF mener det er 
positivt at kommunen muliggjør en utvidelse av Dal pukkverk, med større arealer 
tilknyttet uttaket som i dag er i drift i Ullensaker kommune. 
 
I Eidsvoll er det to pukkforekomster som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har 
vurdert til å ha regional betydning som byggeråstoffressurser (Himtjern og 
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Brensmork)1. Det gjøres per i dag uttak fra forekomsten Brensmork. Det foregår også 
uttak flere steder i kommunen, se DMFs kartinnsyn2 for oversikt over områder med 
uttak. Forekomsten Dal pukkverk er registrert i Ullensaker kommune, som også er 
vurdert til å ha regional betydning som byggeråstoffressurs. I Eidsvoll finnes det også 
forekomster med blant annet edelmetaller3 der det har foregått uttak. Det er også 
registrert flere området med gamle gruver og gruveåpninger, som også framgår av vårt 
kartinnsyn.  
 
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. Samtidig bør det vurderes om planlagt arealbruk bidrar 
til at ressursene i aktuelle forekomster blir ivaretatt for mulig framtidig utnyttelse. 
Spesielt for forekomsten Himtjern, som NGU har vurdert til å ha regional betydning og 
det i dag ikke foregår uttak, bør kommunen vurdere å benytte hensynssone i tråd med 
plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav c). 
 
Merknader til bestemmelsene 
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. Dersom kommunen tar inn en bestemmelse til kommuneplanen 
knyttet til områder for råstoffutvinning, anbefaler vi at følgende formulering legges til 
bestemmelsen som en retningslinje: «Drift skal skje i henhold til bestemmelser i 
mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser etter loven. 
Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.» 
 
Uttak av mineralressurser utgjør i mange tilfeller omfattende inngrep. Vår generelle 
anbefaling er at denne type tiltak bør ha reguleringsplan, og vi anser dette som 
hensiktsmessig for å kunne forvalte områdene der det skal legges til rette for 
masseuttak. 
 
Konsekvensutredning 
Kommunen har vurdert om ny arealbruk berører forekomster av regional eller nasjonal 
betydning under tema Løsmasser og fjellgrunn, i konsekvensutredningen til planen. 
Det er imidlertid foreslått ytterligere endringer til planen både administrativt og 
politisk. DMF kan ikke se at dette fanger opp forekomster med mineralske ressurser 
som ikke ansees som viktige i dag, eller områder med gamle gruver. Nummereringen 
av områder i de ulike vurderingene i konsekvensutredning, administrativ vurdering og 
politisk vurdering samsvarer ikke, etter det DMF kan se. Vi henviser derfor til gårds- og 

                                                           
 
1 NGUs grus- og pukkdatabase: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=237 
2 DMFs kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/ 
3 NGUs mineralressursdatabase: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=0237R&p_sprak=
N 

http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=237
https://minit.dirmin.no/kart/
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=0237R&p_sprak=N
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_Mi_list_fkom.Alle_fkom?p_kommunenr=0237R&p_sprak=N
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bruksnummer (Gbnr.) for de eiendommene der vi ser forslag til endringer i planen som 
berører mineralske ressurser, masseuttak og gamle gruver. 
 
Gbnr. 243/2 – Stensby sykehus. Området i kommuneplanen ligger innenfor 
grusforekomsten Dokkemoen. DMF vurderer imidlertid at endringen av formål for 
arealet ikke vil være av betydning for ressursene som allerede er berørt av 
eksisterende tiltak. DMF vil likevel minne om at kommunen også bør vurdere hvordan 
forekomster av lokal betydning skal forvaltes når disse blir berørt i 
kommuneplanprosessen. 
 
Gbnr. 93/89 m.fl. Området er foreslått endret fra næringsbebyggelse til 
boligbebyggelse. Området ligger innenfor grusforekomsten Manerud. Området er 
allerede bebygget, og DMF vurderer derfor at formålsendringen ikke vil være av 
betydning for ressursene i den berørte forekomsten. 
 
Gbnr. 92/626 m.fl. Området er avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål og 
ligger innenfor grusforekomsten Manerud. Det har vært drevet masseuttak innenfor 
området avsatt til kombinert formål. Det framgår av den politiske vurderingen at 
området er beholdt avsatt til gjeldene kombinertformål av hensyn til viltkorridor, men 
at det administrativt er vurdert aktuelt å endre til offentlig formål (skole). Vi ser at det 
nå ikke er foreslått endret arealbruk, men savner en vurdering av tidligere aktivitet 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.  
 
Gbnr. 150/1-2 og 150/11 Brensmork massetak.  
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. Siste reguleringsplan for uttaket ble vedtatt i 
2016, og uttaket fikk konsesjon etter mineralloven for områdene i 2019. Det framgår 
av reguleringsplanbestemmelsene for uttaket at områder der uttak er avsluttet, skal få 
endret reguleringsformål til LNF.  
 
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. Dette framgår også av uttakets driftsplan 
som har vært på høring hos kommunen. 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 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. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 

http://www.dirmin.no/


 

 

 

5 

Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
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UTTALELSE TIL HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV FORSLAG TIL 
NY KOMMUNEPLAN FOR EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Vi viser til brev datert 6. februar 2020 med høring og offentlig ettersyn av forslag til ny 
kommuneplan for Eidsvoll kommune. Formannskapet behandlet 28. januar 2020 rullering av 
kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 2020-2031, som nå høres med frist til 17. 
april 2020. 
 
Mattilsynet er statlig sektormyndighet for områdene planter, fisk, dyr, mat og drikkevann.  
Som høringsinstans til arealplaner har Mattilsynet i oppgave å bidra til at arealplanen ivaretar 
nasjonale og regionale interesser innenfor områdene:  
 drikkevann  
 plantehelse  
 fiskehelse/fiskevelferd  
 
Vannforsyningen i kommunen synes å være en del vurderingene som gjøres i kommuneplanen, 
men dette synes å være på et overordnet nivå. Det beskrives blant annet i samfunnsdelen: 
«Oppfølging av hovedplanene for vann og avløp blir viktige elementer i dette arbeidet i den 
kommende planperioden. Det er mål om å kunne samordne planarbeidet for virksomheten opp 
mot kommunens øvrige planarbeid.»  
 
Vi vil understreke viktigheten med oppfølging av hovedplan for vann og avløp, og har bemerket 
oss noen forhold som dere bør ha spesiell oppmerksomhet rundt, og som kan medføre så store 
kostnader at det bør vurderes å omtales nærmere i kommuneplanens samfunnsdel: 
 
Lekkasje og fornyelse 
Vi vil bemerke at Eidsvoll kommune synes å ha store utfordringer i planperioden ved 
drikkevannsforsyning. I følge innrapporteringer til Mattilsynet har dere et uakseptabelt høyt vanntap 
(ca. 50% lekkasje for både Eidsvoll og Feiring) og et ledningsnett med stort behov for fornyelse. Vi 
minner om Nasjonale mål for vann og helse, som ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014, som 
har tallfestet mål for lekkasje og fornyelse av ledningsnett. 
 
 
 

Deres ref: 2015/3647   
Vår ref: 2020/40897     
Dato: 15.04.2020   
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Leveringssikkerhet 
Kommunene bør i planarbeid vurdere om det er mulig å etablere felles vannforsyning i områder 
som er preget av utilfredsstillende separate løsninger og små fellesanlegg. Kravet om 
tilfredsstillende vannforsyning må ivaretas gjennom kommuneplaner, hovedplaner for vann, 
reguleringsplaner og ved behandling av byggesaker.  
 
Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting 
innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til 
eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at 
man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 
Mattilsynet peker spesielt på behov for å sikre eksisterende vann- og avløpssystemer, vedlikehold 
og fornying av eksisterende anlegg før de store utbyggingsbehovene kommer. Klimaendringer gir 
belastning på hele ledningsnettet. Det er viktig å se på leveringssikkerheten når det gjelder 
drikkevann. Har kommunen god nok kapasitet fra hovedkilder og reservevann til økt utbygging 
 
Videre har vi også via vårt tilsynsarbeid kjennskap til lokale områder i kommunen med 
begrensninger i kapasitet i vannforsyningen, dette kan være kritisk når det legges opp til mange 
nye boliger. Det nevnes i kommuneplanen om rekkefølgebestemmelser der VA-løsninger må være 
på plass før brukstillatelse gis. Dette bør være tydelig forankret i kommuneplanen slik at det sikres 
i plansaker, og følges opp i hovedplan for vann og avløp. 
 
Vi vil også bemerke at det i Feiring legges til rette for flere boliger og annen vekst. Feiring har 
begrensinger i leveringssikkerheten, og som er vurdert ut fra nå-situasjonen. Ved vesentlige 
endringer i for eksempel antall og type vannabonnenter, vil behovet ytterligere leveringssikkerhet 
kunne endres.    
 
Hensynssoner drikkevann 
Kommuneplanens arealdel har tatt inn hensynssoner drikkevann for Tisjøen, Netsjøen, Rødtjern 
og Damtjern, men vi 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. 
 
Her viser vi til drikkevannsforskriften § 26 (Kommunens plikter): 
«Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter 
relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for 
å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner. 
 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven...» 
 
Planteskadegjørere – planarbeid som berører landbruksarealer 
I forbindelse med planen nevnes masseforvaltningsplan – landbruk. Her vil vi gjøre oppmerksom 
på følgende: 

 Når man starter et planarbeid er det viktig å undersøke og være klar over at det i masser 
fra dyrka mark/hager ol. kan finnes regulerte planteskadegjørere eller floghavre som er 
forbudt å spre (jf forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4, forskrift om 
floghavre og matloven § 18).  

 
 Transport uttak av masser vil kunne medføre at jord, frø og planterester flyttes mellom 

eiendommer, enten i form av transport av masser eller som vedheng på maskiner og 
redskap. For å hindre spredning av alvorlige planteskadegjørere og brysomme ugrass må 
nødvendige tiltak vurderes og iverksettes, og gjerne tas med allerede i planleggingsfasen. 
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 Eierne har opplysningsplikt dersom de er kjent med at det finnes alvorlige 

planteskadegjører og restriksjoner på eiendommen som det hentes masser fra. I tillegg har 
Mattilsynet register over eiendommer der potetcystenematode er påvist og en egen register 
for eiendommer med påvist floghavre.  
 

 I noen situasjoner kan det være nødvendig å ta ut prøver av jorda i berørte eiendommer. 
Dette vil avhenge av om smittestatus er ukjent og hva jorda skal brukes til. Mattilsynet kan 
kontaktes for å få informasjon om status av ulike skadegjørere, ink. floghavre og hvilke 
vilkår som gleder og hvilke tiltak som må iverksettes.  

 
Fiskehelse 
I varetagelse av fiskehelse synes lite omtalt i planen. Det hører også under Mattilsynets fagområde 
å ivareta fiskehelsen, og vi vil minne om at tiltak/inngrep langs vassdrag kan spre sykdommer. 
Bruk av maskiner, redskap og andre innsatsfaktorer som er benyttet i smittede vassdrag er forbudt 
uten forutgående vask og desinfeksjon. Kommunene kan kontakte Mattilsynet med spørsmål rundt 
dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arne Sigurd Brørs  

seniorinspektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
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Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll 

kommune 

Vi viser til oversendelse av 06.02.20. 

 

Statens vegvesen er vegmyndighet for riksveger. Vi har også et sektoransvar for vegtrafikk 

på det øvrige vegsystem. Som sektormyndighet har vi også ansvar for å påse at statlige 

retningslinjer og føringer som er relevante for vegtransportsektoren følges. For 

kommuneplanens arealdel er de statlige retningslinjene for samordnet bolig- areal- og 

transportplanlegging spesielt viktige. 

 

Regional plan 

 

De statlige og regionale føringene for samordnet areal- og transportplanlegging som er 

mest relevante for Eidsvoll er konkretisert og nedfelt i regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus. Den regionale planen ble vedtatt av Oslo kommune og Akershus 

fylkeskommune i desember 2015. 

 

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har mål om å halvere klima-utslippene innen 

2030. Både Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3 har som mål at persontransportveksten i 

området skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Det vil bidra til å opprettholde 

tilgjengelighet og mobilitet også for dem som har behov for å bruke bil. 

 

For Eidsvoll er det vist at veksten i hovedsak skal skje i kommunesenteret Sundet nær 

Eidsvoll stasjon og i Råholt ved Eidsvoll verk stasjon. Disse stasjonene gir et hurtig og 

relativt høyfrekvent togtilbud til viktige arbeidsplasskonsentrasjoner ved Gardermoen, 

Lillestrøm og Oslo. 
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For å nå målene i regional plan må disse vekstområde gjøres attraktive for gange og sykling 

til stasjonene og de viktigste daglige mål som skole, detaljhandel, lokal tjenesteyting og 

fritidsaktiviteter. For å nå dette er det viktig at vekten prioriteres fra stasjonen inntil en 

radius på 1 km fra stasjonen. Ved kommunesentret ser vi at dette avstandskravet kan være 

noe utfordrende ettersom sentrum og stasjonen ligger på hver sin side av Vorma. Det bør 

likevel være mulig å konsentrere videre utbygging innenfor en radius på under 2 km. 

 

I tillegg forventes det i regional plan at uregulerte areal som er i strid med regional plan tas 

ut av kommuneplanen ved rullering. 

 

Kommuneplanens arealgrep 

 

Kommen har gått gjennom 87 områder for å revurdere arealbruken. En del områder er 

endret for å vise en arealbruk som er i tråd med dagens bruk. Noen områder er også endre 

fra utbygging til LNF. Det er heller ikke lagt inn nye utbyggingsområder av vesentlig omfang. 

 

Kommunen har gjort et grundig arbeid som bringer kommuneplanen litt nærmere målene i 

regional plan. Det er imidlertid noen områder som bør vurderes på nytt i et regionalt 

perspektiv. 

 

Vi minner om at under 20 % av ny utbygging skal skje utenfor de 2 nevnte prioriterte 

vekstområdene. Det er fortsatt avsatt betydelige utbyggingsområder eller i kommunen. 

 

Vi vil spesielt peke på Feiring hvor det er avsatt langt større boligareal en det en 

vedlikeholdsvekst skulle tilsi. Selv om disse områdene har vært i tidligere kommuneplan, 

tilsier føringene i regional plan at størrelsen på disse arealene bør tas opp til ny vurdering og 

tilpasses til behovet i planperioden. Vi anbefaler derfor kommunen å ta en ny vurdering av 

utbyggingsarealene i Feiring. 

 

Tyskerud på Råholt er også et område som bør tas ut av planen inntil fortettingspotensialet 

innenfor 1 km radius fra Eidsvoll verk stasjon er fullt utnyttet. 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

Anders Olav Hagerup 

Seksjonsleder                                                                       Arne Kolstadbråten 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Eidsvoll kommune - Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 2020 - 
2031 - Offentlig ettersyn - Kunngjøring av vedtak 
 

Vi viser til oversendelse datert 6. februar 2020 av offentlig ettersyn av Eidsvoll kommuneplan 
2020-2031 samt til e-post datert 12. mars 2020 med bekreftelse på utsatt frist for uttalelse. 

Saken ble behandlet av fylkesrådet i Viken fylkeskommune i møte 16. april 2020. Fylkesrådet 
fattet følgende vedtak, jf. sak nr. 67/2020. 

1. Fylkesrådet vurderer at Eidsvoll kommune har gjort et grundig arbeid med å 
oppdatere kommuneplanen i tråd med regionale føringer og slik at 
plandokumentene i større grad svarer på utfordringene kommunen møter som en 
vekstkommune. 

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. 

2. 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. 

Ifølge saksdokumentene er det avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn 
grense til å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet. Arealet kan 
eventuelt vurderes ved en senere kommuneplanrullering når utbyggings- og 
fortettingspotensialet i allerede omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell 
senere omdisponering bør det stilles krav om høy blågrønn faktor. 

Det er positivt at det er tatt inn et generelt krav i kommuneplanbestemmelsene om 
utarbeidelse av masseforvaltningsplan ved regulering av dyrket eller dyrkbar mark, 
med sikte på å videreføre og sikre det samlede produksjonspotensialet. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Det er positivt at det er innarbeidet parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. For 
at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i 
arealplanleggingen anbefaler fylkesrådet at parkeringsnormene angis som restriktive 
maksimumsnormer. 
 

6. 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 (H730). 

Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen 
fungerer som et godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen. 

7. Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og 
energi og masseforvaltning, med utgangspunkt i vedtatte regionale planer for de 
respektive temaene. 
 

8. Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for 
hele landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid 
fremover på måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes 
arbeid med tilpasninger som er nødvendige. 
 

9. Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Eidsvoll kommune om videre 
oppfølging av faglige råd til planen. 

 

Saksfremlegg og protokoll fra møtet er vedlagt. 

 
Vennlig hilsen 
 
Per Albert Kierulf 

 
Margaret Andrea Mortensen 

avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 
 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

 

 



 

Saksframlegg Saksnr.: 2020/91736 
 

 

 

 

Vedlegg: 
1 Eidsvoll kommune - kommuneplan - areal- og samfunnsdel for 2020 - 2031 - Høring og 

offentlig ettersyn 
2 Saksprotokoll.pdf 
3 Saksfremlegg.pdf 
4 Plankart - oversikt.pdf 
5 Plankart - delområder.pdf 
6 Bestemmelser og retningslinjer.pdf 
7 Planbeskrivelse.pdf 
8 Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf 

 

 

Eidsvoll kommune - Kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel 2020 - 2031 - Offentlig ettersyn 

 

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling 
1. Fylkesrådet vurderer at Eidsvoll kommune har gjort et grundig arbeid med å 

oppdatere kommuneplanen i tråd med regionale føringer og slik at 
plandokumentene i større grad svarer på utfordringene kommunen møter som en 
vekstkommune. 

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. 

2. 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. 

Ifølge saksdokumentene er det avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn 
grense til å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet. Arealet kan 
eventuelt vurderes ved en senere kommuneplanrullering når utbyggings- og 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Fylkesrådet 16.04.2020 67/2020 
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fortettingspotensialet i allerede omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell 
senere omdisponering bør det stilles krav om høy blågrønn faktor. 

Det er positivt at det er tatt inn et generelt krav i kommuneplanbestemmelsene om 
utarbeidelse av masseforvaltningsplan ved regulering av dyrket eller dyrkbar mark, 
med sikte på å videreføre og sikre det samlede produksjonspotensialet. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Det er positivt at det er innarbeidet parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. For 
at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i 
arealplanleggingen anbefaler fylkesrådet at parkeringsnormene angis som 
restriktive maksimumsnormer. 
 

6. 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 (H730). 

Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen 
fungerer som et godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen. 

7. Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og 
energi og masseforvaltning, med utgangspunkt i vedtatte regionale planer for de 
respektive temaene. 
 

8. Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for 
hele landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid 
fremover på måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes 
arbeid med tilpasninger som er nødvendige. 
 

9. Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Eidsvoll kommune om videre 
oppfølging av faglige råd til planen. 

 

 
 

Fylkesrådets behandling av sak 67/2020 i møte den 16.04.2020: 
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Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling 
1. Fylkesrådet vurderer at Eidsvoll kommune har gjort et grundig arbeid med å 

oppdatere kommuneplanen i tråd med regionale føringer og slik at 
plandokumentene i større grad svarer på utfordringene kommunen møter som en 
vekstkommune. 

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. 

2. 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. 

Ifølge saksdokumentene er det avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn 
grense til å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet. Arealet kan 
eventuelt vurderes ved en senere kommuneplanrullering når utbyggings- og 
fortettingspotensialet i allerede omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell 
senere omdisponering bør det stilles krav om høy blågrønn faktor. 

Det er positivt at det er tatt inn et generelt krav i kommuneplanbestemmelsene om 
utarbeidelse av masseforvaltningsplan ved regulering av dyrket eller dyrkbar mark, 
med sikte på å videreføre og sikre det samlede produksjonspotensialet. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Det er positivt at det er innarbeidet parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. For 
at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i 
arealplanleggingen anbefaler fylkesrådet at parkeringsnormene angis som 
restriktive maksimumsnormer. 
 

6. 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 (H730). 

Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen 
fungerer som et godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen. 
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7. Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og 
energi og masseforvaltning, med utgangspunkt i vedtatte regionale planer for de 
respektive temaene. 
 

8. Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for 
hele landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid 
fremover på måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes 
arbeid med tilpasninger som er nødvendige. 
 

9. Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Eidsvoll kommune om videre 
oppfølging av faglige råd til planen. 

 

 
Behandling: 

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. 
 
 
Fylkesrådets vedtak: 

1. Fylkesrådet vurderer at Eidsvoll kommune har gjort et grundig arbeid med å 
oppdatere kommuneplanen i tråd med regionale føringer og slik at 
plandokumentene i større grad svarer på utfordringene kommunen møter som en 
vekstkommune. 

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. 

2. 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. 

Ifølge saksdokumentene er det avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn 
grense til å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet. Arealet kan 
eventuelt vurderes ved en senere kommuneplanrullering når utbyggings- og 
fortettingspotensialet i allerede omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell 
senere omdisponering bør det stilles krav om høy blågrønn faktor. 

Det er positivt at det er tatt inn et generelt krav i kommuneplanbestemmelsene om 
utarbeidelse av masseforvaltningsplan ved regulering av dyrket eller dyrkbar mark, 
med sikte på å videreføre og sikre det samlede produksjonspotensialet. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Det er positivt at det er innarbeidet parkeringsbestemmelser i kommuneplanen. For 
at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i 
arealplanleggingen anbefaler fylkesrådet at parkeringsnormene angis som restriktive 
maksimumsnormer. 
 

6. 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 (H730). 

Gjeldende kulturminnevernplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. For å sikre at planen 
fungerer som et godt styringsdokument oppfordres kommunen til å rullere planen. 

7. Fylkesrådet anbefaler Eidsvoll kommune å utarbeide handlingsplaner for klima og 
energi og masseforvaltning, med utgangspunkt i vedtatte regionale planer for de 
respektive temaene. 
 

8. Fylkesrådet erkjenner at koronakrisen skaper nye og uforutsigbare utfordringer for 
hele landet og for den enkelte kommune. Dette vil trolig måtte prege planarbeid 
fremover på måter som i liten grad er forutsett. Vi bidrar gjerne til kommunenes 
arbeid med tilpasninger som er nødvendige. 
 

9. Fylkesrådet ønsker dialog og samarbeid med Eidsvoll kommune om videre 
oppfølging av faglige råd til planen. 

 
 
24.03.2020 
Øyvind Solum 
fylkesråd for planlegging og folkehelse 
 

Bakgrunn for saken 
Eidsvoll kommune har lagt forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden 
2020-2031 ut til offentlig ettersyn med frist 17. april 2020. Viken fylkeskommune har fått 
utsatt høringsfrist til 20. april 2020. Et utvalg dokumenter er lagt ved saken. Alle sakens 
dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside: 
https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-ny-
kommuneplan-for-2020-2031/ 

Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 6. september 2011. Arealdelen ble vedtatt 10. mars 2015. 
Oppstart av rullering av kommuneplanen ble varslet allerede i 2016, samtidig med at forslag 
til kommunal planstrategi for 2016-2019 ble sendt på høring. Akershus fylkesutvalg behandlet 

https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-ny-kommuneplan-for-2020-2031/
https://www.eidsvoll.kommune.no/horinger/horingene/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-ny-kommuneplan-for-2020-2031/
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saken i møte 2. mai 2016. Kommunen vedtok planstrategien og planprogrammet for 
rulleringen av kommuneplanen 14. juni 2016. 

Planstrategien og planprogrammet slo blant annet fast at det var behov for revisjon av både 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen, men at det ikke var behov for å legge inn 
nye utbyggingsområder for boliger og næringsarealer. I stedet skulle det fokuseres på å styrke 
samfunnsdelens funksjon som styringsverktøy og å knytte samfunnsdelen og arealdelen 
nærmere sammen. Videre skulle det utarbeides bestemmelser og retningslinjer som sikrer at 
befolkningsutviklingen skjer innenfor de prioriterte vekstområdene Eidsvoll sentrum/Sundet 
og Eidsvoll verk/Råholt og at næringsutvikling skjer etter prinsippet «rett næring på rett sted». 

Av kapasitetsgrunner prioriterte kommunen andre planarbeid, blant annet kommunedelplan 
for Råholt og områderegulering for Eidsvoll sentrum, og gjenopptok arbeidet med 
kommuneplanen først i 2019. Arbeidet med kommunedelplan for Råholt ble for øvrig 
avsluttet i 2018 uten at planen ble vedtatt. 

Fakta 
Eidsvoll kommune har per i dag ca. 25 500 innbyggere. Gjennomsnittlig årlig vekst de siste 
fem årene har vært ca. to prosent. Det er ventet en fortsatt sterk vekst. Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus peker ut to prioriterte vekstområder i Eidsvoll; Eidsvoll 
sentrum/Sundet og Eidsvoll verk/Råholt, der minimum 80 prosent av bolig- og 
arbeidsplassveksten er forventet å komme. 

Forslaget til ny samfunnsdel bygger på gjeldende samfunnsdel fra 2011. Kommunen har 
utarbeidet en ny visjon; Trivsel og vekst i grunnlovsbygda. Det er skissert syv fokusområder; 
folkehelse, næringsutvikling, arealbruk og utbyggingsmønster, miljø og klima, 
samfunnssikkerhet og beredskap, økonomi og personal- og organisasjonsutvikling. 
Arealbehov/tettstedsutvikling, miljø/klima og folkehelse er trukket frem som spesielt viktige. 
For hvert satsingsområde er det skissert et hovedmål, samt delmål og strategier. Kommunen 
slår fast at FNs bærekraftmål skal legges til grunn for kommunens arbeid. 

Planbestemmelsene har vært gjennom en omfattende revisjon slik at de i større grad møter 
kommunens behov og utfordringer. Av formålsparagrafen i kommuneplanbestemmelsene går 
det frem at kommuneplanens arealdel skal imøtekomme FNs bærekraftmål – herunder 
spesielt mål nr. 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, og mål nr. 
11 om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. 
Endringene er beskrevet i kapittel 4.4. i planbeskrivelsen. 

Også plankartet har vært gjenstand for en grundig gjennomgang. Kommunen har mottatt 
drøyt 40 innspill med forslag til ny eller endret arealbruk. (Dette inkluderer innspillene som 
kom i forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan for Råholt. Planprosessen ble 
avsluttet før planen ble vedtatt.) Etter som planprogrammet for kommuneplanarbeidet slo 
fast at det ikke er behov for nye utbyggingsområder for boliger og næringsarealer, er kun et 
fåtall av innspillene tatt inn i kommuneplanen. Endringene går frem av kapittel 4.2 i 
planbeskrivelsen, konsekvensutredningen og dokumentet Administrasjonens egne vurderinger 
av arealformål i gjeldende kommuneplan. 
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Det er lagt inn seks nye områder med utbyggingsformål i plankartet. Den mest vesentlige 
endringen er at 20 dekar like øst for Eidsvoll verk stasjon foreslås omdisponert fra LNF-formål 
til fremtidig boligformål. De øvrige fem områdene, på til sammen 60 dekar, foreslås endret fra 
LNF-formål til nåværende boligbebyggelse i tråd med gjeldende bruk. Denne endringen 
innebærer kun at 4-5 tomter kan bebygges uten at det må søkes om dispensasjon. 

Seks områder har fått endret arealformål. 65 dekar ved tidligere Stensby sykehus foreslås 
omdisponert fra nåværende/fremtidig offentlig/privat tjenesteyting til næringsbebyggelse 
med åpning for hotell/bevertning, herunder konferansesenter. Ved Eidsvoll verk stasjon 
utvides sentrumsformålet til å gjelde hele Lundsjordet (drøyt 50 dekar, som i gjeldende 
kommuneplan er avsatt til boligformål). To sentrale arealer ved Eidsvoll verk stasjon på til 
sammen 33 dekar foreslås endret fra henholdsvis næringsbebyggelse og baneformål til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Et område på Råholt (areal ikke oppgitt) foreslås 
endret fra sentrumsformål til nåværende boligbebyggelse. Et område på ca. 7 dekar ved/i 
Andelva har fått endret formål fra bruk og vern i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone til 
småbåthavn. 

I tillegg er det gjort en rekke justeringer for å oppdatere plankartet i tråd med gjeldende 
reguleringsplaner og/eller faktisk arealbruk, noe som innebærer at flere områder som er 
avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan nå er avsatt til ulike utbyggingsformål. Noen 
områder er også omdisponert fra enten LNF-formål eller ulike utbyggingsformål til 
grønnstruktur for enten å ivareta eksisterende grønnstruktur eller åpne for ulike 
tilretteleggingstiltak som løypetraseer og parkering. 

I tråd med retningslinje R5 i regional plan for areal og transport er til sammen 1431,5 dekar, 
som i gjeldende arealdel er avsatt til ulike nåværende eller fremtidige utbyggingsformål, 
tilbakeført til landbruks,- natur- og friluftsformål (LNF). 

Problemstillinger og alternative løsninger 

Vurdering 
Planen er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften.  

Plandokumentene 
Fylkeskommunen vurderer at Eidsvoll har gjort et grundig arbeid med å oppdatere 
kommuneplanen i tråd med regionale føringer. Kommunen har gjort en stor jobb med å 
bearbeide kommuneplandokumentene slik at de i større grad enn gjeldende plan svarer på 
utfordringene kommunen møter som en vekstkommune. 

Ved neste kommuneplanrullering oppfordres kommunen til å supplere kommuneplankartet 
med et kart der alle foreslåtte arealbruksendringer som legges ut til offentlig ettersyn er 
tydelig markert. Det bør også utarbeides en tabell med en samlet oversikt over endringene, 
der gjeldende og foreslått arealbruk samt arealets størrelse går frem. Dette vil lette 
høringsinstansenes arbeid med å sette seg inn i endringene og gjøre det enklere å komme 
med gjennomarbeidede uttalelser til planforslaget. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
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Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

For å nå målene i den regionale planen er det utarbeidet retningslinjer (R1-R19) for 
kommunens planarbeid gjennom rollen som arealmyndighet. I tillegg til de generelle 
retningslinjene er det vedtatt et handlingsprogram som spesifiserer en rekke oppgaver som 
gjennomføres i oppfølgingen av den regionale planen. Punkt H3 i handlingsprogrammet lister 
opp sentrale oppgaver som kommunene er gitt ansvar for ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 

Bolig- og arbeidsplassvekst - dimensjoneringsgrunnlag (R2, R3, R4) 
I henhold til den regionale planen forventes det at kommunen utarbeider et 
dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder.  

Eidsvoll kommune er i gang med å utarbeide en ny befolkningsprognose, men denne er 
foreløpig ikke ferdigstilt. Kommunen har derfor tatt utgangspunkt i befolkningsprognoser fra 
SSB og Norconsult. Disse prognosene viser svært ulike tall. Eksempelvis viser SSBs 
hovedalternativ et innbyggertall i Eidsvoll på 29 570 i 2032, mens Norconsults prognoser viser 
hele 35 991 innbyggere. Gjennomsnittlig årlig vekst i Eidsvoll de siste fem årene har vært ca. 2 
prosent. Kommunen forventer, basert på egne vurderinger, en videre vekst på mellom 2,1 og 
3 prosent, noe som tilsier at befolkningen vil øke til over 35 000 i 2031. Det påpekes imidlertid 
at det er knyttet stor usikkerhet til tallene. 

For å fastslå boligbehovet i planperioden har kommunen basert seg på historisk aktivitet, 
kommunens egne prognoser og SSBs fremskrivninger. Kommunen har basert sine prognoser 
på en konkret vurdering av regulerte områder og områder som antas regulert, samt 
fortettingspotensialet, og har beregnet et behov for drøyt 4 000 boliger i planperioden. 
Veksten planlegges fordelt med 40 prosent innenfor grønn grense i hvert at de to prioriterte 
vekstområdene og 20 prosent fordelt i resten av kommunen. 

Fylkeskommunen ser positivt på at Eidsvoll kommune har utarbeidet et 
dimensjoneringsgrunnlag for boligveksten. Kommunen oppfordres til å gjøre en tilsvarende 
analyse av arbeidsplassveksten, jf. føringer i regional plan for areal og transport. 

Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan (R5) 
I regional plan for areal og transport er det en forventning om at områder avsatt til utbygging 
i gjeldende kommuneplan, som ikke er regulert, og som ikke er i tråd med mål, strategier og 
retningslinjer i den regionale planen, skal vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan skal 
begrunnes. 

Fylkeskommunen er svært positiv til at til sammen 1431,5 dekar, som var avsatt til ulike 
utbyggingsformål, er tilbakeført til LNF-formål. For ytterligere å bidra til å nå målene i regional 
plan for areal og transport oppfordrer fylkeskommunen kommunen til, i tråd med 
kommuneadministrasjonens anbefaling, å tilbakeføre ca. 200 dekar på gbnr. 92/626 med flere 
(Manerud) fra kombinert bebyggelse og anleggsformål til LNF-formål. Området ligger 3-4 
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kilometer fra Eidsvoll verk stasjon og langt utenfor det som er foreslått som langsiktig grønn 
grense for Råholt. 

Likeledes oppfordres kommunen til å tilbakeføre arealene på gbnr. 243/3 og 243/5) på 
østsiden av fv. 33 på Feiring avsatt til fremtidig bolig (74 dekar) og grønnstruktur (44,5 dekar) 
til LNF-formål, i tråd med kommuneadministrasjonens anbefaling. Feiring er ikke et prioritert 
vekstområde og skal kun ha såkalt vedlikeholdsvekst. Eksisterende boligområder og skole 
ligger på vestsiden av fylkesveien, og en utbygging på østsiden vil kunne skape utfordringer 
med hensyn til trafikksikkerhet. Det er avsatt et større areal på vestsiden av fylkesveien, som 
bør dekke behovet for vedlikeholdsvekst i planperioden. 

Fylkeskommunen anbefaler videre kommunen å ta ut områdene avsatt til LNF med åpning for 
spredt boligbebyggelse, også dette i tråd med kommuneadministrasjonens anbefaling. Det er 
positivt at det er satt et tak på syv boliger per år i planperioden, men det åpner likevel for et 
betydelig antall boliger (inntil 77) langt utenfor prioriterte vekstområder. 

Også på Styri er det avsatt områder til boligformål som med fordel kan tilbakeføres til LNF-
formål. Styri ligger 3-4 kilometer fra Eidsvoll sentrum/Sundet, der skole og øvrig service- og 
tjenestetilbud finnes. Området har et begrenset kollektivtilbud. Det er sannsynlig at videre 
utbygging her i hovedsak blir bilbasert. 

Langsiktig grønn grense (R8, H3)  
I regional plan for areal og transport er det en forventning om at kommunen skal definere en 
langsiktig grønn grense for prioriterte vekstområder. Akershus fylkeskommune ga i 2018 ut en 
veileder som beskriver en metodikk for utarbeiding av grønn grense. 

Eidsvoll kommune har utarbeidet en fortettingsanalyse for Eidsvoll sentrum/Sundet og 
Eidsvoll verk/Råholt og har, basert på analysen og metodikken i veilederen utgitt av Akershus 
fylkeskommune, skissert en langsiktig grønn grense rundt de prioriterte vekstområdene. Den 
grønne grensen er tatt inn i kommuneplanen som et bestemmelsesområde. § 15 i 
planbestemmelsene gir retningslinjer for fremtidig planlegging innenfor den grønne grensen. 

Fylkeskommunen vurderer kommunens arbeid med langsiktig grønn grense som grundig og i 
tråd med den anbefalte metodikken. Vi vurderer at den grønne grensen vil bidra til å utvikle 
Sundet og Råholt i tråd med føringene i regional plan for areal og transport. Av 
jordvernhensyn fraråder fylkeskommunen omdisponering av fem dekar fulldyrket jord på 
Mostue og ber om at den grønne grensen justeres på dette punktet. 
 
Rett virksomhet på rett sted (R10, H3) 
Regional plan for areal og transport påpeker at alle kommuner skal kunne legge til rette for 
næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. Samtidig skal lokalisering av alle typer 
arbeidsplasser følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted. Den regionale planen 
oppfordrer til at det utarbeides bestemmelser til kommuneplanens arealdel som angir hvilke 
næringsformål som tillates (evt. ikke tillates) i de enkelte næringsområder. Dette bør også 
gjøres for eksisterende næringsområder med større udisponerte arealreserver. 

I forslaget til samfunnsdel påpekes viktigheten av at strategien «rett næring på rett sted» 
forankres i kommuneplanbestemmelsene (side 3). Dette ble også slått fast i planprogrammet 
for kommuneplanrulleringen. Fylkeskommunen kan likevel ikke se at bestemmelsene gir 
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føringer for etablering av verken handel, service eller øvrig næringsvirksomhet, unntatt for et 
felt på Holstangen avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål (§ 27). 

Rett lokalisering av næringsvirksomhet er vesentlig for å nå målene i regional plan for areal og 
transport. Fylkeskommunen oppfordrer derfor 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 
den regionale planen. 

Parkeringspolitikk (R15, H3) 
Fylkeskommunen er positiv til at Eidsvoll kommune har innarbeidet parkeringsbestemmelser i 
kommuneplanbestemmelsene, i tråd med forventninger i regional plan for areal og transport. 
Normene er imidlertid i hovedsak utformet som intervaller med både minimums- og 
maksimumskrav. For at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel 
i arealplanleggingen anbefaler fylkeskommunen at parkeringsnormene angis som restriktive 
maksimumsnormer. 

Fylkeskommunens merknader til enkelte av de foreslåtte arealbruksendringene 
Nytt boligområde på Moestue – deler av gbnr.140/4 med flere 
Fylkesrådet har vedtatt en nullvisjon for nedbygging av matjord. Fylkeskommunen fraråder på 
denne bakgrunn omdisponering deler av gbnr.140/4 med flere på Moestue til boligformål. En 
utbygging her innebærer nedbygging av ca. fem dekar fylldyrket jord og ca. 2,5 dekar løvskog 
med høy bonitet. 

Det er positivt at Eidsvoll formannskap ved førstegangsbehandling av kommuneplanforslaget 
vedtok å redusere tapet av dyrket mark ved å redusere omdisponert areal med tre dekar. 
Ifølge saksdokumentene er det imidlertid avsatt tilstrekkelige arealer innenfor foreslått grønn 
grense til å dekke boligbehovet i planperioden uten det aktuelle arealet.  Arealet kan 
eventuelt vurderes ved en senere kommuneplanrullering, når utbyggings- og 
fortettingspotensialet i allerede omdisponerte områder er utnyttet. Ved eventuell senere 
omdisponering bør det stilles krav om høy blågrønn faktor. Det vil også være viktig å sikre 
trygge krysningspunkter for gående og syklende over fylkesveiene. 

Formålsendring Lundsjordet – gbnr. 133/2 med flere 
Ved Eidsvoll verk stasjon foreslår kommunen å utvide sentrumsformålet til å gjelde hele 
Lundsjordet. Utvidelsen er på drøyt 50 dekar. Arealet er i gjeldende kommuneplan er avsatt til 
boligformål. 

Fylkeskommunen vurderer den foreslåtte omdisponeringen som uheldig. I arbeidet med en 
revidert kommunedelplan for Råholt var ett av hovedmålene å definere et tydeligere 
tettstedssentrum. Det ble trukket frem at Råholt sentrum i dag er langstrakt og preget av 
bilbasert handel. I uttalelsen til offentlig ettersyn av forslaget til kommunedelplan påpekte 
Akershus fylkesutvalg at det vil være avgjørende at kommunen prioriterer å utvikle området 
sørøst for Eidsvoll verk stasjon med gode urbane kvaliteter før sentrumsfunksjoner spres til 
nordsiden av jernbanen. 

Fylkeskommunen vurderer at den foreslåtte utvidelsen vil redusere mulighetene for å utvikle 
et mer kompakt sentrumsområde i Råholt som i større grad legger til rette for at folk velger å 
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gå eller sykle i stedet for å bruke bil. Vi fraråder på denne bakgrunn kommunen å 
omdisponere hele Lundsjordet til sentrumsformål. 

Formålsendring Stensby sykehus – gbnr. 220/3 og 27 
65 dekar ved tidligere Stensby sykehus foreslås omdisponert fra nåværende/fremtidig 
offentlig/privat tjenesteyting til næringsbebyggelse med åpning for hotell/bevertning, 
herunder konferansesenter. Det ble i 2017 gitt dispensasjon for å starte hotellvirksomhet i 
deler av de gamle sykehuslokalene. 

Eiendommen ligger ca. 9 kilometer fra Eidsvoll verk stasjon. Busstilbudet er svært begrenset. 
Fylkeskommunen forventer at det startes en reguleringsprosess for området så snart 
kommuneplanen er vedtatt, slik det ble forutsatt i dispensasjonsvedtaket. Vi vil komme 
tilbake med ytterligere merknader i forbindelse med reguleringsprosessen. 

Klima 
Ifølge Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal 
kommuneplanens samfunnsdel inkludere en overordnet vurdering av om klimaendringer vil 
påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal skille mellom forhold av 
betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold av betydning for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I kommuneplanens 
samfunnsdel bør kommunen vurdere hvordan endringer i klima kan påvirke blant annet 
samfunnssikkerhet, kritisk infrastruktur, natur- og kulturmiljø, befolkningens helse, samt 
forutsetninger for berørte næringer, og hvordan dette skal følges opp. Disse temaene er, 
etter fylkeskommunens vurdering, noe mangelfullt beskrevet i plandokumentene. 

Det er veldig bra at Eidsvoll kommune har valgt å prioritere blant annet redusert energibruk, 
klimagassutslipp og avfallsmengde under fokusområdet miljø og klima. Det er satt delmål om 
å redusere klimagassutslippene, samt redusert transportbehov og mer grønn mobilitet. Den 
største utslippskilden for direkte klimagassutslipp i Viken er veitrafikk, der personbiler utgjør 
hovedandelen. For å bidra til å redusere disse utslippene er gode tiltak å øke andelen som går, 
sykler og reiser kollektivt, i tillegg til å øke andelen fornybare drivstoff. Derfor er det viktig 
med god arealplanlegging, og det er bra at kommunen legger vekt på sin rolle som 
planmyndighet.  Det er positivt at kommunen har tilbakeført områder til LNF-formål, og vi 
regner med at kommunen vil fortsette å jobbe med klimavennlig arealplanlegging også når 
det gjelder reguleringsplaner og dispensasjoner. 

Økt binding av karbon har relevans både for utbygging og skogbruket. Ved bruk av for 
eksempel massivtre og trefiberbasert isolasjon kan økt boligbygging bidra til å binde mye 
karbon for lang tid fremover. Eidsvoll kommune har også store, produktive skogarealer som 
binder mye karbon. Kommunen bør vurdere muligheten for å øke opptaket av karbon fra 
stående skog. 

Fylkeskommunen anbefaler Eidsvoll å utarbeide en handlingsplan for klima og energi som 
bygger på regional plan for klima og energi i Akershus. Vi viser til det gode arbeidet som pågår 
i Ås kommune med en slik løsning. 

Miljø 
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Fylkeskommunen vurderer at samfunnsdelen har gode beskrivelser av temaene biologisk 
mangfold, vannforvaltning og grønnstruktur. Det er svært positivt at det er tatt inn 
kommuneplanbestemmelser for å sikre ivaretagelse av disse hensynene. 

Det er også positivt at det er tatt inn bestemmelse om masseforvaltningsplan for å sikre at det 
samlede produksjonspotensialet i landbruket videreføres. Kommunen oppfordres med 
bakgrunn i dette å vurdere «arealnøytralitet» som prinsipp for kommunens arealpolitikk ved 
at jordbruks- og naturområder som omdisponeres erstattes med andre områder som har, 
eller restaureres til, tilsvarende verdi. Målet vil være å beholde like gode dyrkningsmuligheter 
og at biologisk mangfold (i form av naturtyper og arter) beholdes og ikke får dårligere levekår. 
For å ivareta sårbare arters overlevelse bør kommunen også ha en politikk mot fragmentering 
av naturområder, for eksempel ved at kommunen følger «skadelindringshierarkiet» (unngå -> 
avbøte -> restaurere -> kompensere). 

Masseforvaltning 
Vekst i befolkning og næringsvirksomhet medfører økt behov for byggeråstoff og for å 
håndtere overskuddsmasser. Denne problemstillingen er i liten grad berørt i forslaget til 
kommuneplan. Fylkeskommunen anbefaler Eidsvoll å utarbeide en handlingsplan for 
masseforvaltning, som bygger på regional plan for masseforvaltning i Akershus. Også veileder 
for massehåndtering i Follo, utarbeidet av Follo Landbrukskontor i 2019, inneholder nyttig 
informasjon.  

Kulturminner 
En viktig problemstilling er hvordan kulturminnevernet blir ivaretatt i kommuneplanens 
arealdel med bestemmelser og retningslinjer. Dette synes tilfredsstillende løst, men det kan 
være behov for å presisere og utdype enkelte bestemmelser. Særlig paragrafer knyttet til 
plankrav og unntak, utbygging i etablerte boligområder og mindre tiltak i LNF-områder åpner 
for tiltak som kan komme i konflikt med viktige kulturminner. I bestemmelsene må 
kommunen bedre synliggjøre at det skal tas hensyn til eventuelle kulturminneverdier også i 
slike saker. Det er også viktig at hensynssoner knyttet til automatisk fredede, vedtaksfredede 
og vernede kulturminner kartfestes og tas med i Bestemmelser og retningslinjer. 

En ny problemstilling er hvordan man skal innarbeide hensynet kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (Riksantikvarens KULA-prosjekt) i kommuneplanen. En målsetning med 
KULA-prosjektet er «å gi tidlige og tydelige signaler fra kulturminneforvaltningen om hvilke 
landskap arealplanleggerne må ta særlig hensyn til» som nasjonalt viktige kulturlandskap. I 
Eidsvoll gjelder dette særlig «lovens landskap», som strekker seg fra Eidsvoll kirke 
(Eidsivatinget) og videre langs Andselva til Eidsvollsbygningen (Grunnloven). KULA er ikke 
forankret i noe lovverk og det er utfordrende å finne mekanismer som sikrer at disse 
spesifikke kulturminneverdiene blir ivaretatt i kommunens videre planarbeid. 

Nyere tids kulturminner 
Fylkeskommunen finner det positivt at kulturminnevernet er løftet frem i kommuneplanens 
arealdel gjennom §§ 25 Kulturminner og kulturmiljøer og 37 Bevaring kulturmiljø (H570) i 
Bestemmelser og retningslinjer. § 25 gjør kommunedelplanen for kulturminner og 
kulturmiljøer i Eidsvoll til et styringsdokument i byggesaksarbeidet når det gjelder tiltak som 
berører objekter identifisert i kulturminnevernplanen. I § 37 sikres vernet av bygninger og 
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anlegg i verneklasse 1 og 2 ytterligere gjennom hensynsoner (H570). Vi savner imidlertid en 
bestemmelse knyttet til områder båndlagt etter kulturminneloven (H730).  

Bestemmelsene i § 25 synes noe knappe. Det er lagt stor vekt på at nye tiltak som berører 
registrerte kulturminner og kulturmiljøer skal tilpasses eksisterende bebyggelse på en måte 
som gjør at de underordner seg kulturmiljøet. Fylkeskommunen frykter at en slik 
bestemmelse ikke alltid vil være tilstrekkelig og mener det må tas inn et punkt som gir 
grunnlag for helt å avvise tiltak som i vesentlig grad forringer kulturminneverdiene eller som 
vil bli skjemmende for et kulturmiljø.  

Ved tiltak på verneverdige bygninger bør det være krav om uttalelse fra bygningsantikvarisk 
kompetanse før kommunen tillater utskifting av vesentlige bygningsdeler som vinduer, 
ytterdører, kledning, ornamenter og utsmykking samt taktekking. Hovedregelen må være 
istandsetting og forsiktig reparasjon av slike bygningsdeler, ikke utskifting. 

Dersom kulturminnevernplanen skal fungere som et godt styringsdokument, er det viktig at 
planen holdes aktuell og revideres jevnlig. Gjeldende plan er fra 2010. Man må forvente at 
vurderinger og prioriteringer innen kulturminnevernet har utviklet seg siden den gang; for 
eksempel er det økende interesse for etterkrigstidens bebyggelse og stedsutvikling. Nye 
statlige og regionale tiltak og planer, som Riksantikvarens KULA-prosjekt (nasjonalt viktige 
kulturlandskap) og Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus fra 2019, må 
også innarbeides i kulturminnevernplanen ved en kommende rullering. 

Både for forvaltningen og for publikum vil det være en stor fordel om samtlige hensynssoner 
H570 Bevaring av kulturmiljø, med tilhørende bestemmelser, blir nevnt under § 37, også de 
som er omfattet av fredning eller er sikret gjennom stadfestet reguleringsplan (listeført som 
H570a – x). Man kan godt ha overordnede, generelle bestemmelser for samtlige 
hensynssoner H570, men særbestemmelser for enkeltobjekter vil i mange tilfeller være 
nødvendig og disse bør tas inn i § 37 under hvert enkelt objekt.    

Også i § 37 må det inn et punkt som gir hjemmel for helt å avvise tiltak som i vesentlig grad 
forringer kulturminneverdiene som skal vernes eller vil bli skjemmende for et kulturmiljø. 

Mange av kommunenes kulturminner finner man i områder avsatt til LNF-formål. Under 
paragraf 13 LNF-områder åpnes det for relativt omfattende tiltak uten krav om dispensasjon 
fra LNF-formålet. Etter fylkeskommunens syn er det ønskelig med et nytt bokstavpunkt (satt 
inn før 13c) som løfter frem at kulturminnehensyn skal ivaretas for tiltak nevnt under 13a og 
13b. Bestemmelsene må gi kommunen rett til etter eget skjønn å kreve reguleringsplan eller å 
avslå en byggesøknad dersom kulturminnehensyn ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt. Dette 
må gjelde så vel landbruksbebyggelse som bolig- og fritidseiendommer. 

Under § 5 Oppføring og etablering av ny boligbebyggelse må hensyn til kulturminner tas inn 
som et selvstendig kulepunkt under så vel 5a som 5b, på linje med bestemmelsene om å 
ivareta strøkskarakter og bebyggelsesstruktur. Kommunen bør videre sikre seg hjemmel for å 
ivareta kulturhistorisk interessant havanlegg som er med å gi et boligområde en særlig 
karakter og som fort kan gå tapt gjennom ubetenksom fortetting.  

Arkeologiske kulturminner 
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For alle tiltak i uregulerte områder må forholdet til arkeologiske kulturminner (automatisk 
fredete kulturminner) vurderes. Alle saker som kommer i berøring med kjente automatisk 
fredete kulturminner, eller ligger i områder hvor det er potensiale for å påvise slike, skal 
oversendes fylkeskommunen for uttalelse. Dette vil få betydning for planbestemmelsenes § 3 
(Plankrav og unntak) pkt. 1, 2, 4 og 5, § 5 (Oppføring og etablering av ny boligbebyggelse) 
bokstav a, § 13 (LNF-områder) bokstav a, b og d, og § 14 (Spredt boligbebyggelse i LNF-
områder). 

Det må knyttes en ny bestemmelse (§ 39) til hensynssoner for arkeologiske kulturminner 
(H730): § 39 Arkeologiske kulturminner (H730) (sone for båndlegging, PBL § 11-8 d) 

Båndleggingssonen omfatter automatisk fredete kulturminner og deres sikringssone på 5 
meter. Ingen må sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, flytte, tildekke eller skjule 
kulturminnene, eller fremkalle fare for at dette skjer, jf. kulturminneloven § 3. 

Folkehelse 
Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og 
statlige myndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på 
en forsvarlig måte. 

Fylkeskommunen er opptatt av at folkehelseperspektivet tillegges vekt i planarbeidet. Det er i 
denne sammenheng viktig at kunnskapsgrunnlaget, som skal sikre nødvendig oversikt av 
kommunens behov, er bredt og tilstrekkelig. Betydningen av nærmiljøets funksjon og 
utforming for livskvalitet og trivsel, både fysisk, psykisk og sosialt, bør gis særlig 
oppmerksomhet. For å nå målsettingen om å utjevne sosiale ulikheter i helse, må kommunen 
jobbe aktivt og systematisk med de bakenforliggende faktorene som påvirker helsen, blant 
annet innsatsområder innenfor utdanning, oppvekstmiljø, bolig, inntekt og arbeid. 

Det går frem av forslaget til samfunnsdel at Eidsvoll kommune har betydelige 
folkehelseutfordringer. I tillegg er det forventet en sterk befolkningsøkning i kommunen frem 
mot 2030. Befolkningsøkning vil kunne medføre økte krav til kommunale tjenester. 
Fylkeskommunen mener det er positivt at kommunen vil arbeide for å få på plass systemer 
der folkehelse er gjennomgående tema for alle kommunens virksomheter. Det anbefales at 
en arbeidsgruppe på dette området har en bred tverrfaglig forankring, da en tverrfaglig 
forankring vil bidra til å skape et vidt kunnskaps og fagperspektiv, og sikre at 
folkehelseperspektivet vurderes systematisk inn i planarbeidet. 

God stedsutvikling og gode lokalsamfunn har stor betydning for innbyggernes livskvalitet og 
trivsel. Fylkeskommunen ser av forslaget til samfunnsdel at Eidsvoll kommune vil ha søkelys 
på barn og yngre og satse på forebyggende tiltak, fremfor å reparere. Det vises i tillegg til at 
boområder, møteplasser og uteområder skal være tilgjengelig for alle, og utformes med sikte 
på å fremme aktivitet og trivsel. 

Fylkeskommunen mener Eidsvoll har beskrevet universelle helsefremmende tiltak på en 
gjennomgående måte i samfunnsdelen. Det er positivt at kommunen jobber systematisk og 
helhetlig med det forebyggende folkehelseperspektivet i sitt planverk. Det er også positivt at 
det tverrfaglig samarbeidet mellom de ulike kommunale tjenestene er beskrevet og tillagt 
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vekt i samfunnsdelen. Å sikre gode rutiner for et systematisk samarbeid mellom tjenestene, 
vil også kunne bidra til økt livskvalitet for innbyggerne. 

Konsekvenser 
Vurderes ikke utover redegjørelse nevnt under overskriften Vurdering. 

Vedtakskompetanse 
Fylkesrådet treffer beslutninger i saker hvor myndigheten ikke er tillagt andre organer 
gjennom lovgivning eller delegeringsvedtak
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Eidsvoll - Statlig samordnet høringsuttalelse til offentlig ettersyn av forslag 
til kommuneplan 2020 - 2031.  

Vi viser til offentlig ettersyn i brev datert 06.02.2020 med forslag til kommuneplan 2020 - 2031. 
  
I brev fra Fylkesmannen til kommunene datert 08. januar 2019 informeres det om samordning av 
statlige innsigelser.  
  
Saken gjelder  

Rullering av kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 2020-2031. 

Fylkesmannens roller i plansaker  

Fylkesmannen har fått et delt ansvar i innsigelsessaker. Fylkesmannen har et ordinært 
samordningsansvar for innsigelser fremmet innenfor eget myndighetsområde og skal som 
fagmyndighet påse at planer ikke er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. 
Samtidig skal Fylkesmannen som samordningsmyndighet påse at innsigelser fra øvrige statlige 
fagetater er tydelig forankret i lov, forskrift eller retningslinjer.  
 
Fylkesmannen skal foreta en samlet vurdering av alle innsigelser og ta stilling til hvilke som  
skal fremmes. Det er den enkelte fagetaten som har myndighet til å fremme innsigelsen, men  
Fylkesmannen har myndighet til å avskjære den på visse betingelser. Dersom en innsigelse 
avskjæres vil det si at den ikke fremmes som innsigelse.  
 
 
Oversikt over innsigelsene 

Fylkesmannen i Oslo og Viken fremmer følgende innsigelse:  
 Ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt matproduksjon fremmes 

innsigelse til flere byggeområder og bestemmelser i forslaget til kommuneplan. Dette 
gjelder:  
 Mostue 
 Endret arealformål ved Finstad  
 Kommuneplanbestemmelsene §§ 13 og 17. 
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 Fylkesmannen har noen forutsetninger for andre byggeområder som berører dyrka og 

dyrkbar jord. 
 

 Tidligere fremmet innsigelse til Manerud ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern 
og føringer i regional plan for areal og transport opprettholdes. 

 
NVE fremmer følgende innsigelse: 

 NVE fremmer innsigelse til planen inntil sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i planen i 
henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014. 
 

 NVE fremmer innsigelse til planen inntil sikkerhet mot flom er ivaretatt i planen i henhold til 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. 

 
 NVE fremmer innsigelse til planen inntil energianlegg er ivaretatt i planen i henhold til 

energiloven § 3-1 og plan- og bygningsloven § 1-3. 
 

Samordning  

Fylkesmannen har ikke funnet grunn til å avskjære innsigelsene. 
 
Høringsuttalelsene er vedlagt i sin helhet og må gjennomgås av planmyndigheten for å få full 
oversikt og utfyllende informasjon om innholdet. 
 

Videre prosess  

Fylkesmannen forutsetter at Eidsvoll kommune følger opp innsigelsen og samarbeider med NVE og 
Fylkesmannen i Oslo og Viken for å finne løsninger. Dersom partene kommer til enighet, er det den 
enkelte fagetat som har myndighet til å trekke innsigelsene. 

Dersom partene ikke blir enige, skal saken oversendes Fylkesmannen etter de ordinære rutinene jf. 
pbl. § 5 - 6. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 
Klima- og miljøvernavdelingen 

  
 
Hans Petter Jakobsen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eidsvoll - Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan 2020 - 
2031 

 
Fylkesmannen viser til brev datert 06.02.2020 med høring av kommuneplanens arealdel for Eidsvoll 
kommune. 
 
Ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt matproduksjon, fremmer vi 
innsigelse til flere byggeområder og bestemmelser i forslaget til kommuneplan. Dette gjelder: 
Mostue, endret arealformål ved Finstad og kommuneplanbestemmelsene §§ 13 og 17. Vi har 
også noen forutsetninger for andre byggeområder som berører dyrka og dyrkbar jord.  
 
Tidligere fremmet innsigelse til Manerud ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern og 
føringer i regional plan for areal og transport opprettholdes. 
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Vi skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Vurdering 
Alle kommuneplaner skal varsles med planprogram som grunnlag for planarbeidet, jf. plan- og 
bygningsloven § 4-1. Vi kan ikke se at rulleringen av kommuneplanens arealdel er varslet. Dette vil 
kunne bidra til at høringsinstansenes interesser i mindre grad ivaretas i prosessen. Slik vi tolker 
vedlagte planprogram/planstrategi er dette grunnlaget for planprogrammet til rulleringen. Vi mener 
det er uheldig at det ikke er blitt varslet, men legger forøvrig vedlagte planprogram til grunn. 
 
Vi bemerker oss at kommunen i denne rulleringen har valgt å fokusere på eksisterende områder, 
fremfor å legge ut nye. Dette ser vi på som positivt. Det er videre foreslått å ta ut en rekke områder, 
først og fremst gjelder dette områder satt av til boligformål. Dette er i tråd med intensjonen om å 
verne om matjord og bygge opp under knutepunkter i kommunen. Vi er positive til disse endringene.  
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Langsiktig grense 
Kommunen har fastsatt en langsiktig grense rundt Råholt og Eidsvoll som prioritert vekstområde, 
slik retningslinje R8 i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til. Grensen er 
satt opp til 1 km fra togstasjonene for de prioriterte tettsteder Eidsvoll verk/Råholt og 
Eidsvoll/Sundet. Vi fraråder å utvide byggesonene med nye areal, da nasjonale og regionale føringer 
for jordvern må ivaretas. Langsiktig grense bør bare omfatte byggesonen og vise områder som skal 
prioriteres for videre utvikling, og forutsetningene i Regional plan, retningslinje R8 må følges opp når 
langsiktig grense trekkes. Langsiktig grense er ikke bindende, men vide grenser kan føre til press på 
dyrka jord og natur og gi forventninger hos utbyggere. 
 
Ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern fraråder vi at langsiktig grense ved Eidsvoll verk 
har med dyrka jord, og langsiktig grense bør strammes inn, særlig ved Mostue. 
 
Vi merker oss at det også legges opp til større utbyggingsområder utenfor den grønne grensa. Dette 
er uheldig med tanke på gjennomførbarheten av fortetting og transformasjon og at 80% av veksten 
skal skje i Råholt og Eidsvoll, som er hensikten med den grønne grensa. Vi anbefaler derfor at det 
settes klarere føringer for byggeområder utenfor den grønne grensa. 
 
Vurdering av områder etter R5 
I regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, retningslinje R5, står det at det forventes at 
områder avsatt i gjeldende kommuneplan som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i 
den regionale planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Vi ser at 
kommunen har gjort et grundig arbeid i vurderingen av eksisterende områder og har tatt ut en 
rekke områder. Vi er for eksempel positive til at et boligområde ble tatt ut fra Feiring, som ikke er 
innenfor prioritert vekstområde i Eidsvoll. Likevel anbefaler vi at det tas ut ytterligere områder avsatt 
til bolig, da vi anser reservearealene til å være større enn hva kommuneplanens tidsaspekt skal 
ivareta.  
 
Vi bemerker at vi tidligere har fremmet innsigelse til Manerud i forslag til kommunedelplan for 
Råholt. Innsigelsen er begrunnet med hensynet til jordvern og til føringer i regional plan for areal og 
transport. Arealet er totalt på over 200 dekar og omfatter ca. 90 dekar dyrkbar jord og ligger langt 
fra stasjon/sentrum. Dyrkbar jord utgjør et viktig potensial for å kunne øke matproduksjonen i 
framtida. Vi kan ikke se at hensynet til jordvern, vilttrekk og areal- og transport er tilstrekkelig 
vektlagt, og arealet er ikke vurdert på nytt i lys av de nye føringene. Vi vurderer at det ikke er behov 
for området til utbygging.  
 
Vi påpeker også at å ta inn områder etter høring og offentlig ettersyn kvalifiserer til en ny 
høringsprosess. Om kommunen tar inn områder som ikke er med i denne høringen, skal 
kommuneplanen sendes på ny høring. 
 
Samfunnssikkerhet  
Vi viser til Norges vassdrags- og energidirektorat innsigelser knyttet til sikkerhet mot kvikkleireskred, 
sikkerhet mot flom, samt til energianlegg. Se samordningsbrev fra Fylkesmannen og innsigelsesskriv 
fra NVE.  
 
 
 
Støy og luftkvalitet 
Vi viser til Avinors merknad knyttet til manglende hensynssone for flystøy i plankartet. 
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Jordvern, matproduksjon og kulturlandskap 
Forslaget til kommuneplan følger opp flere av føringene og arealstrategier i regional plan for areal 
og transport for Oslo og Akershus. Vi mener at grepene kan bidra til å ivareta jordvern og 
kulturlandskap i et langsiktig perspektiv. Følgende forslag i kommuneplanen er særlig positive:   
 

 Bevaring av dyrka jord og kulturlandskap og utvikling av grønn- og landbruksbasert næring 
er løftet fram med egne mål og prioriteringer i forslaget til samfunnsdel.  

 Forslag om å ta ut noen byggeområder på dyrka jord og endre til LNF-formål.  
 Innarbeidelse av et nytt krav om at tomtearealet ikke skal være dyrket eller dyrkbar mark ved 

etablering av ny boligbebyggelse uten regulering i kommuneplanbestemmelsene § 5 a) 
 Satsing på de prioriterte tettstedene Eidsvoll/Sundet og Eidsvoll verk/Råholt og forslag som 

skal bidra til fortetting, transformasjon og effektiv arealutnyttelse i de prioriterte tettstedene.    
 
Kommunen har et særlig ansvar for å følge opp nasjonal jordvernstrategi i sin planlegging. Matjord 
er en ikke-fornybar ressurs, og kommunene i Oslo og Viken har i nasjonal målestokk svært gunstig 
klima og jordsmonn. Kommunene må derfor ta et særlig ansvar for å øke matproduksjonen. Vern av 
dyrka og dyrkbar jord har stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap. Fylkesmannen 
understreker at kommunen derfor må ha en svært streng praksis for å unngå omdisponering av 
matjord til andre formål, se Fylkesmannens forventningsbrev og Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging.  
 
Vi oppfordrer kommunen til å legge FNs bærekraftmål til grunn for kommende periode og 
konkretisere oppfølgingen av målene, også for mål knyttet til matproduksjon og øvrig landbruk. 
KOSTRA-tall for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord viser at det har vært høye tap av dyrka og 
dyrkbar jord gjennom flere år i Eidsvoll, og kommunen må være restriktiv med å legge ut 
utbyggingsforslag på dyrka jord. 
 
Ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern, matproduksjon og øvrige landbruksinteresser 
bør Eidsvoll kommune vurdere å styrke slike hensyn ytterligere i kommuneplanen:  
 

 Ikke legge inn nye byggeområder på dyrka og dyrkbar jord. Innsigelse og merknader til 
konkrete arealforslag og bestemmelser følger nedenfor. Se merknad om langsiktig 
grense.  

 I konsekvensutredninger skal hensynet til jordvern, matproduksjon og landskap 
vektlegges som nasjonale interesser. En samlet vurdering av konsekvenser for jordvern, 
matproduksjon og kulturlandskap for kommuneplanen som helhet og arealregnskap, må 
inngå. Merk at dyrkbar jord også skal bevares. For noen arealforslag framgår det ikke 
hvordan konsekvenser for dyrka og dyrkbar jord er vurdert.  

 Alternativer til omdisponering og mulighet for avbøtende tiltak skal vurderes. Når et 
byggeområde har negative konsekvenser for dyrka og dyrkbar jord, bør det ikke tas inn i 
kommuneplanen.  

 I kommuneplanen er mye dyrka og dyrkbar jord allerede avsatt til byggeområder, og 
kommunen har en stor arealreserve. Kommunen bør ta ut flere ikke utbygde 
byggeområder på dyrka og dyrkbar jord i tråd med regional plan R5 – se innsigelser og 
merknader til konkrete arealforslag.  

 Kommunen kan vurdere å endre byggeformål tilbake til LNF-formål for områder som er 
regulert, men ikke utbygd. 

 
Innsigelser til konkrete arealforslag og bestemmelser  
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Med bakgrunn i de nasjonale og regionale føringene for jordvern og areal- og transportplanlegging, 
og retningslinjene R5, R8 og R9 i regional plan for areal og transport, har Fylkesmannen innsigelse til 
følgende byggeområder:  
 
Mostue, Eidsvoll Verk:  
Vi fremmer innsigelse til Mostue ut fra nasjonale og regionale jordvern- og matproduksjonshensyn. 
Arealet omfatter ca. 20 dekar hvor om lag 5 dekar er fulldyrka jord og noe dyrkbar jord (arealtall 
framgår ikke). 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. Vi 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.  
 
Tidligere fremmet innsigelse til Manerud i forslag til kommunedelplan for Råholt:  
Området er svært stort, ca. 200 dekar, ligger mer enn 3 km fra Eidsvoll verk, og det 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 vi kan ikke se at kommunen har gjort vurderinger som tilsier at vi 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. Vi 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». 
 
Foreslåtte endringer fra LNF-formål til boligformål for boliger som ikke er regulert: 
Ut fra hensynet til jordvern har Fylkesmannen innsigelse til de områdene som omfatter dyrka jord. 
Så vidt vi kan se, gjelder dette særlig gbnr. 74/49 ved Finstad med ca. 1,5 dekar fulldyrka jord. Flere 
av tomtene ligger spredt i LNF-områder. Det mangler også konsekvensutredning. Noen av 
forslagene fører også til en bit for bit utbygging og kan stå i veien for en god utnytting av 
byggeområder i prioriterte tettsteder, for eksempel ved Eidsvoll stasjon. 
 
Bestemmelser om LNF-formål, om dyrka og dyrkbar jord, masseforvaltning og bevaring av matjordlag: 
Vi mener at flere av bestemmelsene i §13 a), b) c) og d) ikke er i samsvar med LNF-formålet og ikke 
ivaretar nasjonale føringer for jordvern og matproduksjon. Unntak fra LNF-formålet må ikke føre til 
tap av dyrka og dyrkbar jord eller føre til konflikt med matproduksjon og øvrig landbruksdrift.  
 
Kommunen foreslår en ny bestemmelsene i §17. Masseforvaltningsplan - landbruk: 

«Ved regulering av dyrka eller dyrkbar mark til annet formål enn landbruk skal det utarbeides en 
masseforvaltningsplan som beskriver hvordan matjord og andre rene jordmasser innenfor planområdet kan 
gjenbrukes til jordbruksformål andre plasser slik at det samlede produksjonspotensialet videreføres og sikres. 
Masseforvaltningsplanen skal medfølge forslaget til ny detaljregulering og skal utarbeides i samråd med 
kommunens landbruksmyndighet. Ved regulering av mindre enn 10 daa dyrka/dyrkbar mark med formål om 
omdisponering, kan en slik masseforvaltningsplan hjemles i rekkefølgebestemmelsene og følge søknad om 
rammetillatelse / igangsettelsestillatelse. Kommunens landbruksmyndighet skal godkjenne 
masseforvaltningsplanen.» 

 
Ut fra nasjonale føringer for jordvern har vi innsigelse til bestemmelsene § 13 a), b), c) og d) og til §17 
slik de er foreslått. Bestemmelsene §§ 13 og 17 må sikrer 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 
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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.  
 
Tidligere fremmet innsigelse til Tyskerud kan anses trukket:  
Det er positivt at ca. 23 dekar dyrka jord ikke foreslås utbygd. Under forutsetning av at dyrka og 
dyrkbar jord ikke tas med for Tyskerud og at området vedtas med LNF-formål, kan innsigelsen som 
var begrunnet med jordvern for kommunedelplanen for Råholt, anses som trukket. Som et premiss 
for at de deler av Tyskerud som ikke omfatter dyrka og dyrkbar jord får bestå, forutsetter vi at 
kommunen legger opp til en lav utnyttelse.  
 
Merknader til konkrete arealforslag og bestemmelser  
Med bakgrunn i de nasjonale og regionale føringene for jordvern og areal- og transportplanlegging, 
og retningslinjene R5 og R9 i regional plan for areal og transport, har Fylkesmannen merknader til 
følgende byggeområder:  
 
Tilbakeføring til LNF-formål for dyrka og dyrkbar jord på Bønsmoen:  
Det er positivt at ca. 11 dekar dyrka jord og 5,4 dekar dyrkbar jord ikke lenger inngår i 
byggeområdene på Bønsmoen i ny kommuneplan. Vi legger til grunn at kommuneplanen høres på 
nytt dersom kommunen ikke vedtar endringen. 
 
Dyrka og dyrkbar jord i eksisterende avsatte byggeområder: 
Vi savner en samlet vurdering av konsekvenser for dyrka jord i kommuneplanen og mener at flere 
avsatte, ikke-regulerte byggeområder bør vurderes tilbakeført til LNF, for eksempel ved Sandhaugen 
og Stavijordet.  
 
Kommunen bør også vurdere om enkelte regulerte arealer på dyrka jord bør endres til LNF-formål, 
for eksempel næringsareal på dyrka og dyrkbar jord syd for Letohallen vest for E6 på Dal og 
næringsareal ved Bokkens på dyrka jord like nord for Andelva. 
 
 
Konklusjon 
Ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern og om økt matproduksjon, fremmer vi innsigelse 
til flere byggeområder og bestemmelser i forslaget til kommuneplan. Dette gjelder: Mostue, endret 
arealformål ved Finstad og kommuneplanbestemmelsene §§ 13 og 17. Vi har også forutsetninger for 
andre byggeområder som berører dyrka og dyrkbar jord.  
 
Tidligere fremmet innsigelse til Manerud ut fra nasjonale og regionale føringer for jordvern og 
føringer i regional plan for areal og transport opprettholdes. Videre anbefaler vi at det tas ut 
ytterligere områder avsatt til bolig i området Feiring, da vi anser reservearealene til å være større 
enn hva kommuneplanens tidsaspekt skal ivareta.  
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til 
kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal 
arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  
 
Med hilsen   

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
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Ellen Lien  
Fungerende klima- og miljøverndirektør 
 

 
Nina Glomsrud Saxrud  
Landbruksdirektør 
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NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Ny kommuneplan for 

Eidsvoll kommune, Viken 

Vi viser til høringsdokumenter datert 06.02.2020. 

NVE vurderer at planen ikke er i tråd med vesentlige regionale og nasjonale føringer for våre 

ansvarsområder knyttet til skredfare, flom og energianlegg. 

Innsigelser: 

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 gjør oppmerksom på at det også for slike tiltak i mange tilfeller må dokumenteres at 

områdestabiliteten er ivaretatt i henhold til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred for at 

planen skal være i henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. For K0-tiltak refereres det i NVEs 

veileder 7/2014 til NGIs retningslinjer Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner. Dette notatet gir 

klare føringer på når geoteknisk vurdering er nødvendig også for K0-tiltak (se spesielt side 7-8 om 

tilbygg) . 

NVE fremmer innsigelse til planen inntil sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i planen i 

henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014. 

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

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

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».  

https://www.nve.no/Media/4738/veiledning-ved-sm%C3%A5-inngrep-i-kvikkleiresoner.pdf
https://www.nve.no/Media/4738/veiledning-ved-sm%C3%A5-inngrep-i-kvikkleiresoner.pdf
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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 innsigelse til planen inntil sikkerhet mot flom er ivaretatt i planen i henhold til 

byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. 

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

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

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 innsigelse til planen inntil energianlegg er ivaretatt i planen i henhold til 

energiloven § 3-1 og plan- og bygningsloven § 1-3.  

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. 

 

Faglige råd 

 Planbestemmelse § 30 er noe upresis og kan med fordel omformuleres. NVE anbefaler at den 

skrives om til følgende:  

Ved planlegging og byggesaksbehandling innenfor områder angitt som aktsomhetsområde for 

flom jf. temakart, må det dokumenteres at sikkerhet mot flom er ivaretatt i henhold til 

byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2. 

NVEs retningslinjer 2/2011 ”Flaum og skredfare i arealplanar” eller den til enhver tid 

gjeldende veileder, skal legges til grunn ved planlegging og utførelse av nye tiltak.  

 Definisjonen av vassdrag i planbestemmelse § 9 bør utvides til å inkludere «Som vassdrag 

regnes også vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra 

omgivelsene». Da vil definisjonen i planbestemmelsene være i harmoni med definisjonen av 

vassdrag gitt i vannressursloven. 

Ved behov bidrar vi gjerne med ytterligere veiledning slik at vi får en løsning i saken. Se ellers 

www.nve.no/arealplan for ytterlig informasjon og veiledere.   

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

http://www.nve.no/arealplan
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Fra: Anne Catherine Ekroll[Anne.Catherine.Ekroll@ullensaker.kommune.no]
Dato: 30.04.2020 13:47:34
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Markus Forsberg
Tittel: Høringsuttalelse til ny kommuneplan for Eidsvoll

Vedlagt følger saksprotokoll fra Formannskapet i Ullensaker, sak 61/20, Ullensaker kommunes høringsuttalelse til
ny kommuneplan for Eidsvoll.
 
 
Vennlig hilsen
 
Anne Catherine Ekroll
kommuneplanlegger
plan og næring, Ullensaker kommune
 
Dir. tlf.: (+47) 47 78 10 85
 
www.ullensaker.kommune.no
 
 
I henhold til arkivforskriften blir all e‐post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister.
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SAKSUTSKRIFT 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
61/20 Formannskapet 28.04.2020 

NY KOMMUNEPLAN I EIDSVOLL - HØRINGSUTTALELSE FRA 
ULLENSAKER KOMMUNE 

Vedtak 
Ullensaker kommune fremmer innsigelse til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune, jf. pbl. 
§ 5-4, fram til det er avsatt henynssone for drikkevann med tilhørende planbestemmelse for 
Ullensaker kommunes vannverk lokalisert i Eidsvoll kommune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rett utskrift 
 
Kurt O. Kristoffersen 
Formannskapssekretær 
 
 
Sendt: Saksbehandler for videre forføyning. 
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Saksprotokoll i Formannskapet - 28.04.2020  
Behandling: 
Av 11 representanter var 11 til stede. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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RÅDMANNENS INNSTILLING 
Ullensaker kommune fremmer innsigelse til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune, jf. pbl. 
§ 5-4, fram til det er avsatt henynssone for drikkevann med tilhørende planbestemmelse for 
Ullensaker kommunes vannverk lokalisert i Eidsvoll kommune. 
 
 
Ullensaker, 21.04.2020 
 
Rune Hallingstad 
rådmann 
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Saksbehandler: Anne Catherine Ekroll 
Vedlegg:  
Saksdokumenter:  
 

SAKSUTREDNING 
Eidsvoll kommune oversendte forslag til ny kommuneplan til offentlig ettersyn i begynnelsen 
av februar. Høringsfristen var opprinnelig satt til 17.04.20, men har blitt forlenget til 30.04.20. 
 
Ullensaker kommune avgir med dette en uttalelse knyttet til kommunens vannverk i Staviåsen 
i Eidsvoll. Vannverket er hoveddrikkevannskilde for Ullensaker kommune med vann fra 
Hurdalsjøen.  
 
Ullensaker kommune forventer at Eidsvoll kommune i sin kommuneplan følger Forskrift om 
vannforsyning og drikkevann der formålet er: å beskytte menneskers helse ved å stille krav om 
sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten 
fremtredende lukt, smak og farge.(Jf. § 1) 
 
Det fremkommer av høringsdokumentene at det ikke er lagt inn en henynssone nedslagsfelt 
for drikkevann (pbl. § 11-8a) for vannverket med tilhørende bestemmelse. Innenfor 
hensynssonen skal drikkevannsinteressen være overordnet alle andre interesser. Hurdalsjøen 
skal sikres mot tiltak eller fysiske inngrep som kan sette drikkevannsforsyningen i fare, jf. 
drikkevannsforskriften. Kommunen skal vurdere om forholdet kan medføre fare for 
forurensing av vannkilden, og om nødvendig treffe tiltak for å sikre denne. Alle 
reguleringsplaner eller søknader om tiltak innenfor nedbørsfeltet til Hurdalsjøen skal sendes 
på høring til Ullensaker kommune.  
 
Ullensaker kommune imøteser dialog med Eidsvoll kommune om avgrensning av 
hensynssonen og innholdet i bestemmelsen. Fram til dialogen er opprettet og kommunene er 
enige om innholdet har Ullensaker kommune innsigelse, jf. pbl. § 5-4, til ny kommuneplan for 
Eidsvoll.   
 

KONKLUSJON OG ANBEFALING 
Rådmannen anbefaler Formannskapet å fremme en innsigelse til ny kommuneplan for 
Eidsvoll knyttet til kommunens vannverk. 
 
 
 



Innsendt: 05.03.2020 13:32
Ref.nr: GQWMXC

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Gjermund
Etternavn

Fischer
Adresse

Nesvegen 33
Postnr.

2080
Poststed

Eidsvoll
E-postadresse

gjermund@bmc-norge.no
Mobilnr.

91562477

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Kommentar til ny kommuneplan.

NR 19 GBNR 10/5

Jeg stiller meg litt uforstående til att min forespørsel på eiendom 10/5 i Styri, ikke kom med i kommuneplan for
2020-2031.

Søkte første gang 2001, etter forespørsel fra, den gang Eidsvoll tomteselskap.
Da de så det som fordel å ta med mitt område, med tanke på vei som eventuelt måtte flyttes for å gi bedre utnytelse
av kommunen sitt område.

Det kom ikke med den gang, men med kommentarer på att ved en utvidelse av kommuneplan, så skulle dette stå i
første rekke.
Har hatt dialog med kommunen siden den gang, med kommentarer på att ved neste rullering, så ser vi på denne.

Så i etter tid, har kommunen valgt og ta med nabo eiendommen (10/177) pluss en litt lengre sør og utelatt min
parsell.

Derfor stiller jeg meg undrene til kommunens svar på att ved en eventuell utvidelse av 10/177.( Som kom med etter
mine henvendelser)så vil det være en mulighet å få med. Velger å se bort fra kommentaren om grønn lomme. Da
hele området grenser til skog.
Føler det er en rekkefølge her, som jeg ikke kan akseptere. Og ber kommunen se på dette en gang til.

MVH Gjermund Fischer

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS
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Liv Heggestad 
Hatlebakkane 7 
6863 Leikanger 
liv.heggestad@gmail.com 
 
Tone Bøhn Sandaaker 
Johan Halvorsensvei 4 
1410 Kolbotn 
tone.sandaaker@hotmail.com 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune 
Rådhusgata 1 
2080 Eidsvoll       Kolbotn 15.04.20 
 
 
Eidsvoll kommune – Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 
perioden 2020 - 2031 
 
Vi viser til høring av forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune. 
 
Undertegnede, Liv Heggestad og Tone Bøhn Sandaaker, er eiere av eiendommen 93/18 ved 
Dal skole i Eidsvoll kommune. Eiendommen består av to parseller, begge skogområder. 
Parsell 1 ligger nord for Dal skole og har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. 
Parsell 2 ligger sørøst for Dal skole og har status som utbyggingsområde (bolig) i gjeldende 
kommuneplan. 
 
I forslag til ny kommuneplan er det ingen endring for parsell 1. For parsell 2 foreslår 
kommunen endring fra boligbebyggelse til LNF-område. 
 
Vi ber om at parsell 1 gis endret status i forslag til ny kommuneplan, fra LNF til 
boligbebyggelse, og at status for parsell 2 opprettholdes som utbyggingsområde for boliger. 
 
Begrunnelse: 
Råholt/Dal er et pressområde med stor tilflytting. Det bør derfor være aktuelt å legge til rette 
for boligbygging i området rundt Dal skole. Vår eiendom 93/18 kan være godt egnet til dette. 
Arealet er ikke dyrket jord og ligger nært til både skole, barnehage og offentlig 
kommunikasjon, bl.a. gangavstand til bussholdeplass og Dal stasjon. 
 
Vi viser videre til avtale mellom vår far, Kristoffer Bøhn, og Eidsvoll kommune om bl.a. 
tilførselsvei til parsell 2 for framtidig boligbebyggelse, jf. pkt. 4 i kjøpekontrakt av 26.10.01 der 
adkomst til parsell 2 sørøst for Dal skole omtales. 
 



Vi vil også vise til at i forbindelse med fradeling av barnehagetomt til Læringsverkstedet i 
2007 skulle reguleringsarbeidet ta hensyn til utnyttelse av hele eiendommen 93/18 med 
tanke på tilførsel av strøm, vei, vann og kloakk. 
 
Oppsummering: 
Eiendommen 93/18 gis status som utbyggingsområde for boliger i forslag til ny 
kommuneplan for Eidsvoll kommune. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Liv Heggestad 
 
Tone Bøhn Sandaaker 
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Til Eidsvoll Kommune       24.04.2020  
2080 Eidsvoll 
 

HØRINGSUTTALELSE TIL NY KOMMUNEPLAN PERIODEN 2020–2031 
 
Fra  
Olav Tønsberg, Ullagerveien 1, 0585 Oslo  
sekundærbolig Gullverkvegen 2, Eidsvoll 
 

Uttalelse – Merknader – Forslag med henvisninger til saksframlegg, 
planbeskrivelse, øvrige dokumenter og henvisninger til regionale retningslinjer 
som vedrører kommuneplanens Samfunnsdel og Arealdel 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

1.2   Visjonen - Trivsel og vekst i grunnlovsbygda – med formulert hovedmålsetting 
for kommunens arbeid i planperioden viser god imøtekommelse, er 
gjennomtenkt og veldig bra.  

Når det gjelder realisering av hovedmålsettingen har kommunestyret satt 
fokus på særlig tre områder:  

Befolkningsutvikling i 2 prioriterte vekstområder, Sundet og Råholt samt en 
strategisk, langsiktig grønn grense i forhold til jordvernet.  

Merknader og forslag som berører følgende innhold: 

1. Utarbeide bestemmelser og retningslinjer som sikrer at befolkningsutviklingen 
skjer innenfor de prioriterte vekstområdene Sundet og Råholt. Utbyggings-
arealer i tettstedene må være godt utnyttet før nye arealer settes av til 
utbyggingsformål 

2. Dette vil ha stor betydning for å utvikle mer sammensatte og innholdsrike 
steder, og for at veksten kan betjenes med kollektivtransport, gange og sykkel 

3. Befolkningsvekst og utvikling i tettstedene må ta hensyn til bevaring av 
jordbruksområder og grønnstruktur. Det blir derfor viktig å fastsette en 
strategisk, langsiktig grønn grense i forhold til jordvernet.  

Forslag som ønskes drøftet og hensyntatt/innarbeidet i ny plan 

Pågående- og framtidige utarbeidelser av regionale- og kommunale planverk vil 
måtte sees i lys av den Corona-pandemien som rammer hele samfunnet. Utforming 
av hovedmålsettingen i Eidsvoll Kommunes arbeid i planperioden vil måtte ta hensyn 
til pågående hendelser i en ny kommuneplan.  

1. Nye bestemmelser og retningslinjer må ikke bli så «strenge» eller praktisert 
slik at bærekraftig befolkningsutvikling av kommunens øvrige tettsteder ikke 
blir mulig i planperioden. Prioritert tettstedsutvikling bør tilstrebes for å styrke 
sentrumsfunksjoner i særlig grad med offentlige institusjoner og tjenester og 
næringsutvikling med allmenn tjenesteyting. 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 (ref. SSB-



  Side 2 
 

statistiske data). 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. Krav om definerte avstander fra bolig til «transportknutepunkt» må kunne 
lempes på sett i lys av at statlige krav om utslippsfri transport som vil inntreffe i 
planperioden. Regjeringen legger til grunn at nye personbiler og lette varebiler 
skal være nullutslippskjøretøy i 2025 og nye bybusser skal være 
nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025. Innen 2030 skal nye tyngre 
varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye 
lastebiler være nullutslippskjøretøy. Varedistribusjonen i sentrale strøk skal 
være tilnærmet nullutslipp innen 2030. Det vises i tillegg til analyser utført av 
Transportøkonomisk institutt som viser at transportvirksomheten vil øke 
betydelig fram mot 2050. Regionale planer for areal og transport vil måtte 
endres sett i lys av ovennevnte og knapphet på sentrale tomter. Idealet om 80 
% boligvekst innenfor tettstedene Råholt og Eidsvoll sentrum og 20 % 
boligvekst fordelt på resten av kommunen må kunne modifiseres eller at slik 
tallfesting sløyfes. 

3. Eidsvoll har en rikdom i natur- og fritidsområder som er tilgjengelig i alle deler 
av kommunen. En strategisk og langsiktig grønn grense mellom ny utbygging 
og bevaring av produktive og dyrkede jordbruksarealer bør etableres. En slik 
grønn grense må kunne praktiseres med strenge regler og bestemmelser om 
bevaring.  Eventuell innføring av nytt begrep om vern av mark som er 
«dyrkbar» vil medføre konfliktskapende avgjørelser i kommunal 
saksbehandling overfor tiltakshavere. Et nytt begrep må i så fall praktiseres 
skjønnsmessig i sammenheng med mulig bygging av frittstående boliger eller 
fritidsbebyggelse. Enhver hageflekk eller et småbruk, uegnet for maskinell 
produksjon og som ikke er gjenplantet med skog, vil kunne benyttes i en 
krisesituasjon til egne nyttevekster. For å styrke vernet av produktive 
landbruksarealer bør betegnelsen LNF-områder endres til en ren L-kategori 
innenfor en ny strategisk, grønn grense. LNF-områder i kommuner 
kategoriseres som LNF a-, b-, c- eller d noe som medfører ofte konfliktfylte og 
krevende avklaringer. Likeledes vil natur- og fritidsområder med en ren NF-
kategori være enklere og mer inspirerende å håndtere innenfor en ny 
strategisk og langsiktig grønn grense mellom utbygging og NF-områder. I 
Eidsvoll er det rikholdige NF-områder som er tilgjengelig i alle deler av 
kommunen.  

 

Viktige problemstillinger som dreier seg om miljø- og klima er medtatt i gjeldende 
kommuneplan. Videreføring av mål og strategier må gis en dynamisk mulighet for 
tilpassing og justeringer. Det må legges til rette for en trygg vei mot fremtidsrettet og 
positiv vekst med utbygging og verdiutvikling.       

Enkelte premisser nevnt i saksframlegg/vedlegg om nærmest forbud eller direkte 
nektelse mot fradeling/bygging/bortfesting/bruksendring av tomter til bolig-, fritids- og 
ervervsbruk bør ikke forekomme i en ny kommuneplan for en «framoverlent 
kommune» som lengter etter verdifull vekst. 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.  
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Det foreslås innført et sett med tydeligere restriksjoner og begrensinger for 
byggetiltak uten hjemmel i reguleringsplan. For sosial- og positiv styrking av 
grendeutvikling i områder som Feiring, Morskogen, Minnesund, Habberstad, 
Gullverket med flere steder vil en slik restriktiv holdning mot nybygg medføre at 
eksisterende samfunnsstrukturer nedbygges. Trivsel, trygghet og sosialt fellesskap er 
viktig å ta vare på og å styrke viktige stedskvaliteter. I ny kommuneplan må inntas 
gode muligheter til spredt boligbebyggelse lokalisert i tilknytning til eksisterende 
grender for å styrke disse. I tillegg må det i en ny arealstrategi gis muligheter for en 
begrenset, ny spredt fritidsbebyggelse som er typisk for grendene og som ikke 
belaster omliggende miljøer. Store feltutbygginger med fritidsbebyggelse er utypisk i 
Eidsvoll og bør unngås da det vil belaste nærmiljøer i uventet grad.  

Å trekke tilbake arealformål fordi begrensede muligheter ikke har blitt utnyttet i 
gjeldende planperioden bør ikke tas inn i en ny kommuneplan. Gjennomslagskraft og 
styrke i den nye kommuneplanen må ligge i premisser for muligheter og ikke i svært 
omfattende begrensninger.    

Som eksempel kan nevnes at nærmest en hel generasjon unge i etableringsfasen 
flyttet fra Gullverket på 1960-70-tallet på grunn av restriktive holdninger til fradelinger 
og spredt boligbebyggelse.  

 

Kommuneplanens arealdel  

Forslag som ønskes drøftet og hensyntatt/innarbeidet i ny plan 

Merknader med henvisninger til Rådmannens innstilling og Formannskapets 
saksbehandling 28.01.2020 og til øvrige, utvalgte kapitler/avsnitt. 

Til Formannskapets vedtak 

1. § 1 – Sette inn «og dyrkbar» i formuleringen om dyrket jord.                  
§ 5 – Det er lagt til et nytt 2. kulepunkt til bokstav A med teksten 
«Tomtearealet skal ikke være dyrket eller dyrkbar mark». 
 
Forslagsstiller mener innføring av nytt begrep for vern av mark som er 
«dyrkbar» vil medføre konfliktskapende beslutninger og bli svært belastende 
for all saksbehandling både i administrasjon og for tiltakshavere.  
Et nytt begrep som nevnt over bør ikke tas inn i ny kommuneplan. Før 
sluttbehandling i Kommunestyret må det i så fall redegjøres for og tas inn 
bestemmelser og retningslinjer for hvordan «dyrkbar mark» skal tolkes.  
Ett eksempel kan være bærekraftig, «dyrkbar mark» beliggende på samme 
landbrukseiendom og inntil allerede dyrket mark i produksjon.  
I tillegg må det kunne gis dispensasjoner der «dyrkbar» mark på eiendom som 
kan utvikles for bygging av frittliggende boliger eller fritidsbebyggelse. Gode 
retningslinjer for dispensasjonsbehandling er nødvendig for å unngå ulikheter i 
saksbehandlinger av samme karakter. 

Det finnes småbruk med teiger fra 5 – 30 dekar og større som er helt uegnet 
for maskinell drift. Disse småbrukene og enhver hageflekk vil kunne benyttes i 
en krisesituasjon til nyttevekster for nabohjelp og eget bruk. Ved å tillate 
spredt bebyggelse med en definert avstand mellom byggverk kan 
mellomliggende mark benyttes i en krise. Eventuell brukbar matjord under 
fotavtrykket til et byggverk benyttes jo som regel til hage- og 
plenopparbeidelse. Slike eiendommer med mark burde gis muligheter til å 
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bidra med en bærekraftig grendeutvikling. I tillegg vil det være med på å skape 
muligheter for styrking av stedlige, små og mellomstore byggevirksomheter. 
Fradeling av tomter for bygging av frittliggende eneboliger, generasjonsboliger 
eller en fritidsbolig må kunne tillates.                                                                                   
Forslagsstiller tilkjennegir å være eier av et småbruk i Gullverket og har vokst 
opp på eiendommen. Som eksempel kan nevnes at der er 2 teiger på til 
sammen ca. 12 dekar, ca. 1 dekar har helning større enn 1:5 og ca. 1 dekar 
større enn 1:3. I alt vesentlig grad var det grasproduksjon som for det meste 
blei slått med ljå og raket sammen med håndriver, høyet blei båret inn på 
ryggen. Det var ikke nok høy for vinterforing av 10 – 15 sauer. Nødvendig 
mengde høy måtte kjøpes inn hver vinter. Poteter til eget bruk blei dyrket og 
gravd opp med håndkraft. Driften opphørte ca. 1975-80.  
Tilsvarende eksempler finnes ikke bare i hele Gullverket, men også i de øvrige 
grender som nevnes særskilt i gjeldende Kommuneplan.  
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 i sluttarbeidet med en ny 
Kommuneplan. 
 
 

Til Rådmannens innstilling 

Til pkt 1.1 – underpunkt (upkt) 2 side 3: 
Tekst som vedrører; Behov for nye utbyggingsområder – Regionale planer for areal 
og transport – Prioritert utbygging av tettstedene Råholt og Sundet, er kommentert 
under Kommuneplanens samfunnsdel.  
Innspill med tekst i Samfunnsdel gjentas ikke her, men det bes om at teksten 
betraktes som gjeldende kommentarer og innspill også for Kommuneplanens 
arealdel. 
 
Til siste avsnitt: 
Områder som er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan og som ikke er 
regulert pr vedtaksdato vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  
Forslagsstiller mener slike arealer bør kunne videreføres som utbyggingspotensiale, 
uten at dette belaster kommunal saksbehandling og uten at det må begrunnes 
ytterligere, noe som vil måtte være en belastning for tiltakshavere og for kommunal 
saksbehandling. 
 

Til pkt 2.2 – upkt 2.2.2 siste avsnitt: 
Administrasjonen har vurdert 4 områder avsatt til «Nåværende spredt 
boligbebyggelse i LNF-områder» og foreslår at samtlige reverseres til sitt 
opprinnelige formål LNF. Begrunnelsen oppgis å være føringer i regionale planer og 
det faktum at områdene er blitt tilført svært lite ny boligbebyggelse i perioden 
kommuneplanen 2015-26 har vært gjeldende. Administrasjonen mener at kommunen 
ikke har belegg for å videreføre arealformålet med bestemmelser om «tillatt oppføring 
av inntil 7 boliger pr år for områdene samlet». 

Forslagsstiller mener at administrasjonens forslag må være svært omstridt og at 
forslaget bør trekkes i endelig forslag til ny arealdel med følgende begrunnelse: 

1. Vi er kun midt i planperioden og kjenner ikke resultatet etter perioden 2020-26 
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2. Regionale planer må forventes endret mht «arealstrategi høyt- og tett» som 
forårsaker rask arealknapphet og sterkt stigende boligpriser i tettsteder 
innenfor definerte avstander til «Knutepunkter for kollektivtransporten»  

3. Regionale planer for transport må forventes endret som følge av de krav til 
utslippsfri transport som regjeringen har fremlagt og som vil gjøres gjeldende 
allerede innenfor den nye planperioden 2020-2031. I tillegg vises til TØI’s 
analyser av transportutviklingen mot 2050. 

4. Eidsvoll Kommune som er en typisk landkommune har en eksisterende 
bebyggelse som består av 83,4 % eneboliger og 16,6 % leiligheter i henhold til 
SSB’ statistikk. Ny arealstrategi bør kunne oppmuntre til bygging også utenfor 
de 2 prioriterte tettstedene Råholt og Sundet der det i dagens situasjon er 
aktuelt med kun blokkbebyggelse. Det vil være attraktivt for noen 
aldersgrupper å bo i blokk. Muligheter for fortsatt bygging av nye 
eneboliger/småhus/rekkehus og frittliggende fritidshus i Eidsvoll Kommune vil 
stimulere til at resurssterke personer blir boende i Eidsvoll og at kommunen 
virker tiltrekkende for nye innbyggere. 

 

Til avsnitt/tema: 
 Eldre og ikke igangsatte utbyggingsområder må vurderes fjernet i ny 
kommuneplan  
I denne rulleringen foreslås det tilbakeført totalt ca. 2596 daa potensielle 
utbyggingsområder rundt omkring i kommunen. Felles for flesteparten av disse 
arealene er at de tidligere har ligget inne i gjeldende kommuneplan som fremtidige 
byggeområder for bolig, - noen områder har også ligget inne i kommuneplanen 
siden 1991. 

Forslagsstillers kommentar og forslag: 
Intensjonen i forslaget med en «opprydding» i potensielle utbyggingsområder 
støttes. Mange tiltakshavere kan imidlertid ha lagt ned store økonomiske resurser i 
utarbeidelse av planinitiativ. Å tilbakeføre totalt ca. 2596 daa virker dramatisk og 
må omfatte svært mange tiltakshavere. Det bør vurderes å varsle om tilbakeføring 
med en tidsfrist for muligheter til videreføring av tidligere innsendte 
utbyggingsplaner. I ny Kommuneplan bør innføres hjemmel med tidsfrister som 
har til formål å forhindre en tilstand slik forslag om tilbakeføring viser. Tidsfrist på 
linje med oppstart av byggetiltak og foreldelse, men med lengre tidsfrist i forhold til 
at tiltak som krever reguleringsplan tar tid. 

 

Til Kommuneplan 2015-2026 – Bestemmelse og retningslinjer 
 
Innspill til enkelte deler av gjeldende Kommuneplan som tenkes videreført 
 
§ 14 Bygninger og anlegg i LNF-områder 
 
Oppføring av bygninger og anlegg, herunder bolig, som er nødvendig for 
landbruksdrift og annen næringsvirksomhet basert på landbrukseiendommens 
ressursgrunnlag, er tillatt i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 
(LNF).  
Bygging, samt fradeling/bortfesting av tomt for bolig- og ervervsbruk som ikke 
er tilknyttet stedbunden næring, er ikke tillatt.  
Ny eller vesentlig utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 
Forbudet gjelder også fradeling og bortfesting av tomter til fritidsbebyggelse. 
 
Innspill:  
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Understreket tekst framstår som rent byggeforbud som må kunne endres til at 
det gis rom for utvidelse og nye, frittliggende hytter i begrenset antall. 
Den norske hytta er en del av vår nasjonale identitet. Stadig flere får anledning til å 
realisere sine hyttedrømmer. For mange gir dette muligheter for friluftsliv og kontakt 
med naturen. Vi ser en jevn økning i antall nybygde hytter pr. år. Hyttene blir stadig 
større og mer komfortable. 
Det er et nasjonalt mål at fritidsbebyggelsen skal lokaliseres og utformes med vekt på 
landskap, miljøverdier, ressursbruk og estetikk.  
Eidsvoll Kommune kan trekke opp klare grenser mot de områdene som er sårbare og 
hvor det ikke er hyttebebyggelse i landskapet. I alle deler av Eidsvoll finnes 
frittliggende hytter i alle grender ofte blant eksisterende boligbebyggelse, men i god 
avstand. Kommunen har ikke tradisjon for feltutbygging av hytter hvilket også ville 
belaste nærmiljøer i betydelig grad i forhold til enkeltstående hytter. Kommuneplanen 
er et viktig redskap for å få til dette på forsvarlig grunnlag uten å innføre et 
totalforbud. I retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker i LNF-områder 
må det kunne gis mulighet for at tiltak kan ligge nærmere vassdrag enn 100 meter 
hvis bestemte krav oppfylles.  
Videre må tomtestørrelse for spredt boligbygging i LNF-områdene kunne være større 
enn 2 dekar på naturtomt eller gjerne med krav til tomteutnyttelsen. 
 
 
§ 15 Spredt boligbebyggelse i LNF-områder   
Tillegg fra formannskapet: Det tas inn en bestemmelse om dette forholdet som en 
konsekvens av formannskapets beslutning om å opprettholde kommunens avsatte 
arealer for dette arealformålet. Foreslått planbestemmelse er i hovedsak en 
videreføring av gjeldende og likelydende bestemmelse i kommuneplanen 2015-2026. 
Bestemmelsen om maks 7 tillatte boliger innenfor områdene pr. år i planperioden, 
videreføres. 

Forslagsstillers kommentar og forslag: 
Formannskapets tillegg støttes i hovedsak. Bestemmelsen om maks 7 tillatte boliger 
innenfor områdene pr år i planperioden videreføres. Maks 7 tillatte boliger kan synes 
tilstrekkelig gitt mulighet innenfor hvert område.  
Rådmannens forslag om å trekke tilbake muligheten grunnet svak utnyttelse av 
potensialet oppfattes da som trukket.  
I Kommuneplanen 2015-2026 var det spesielt for Gullverket angitt kun mulighet for 
bygging langs Holsetervegen og Storbråtavegen. De 2 områdene er fortsatt avmerket 
på nytt Arealplankart for ny Kommuneplan 2020-2031. Deler av de 2 områdene ligger 
mer enn 1 km fra Odalsvegen. Det virker ikke konsistent for god grendeutvikling og 
like muligheter slik at det må åpnes for muligheter til bygging i hele grenda samlet 
sett også langs Odalsvegen og Gullverkvegen som er ferdselsårer for 
kollektivtransporten. Det finnes i tillegg andre sideveier med eksisterende 
boligbebyggelse slik at særskilte stedsangivelser foreslås tatt ut i ny Arealdel.     
 
Eldre og ikke igangsatte utbyggingsområder må vurderes fjernet i ny 
kommuneplan  
I denne rulleringen foreslås det tilbakeført totalt ca. 2596 daa potensielle 
utbyggingsområder rundt omkring i kommunen. Felles for flesteparten av disse 
arealene er at de tidligere har ligget inne i gjeldende kommuneplan som fremtidige 
byggeområder for bolig, - noen områder har også ligget inne i kommuneplanen siden 
1991. 

Forslagsstillers kommentar og forslag: 
Intensjonen i forslaget med en «opprydding» i potensielle utbyggingsområder støttes. 
Mange tiltakshavere kan ha lagt ned store økonomiske resurser i utarbeidelse av 
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planinitiativ. Å tilbakeføre totalt ca. 2596 daa virker dramatisk og må omfatte svært 
mange tiltakshavere. Det bør vurderes å varsle om tilbakeføring med en tidsfrist for 
muligheter til videreføring av tidligere innsendte utbyggingsplaner. I ny Kommuneplan 
kan innføres hjemmel med tidsfrister med formål å forhindre en tilstand slik forslag 
om tilbakeføring viser.   
 

Generell sluttkommentar: 

Å trekke tilbake arealer fra utbyggingsformål til arealer for «Grønnstruktur» eller LNF 
vil være krevende for tiltakshavere, men også for kommunen med hensyn til å skape 
positive initiativer for verdifull og bærekraftig vekst. Eidsvoll har det som fortrinn at 
kommunen har rikelige områder med grøntstrukturer, natur og friluftsområder.   

Som generell kommentar må nevnes at landbruk har vært en vital del av Nordisk 
kultur i over 6000 år og er en viktig kulturarv. I dette perspektiv skal verdifulle 
landbruksarealer vernes og styrkes, dette bør ikke være omstridt.  
Tidløs bruk og utnyttelse av landbruksarealer «dyrket eller dyrkbar mark» må 
imidlertid være tilpasset innenfor de epoker menneskene lever i. Å innføre en 
vernebetegnelse som «dyrkbar mark» på eiendommer med uproduktiv mark eller 
utmark og lignende for å kunne avslå tomteutnyttelse til spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse vil medføre krevende saksbehandlinger som ofte skape motstrid.  
 
 
Gullverket 24.april 2020 
 
Olav Tønsberg 
(sign.) 
 
Tlf – 90 91 12 00 
E-post – olav.tonsberg@gmail.com 
 
Enkeltmannsforetak 
Rådg.ing. Olav Tønsberg 
Org.nr.924 801 131 
 

 



Innsendt: 29.04.2020 12:32
Ref.nr: HUSCZO

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Ola
Etternavn

Yri
Adresse

Finstadvegen 260
Postnr.

2072
Poststed

Dal
E-postadresse

ol@yri.no
Mobilnr.

90013396

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Gjelder innspill av et egnet område på gnr. 46, Bnr 15 på Tærudåsen i forbindelse med rullering av arealplanen.
For ytterligere dokumentasjon, se vedlegg.

Dokumentasjon

Beskrivelse

Innspill til endret
arealfomål ved
Tærudåsen

Last opp dokumentasjon

Tærudåsen-Ola Yri.pdf
Ettersendes per post
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Merknad til forslag til ny kommuneplan for 2020-2031 - Eidsvoll kommune.  

 

Innspillet gjelder deler av eiendommen Tærud, Gnr. 46, Bnr 15, og fremmes av hjemmelshaver Ola 

Yri.  

 

Bakgrunn: 

Innspillet kommer som følge av at Furulund Kran & Transport AS, som hjemmelshaver av Tærudåsen 

46, gnr. 96, bnr. 17, har fremmet innspill for omregulering av sin eiendoms reguleringsformål i 

forbindelse med rullering av kommuneplanenes arealdel. Undertegnede er i besittelse av 

naboeiendommen i nord, og ser i så måte positive synergieffekter ved å se området under et. 

Furulund Kran & Transport og undertegnede har vært i dialog, og er begge enige at den mest 

hensiktsmessige løsningen, er at området sees under et, i forbindelse med rullering av 

kommuneplanenes arealdel.  

 

Om eiendommen:  

Eiendommen grenser inn til eksisterende bebyggelse langs Tærudåsen, i umiddelbar nærhet til 

Råholt ungdomsskole og øvrig sentrum av Råholt. På vestsiden grenser den mot Granhaugsvingen og 

kommuneplanens byggeområde B3. Området har tilkomst via veien til Tærudåsen. 

Gnr. 46, Bnr 15 er i dag delvis dekt av mindre bar og lauvskog, etter at området ble sluttavvirket på et 

tidligere tidspunkt. Området som foreslås omdisponert, er del av en større teig av gården Tærud 

(Tærudåsen 4). Det presiseres at det i dette innspillet kun er snakk om deler av teigen, nærmere 

bestemt deg grønne markerte området sør/nederst i figur 1.  Arealet består av ca. 10,4 daa på 

nordsiden av Tærudåsveien og 1,1da på sørsiden, samlet ca. 11,4daa. Området ligger skrånende i en 

forhøyning på vei opp mot vanntårnet til Eidsvoll kommune, og er bestående av skrinn skogsmark. 

Subjektivt må det sies at området ligger sådan med flott utsikt over Råholt, med gode solforhold i 

gangavstand til alle sentrale funksjoner på Råholt.  

 

 

Figur1: Bildet viser det foreslåtte området sør i bildet.       Det 

kommunale vanntårnet ligger sør for bildet, mens Råholt 

ungdomsskole er synlig lengst nord i bildet. Bildet er hentet 

fra www.gårdskart.no 

 



Formell status: 

Området som foreslås omregulert, er per i dag avsatt som LNF-R område. Dette gjelder også for de 

andre naboeiendommene, hvor det allerede er etablerte boliger langs veien inn til Tårudåsen. Det 

ble for relativt kort tid siden skilt ut og bygd to nye eneboliger nord-øst for det foreslåtte området. 

Sør-øst for eiendommen er det også avsatt et område for grønnstruktur. Hvor det antas at dette 

skyldes at området tidligere ble benyttet til hopp og slalåmbakke. 

 

 

 

Figur 2. Bildet viser reguleringsstatus for det foreslåtte området, samt bebyggelse for øvrig.                             

Kilde: kommunekart.com 

 

 

 

 

 

 



Eiendommens potensial: 

Som tidligere nevnt, befinner eiendommen seg sentralt i kommunedelsenteret Råholt. Den befinner 

seg kun ca. 300m syd for Råholt ungdomsskole, under en km til Eidsvoll Verk stasjon, og ca.500m 

unna Amfi Råholt. Området må derfor kunne sies å ha en sentral beliggenhet, og således egnet for 

bebyggelse. Noe som også er i tråd med nasjonalt knutepunkt strategi, hvor føringene er å i stor grad 

bebygge områder nært et kollektivknutepunkt.     

 

Som innledningsvis nevnt, har undertegnede vært i kontakt med Furulund Kran & Transport 

angående et potensielt samarbeid i forbindelse med en eventuell omregulering av området. Som det 

fremgår av figur 3, grenser undertegnedes eiendom inn til Gnr. 96, Bnr. 17, eid av Furulund Kran & 

Transport. En eventuell omdisponering av området fra LNF-R til bolig, vil i så fall gi et 

sammenhengende område. Dette kan være positivt, da områdende samlet sett, kan danne et 

sammenhengende boligfelt. Estetisk gjør dette at en kan utbygge hele området med en felles stilart. 

Samhandling mellom de to grunneiere legger også grunnlaget for tjenlige løsninger for plassering av 

fellesarealer, offentlig infrastruktur ect. for området som sådan.  

 

 

Figur 3. Bildet viser de respektive eiendommene gnr./bnr. 96/15, og 96/17, eid av henholdsvis Ola Yri og 

Furulund Kran & Transport.                

Kilde: www.gårdskart.no  

Furulund Kran & Transport 

Tærud 



Type bebyggelse:  

I likhet med Furulund, ser en for seg en potensiell utbygging i form av åpen småhus bebyggelse, 

fortrinnsvis eneboliger. Dette samsvarer med eksisterende bebyggelse rundt eiendommen. En ser for 

seg et potensial av 7 – 12 boliger i tillegg til et fellesareal, som eventuelt kan sees i sammenheng med 

Furulunds planer, eller isolert.  

 

Så fremt området avsettes for boligformål i kommuneplanen, anser undertegnede det som naturlig 

innen rimelig tid å utarbeide en detaljreguleringsplan for området. Undertegne ønsker å utarbeide 

denne i tett samråd med Eidsvoll kommune, og potensielt også med Furulund. Sammen er vi av den 

oppfatning, at en kan sikre sentrale og naturskjønne eneboligtomter, for de fremtidige innbyggere av 

Råholt. Det er i den senere tid bygget vesentlig med leiligheter på Råholt. Dette området ønsker å 

tilby kundegruppen et annet alternativ, ved å kunne bo i enebolig, men samtidig kunne bo i 

umiddelbar nærhet til knutepunktet på Råholt. Dette bør appellere til spesielt barnefamilier, hvor 

man har et stort og variert naturområde som nærmeste nabo. I tillegg kan man ferdes trygt til skole 

og barnehage til fots, uten å benytte offentlig transport.  

 

 

Undertegne håper på et positivt tilsagn på overnevnte, og ser frem til et godt samarbeid med Eidsvoll 

kommune om planlegging og utvikling av gnr.96 bnr. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll 

28.04.2020 

        Ola Yri 



Fra: Andrè Svorkmo[andre.svorkmo@outlook.com]
Dato: 29.04.2020 22:27:37
Til: Eidsvoll Post
Kopi: grete.espe@if.no
Tittel: Merknad til planforslag i Eidsvoll kommune.

                                                                                                                      Råholt 29.04.2020

 

Merknad til planforslag i Eidsvoll kommuneplan

Denne merknaden gjelder adressen Tærudvegen 61, 2070 Råholt.

Vi sender inn merknad til planforslaget fordi vi ønsker størrelsen på grøntareal vest på vår eiendom (gnr/bnr 96/47)
redusert, og at det reduserte arealet blir omgjort til gult areal.
Allmenn bruk av grøntarealet har alltid kun vært en smal gang og sykkel rås som er lokalisert vest for
høyspenttraseen. Bredden på råsen har alltid vært ca. 0,5 meter og bruken har i praksis vist seg å være langt mindre
enn dagens avsatte grøntareal. Vi ber om at kommunen reduserer grøntarealet til et mindre areal lengst vest på vår
eiendom og at det som tidligere var grønt blir gjort om til areal som kan bebygges.
Vi har et ønske om å gjøre det mulig å kunne erstatte dagens garasje i Tærudvegen 61 med en bolig og så oppføre en
garasje tilhørende den nye boligen vest for høyspentlinjen. Siden det i dag allerede er en utkjøring fra
naboeiendommen Tærudvegen 67, som er oversiktlig og med god sikt mot både vest og øst, ser vi for oss at det mest
praktiske og funksjonelle vil være å opprette en felles utkjøring mot Tærudvegen. På motsatt side av Tærudvegen
ligger Bekkedal der Rikets sal tilhørende Jehovas vitner ligger, det viser seg at veikrysset tåler trafikken til og fra
Rikets sal pluss alle beboerne i det området godt, vi kan derfor ikke se at det vil skape noen ulemper om vi knytter en
fremtidig tomt til den allerede etablerte utkjøringen fra Tærudvegen 67.
Til merknaden over vedlegger vi et kart med skisser som viser hvordan vi ser for oss at Tærudvegen 61 kan se ut i
fremtiden.
 
Vi håper kommunen imøteser vår henvendelse.
Vedlegg: 1 kart med skisser.
 
Med vennlig hilsen
Grete Espe og André Leon Svorkmo 
Tærudvegen 61
2070 Råholt

   
Sendt fra Windows E‐post



Kart hentet fra Eidsvoll kommune sin nettside 

Utfra tanker vi har rundt eiendommen vår i Tærudvegen 
61, 2070 Råholt, ønsker vi at grøntarealet på vår eiendom 
reduseres til et område i vest på eiendommen. 

Fremtidig grønt areal. Dagens 
bruk av grønt areal er en halv 
meter bred rås som benyttes 
til gang og sykling.

Fremtidig plassering for garasje 
til gnr/bnr 96/47, ønsket 
utkjøring mot Tærudvegen. 

Tenkt plassering for garasje med utkjøring til 
Tærudvegen, dersom eksisterende garasje i 
fremtiden erstattes med bolig.

Ønsker mulighet til i 
fremtiden å sette opp 
boenhet i stedet for 
garasje, tomt vil ha 
areal på ca. 850m²

Ny fremtidig 
eiendomsgrense for 
gnr/bnr 96/47.

Mulig 
fremtidig 
tomt, med 
areal 
ca.500m²



Eidsvoll 15 A ril 2020

Til Eidsvoll Kommune

Viser til ruleringsplan møte Dere skal ha 17 April.

I den forbindelse ønsker jeg å komme med ønske om % fradele 4 tomter til

boligformål fra eiendom 15/5. Totalt fradelt areal vil bli ca 7800 kvm. Tomtestørrelse vil da

bli i samme størrelse som 15/310-313. Dette er i ett område som har lav bonitet. Det er også

i ett område der det i dag foregår byggeaktivitet og vei allerede er anlagt.

Veirett er allerede godkjent til Jonsbråtavegen. Vann og avløp ser jeg for meg at må

bli borrevann og mini rense anlegg.

So pc
a]3Q%t

Serf til ett pos· ivt sv .

an
Bernt A Galaasen 

1/

Vedlegg 1
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Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll

Innspill til ny kommuneplan 2020-2031 vedrorende Gladbakk gård 126/1,
kommentar til 4.2.2 Nr. 18

Gladbakk gård er en av de gamle gårdene på Råholt som ble sjøleierbruk fra

1781. Den har vært i familiens eie fra 1936.

Vi har tidligere avstått arealer til Eidsvoll kommune til oppføring av sentrale

Prosjekter på Råholt:
Råholt bosenter m/veger og parkering.
Rå holthallen/svømmehall m/veger og parkering.
Grøntareal ved Amfi, veg og parkering mot Forberggården.

Familien har frem til i dag ikke ønsket å selge ytterlige arealer til

utbyggingsformål, men vil at gårdens hus bevares med de grøntarealer som er
en naturlig del av gårdstunet. Disse arealer avsettes som foreslått til

grønnstruktur og bevares som i dag.

Det vil si at område syd for hagen og nord for låvebygning avsettes til
sentrumsbebyggelse med formål forretning/kontor/bolig. Disse arealene bør

kunne benyttes til utvikling av sentrum på Råholt i samråd med familien.

Råholt 29.04.2020
7.» TU' 7%«o

t i

•  7" 1'ad ole
Inger Kari Jostad og Trond Jostad



Innsendt: 29.04.2020 11:07
Ref.nr: SPMTGQ

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Per
Etternavn

Fremming
Adresse

Hjeravegen56
Postnr.

2072
Poststed

Dal
E-postadresse

eilen.loften@altiboxmail.no
Mobilnr.

91512393

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Forslag til gang og sykkelveg ved Hjeravegen i forbindelse med regulering av Manerud. Jeg ser at mange av oss blir
berørt av det gamle forslaget, som går igjennom hagen til oss på vestsiden av Hjeravegen. Mitt forslag er å bruke
østsiden av Hjeravegen fra skolen fram til Løkvegen , derifra kan man krysse Hjeravegen og bruke den gamle vegen
i jordekanten på motsatt side av Løkvegen , den vegen er i dag brukt som tursti/traktorveg  over til furulundsjordet .
den forgrener seg også innover mot Manerud .

Dokumentasjon

Beskrivelse

grov skisse trase
Last opp dokumentasjon

95036632_28096199992744
36_358396290498822144_n
.jpg

Ettersendes per post

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post
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Fra: Anne Bergem[anne.bergem@gmail.com] Dato: 30.04.2020 08:39:28 Til: Eidsvoll Post Tittel: innspill
kommuneplanen
Innspillet nedenfor ble sendt som epost-vedlegg fra undertegnede i går.
Jeg er usikker på om vedlegget lar seg åpne. Jeg sender derfor samme innspill også i denne eposten.
Mvh
Anne Bergem

Innspill til kommuneplan for 2020 - 2031

Uttalelsen gjelder område 8, gårds- og bruksnummer 63/27, eiendommen Torshaug.

Undertegnede ber om at området ikke tas ut av kommuneplanen som område for boligbygging ved denne rulleringen.

Området ble tatt inn i kommuneplanen 2015 - 2026 som område for boligbygging.
Skisse til regulering for småhusbebyggelse er utarbeidet av firma Plan 1, og oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 12.10.2016.
Oppstart av detaljregulering ble varslet i avisene 05.01.2017.
Det er i etterkant gjennomført samarbeidsmøte m naboer med sikte på sanering av 3 utkjøringer og flytting av en felles utkjøring lenger vekk fra
svingen, for å søke å finne løsninger på dagens trafikksikkerhetsutfordringer i dette området.
Vi har informert kommunen om at vi fortsetter arbeidet med å utrede ulike løsninger i tilbakemelding 09.09.19 og vi har gjennom svar på en
spørreundersøkelse, bekreftet at det planlegges inntil 10 boliger (ikke 30 som det står i kommuneplanen som nå er på høring).

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.

Eksisterende plan omfatter bygging av 8 - 10 eneboliger m relativt store tomter, noe som iflg Fylkesmannen vil passe godt inn i bebyggelsen i området
forøvrig. Området tilfredsstiller nasjonale krav om fortetting i allerede eksisterende boligområder og om nærhet til kollektivknutepunkt; buss-stopp
ligger på området og det er gangavstand til tog, skole og butikker.

Konsekvensutredning fra Eidsvoll kommune tilknyttet kommuneplanens arealdel 2015 - 2026 konkluderte med:
«Samlet vurdering:
Utredningen viser ingen negative konsekvenser, men liten/mindre og ingen vesentlig konsekvens for alle miljøtemaene. Utbygging vil føre til tap av ca 8
daa fulldyrka jord, men dette arealet er lite og ikke del av et større sammenhengende jordbruksareal. Området ligger like ved fv.181, og kan være utsatt
for trafikkstøy.
For samfunnstemaene er det en overvekt av positive konsekvenser. Utbyggingen vil være positiv for lokal utvikling, men avstand til Eidsvoll sentrum og
offentlige tjenester utenom skole genererer noe bilbruk. Området har god tilgang til friluftsområder.
Konklusjon og anbefalinger:
Det forutsettes at det gjennom reguleringsplan avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeiding av nødvendige trafikksikkerhetstiltak
og støyskjermingstiltak.
Utbyggingsformål anbefales.»

Vi ber i tråd med kommunens egen konklusjon ovenfor, om at området ikke tas ut av kommuneplanen. Dette slik at vi kan arbeide videre i dialog med
kommunen og veivesenet om en regulering av området til småhusbebyggelse og samtidig bidra til gjennomføring av nødvendige trafikksikkerhetstiltak i
området, noe som er høyst påkrevet enten området bygges ut eller ikke.

Mvh

Anne Bergem og Torstein Owe



Innsendt: 30.04.2020 22:24
Ref.nr: QHROIB

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Opplysninger om berørt part
Svaret er fra:

Privatperson
Etternavn

Tajet
Fornavn

Ida Marion
Adresse

Gustav granhaugsvei 48
Postnr.

2070
Poststed

Råholt
E-postadresse

idatajet@gmail.com
Mobilnr.

90787010

Saken gjelder
Høringssak

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Hei

 Jeg bor i Gustav granhaugsvei. Vi bruker turstier og skogen mye.

Å bygge ut Tyskerud vil påvirke oss som allerede har bolig der negativt. Det vil gi økt støy fra e6. Det vil øke
trafikken inne på boligfeltet som vil påvirke barns lek negativt. Det vil fjerne den nære skogen som barna på
boligfeltet leker i. Utbyggingen vil gjøre at barn som nå bor rett ved skogen vil slutte å bruke den fordi skogsgrensa
blir flyttet så nærme e6 at det ikke er lov for brorparten av barna å gå dit.

Å bygge ut Tyskerud vil ødelegge for dyrelivet. Det nåværende boligfeltet har en fantastisk skog og natur rett ved
seg. Det bidrar til økt helse i alle aldersgrupper.

Å bygge ut Tyskerud vil være ødeleggende for alle som har valgt å  bosette seg i området fra før av.

Jeg leser at turstier skal bevares, men jeg ønsker å få frem viktigheten av at flere av stiene ut fra boligfeltet og
innover i skogen blir tatt vare på, og ikke bare hovedstien( som minner mer om en gangveg enn sti....). Ta vare på
skogsstier, ikke bare de store gangveiene som er laget i forbindelse m vanntårnet/gapahuken. Tyskerud gir
muligheten til å gå på ordentlige skogsstier, også for de som ikke orker å gå så langt. Ikke ta bort denne skogen.
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Ikke ta bort muligheten til å komme seg ut i nærskogen for alle aldersgrupper i det nåværende boligfeltet. De siste
ukene (*corvid) har vi sett mer enn noen gang hvor viktig denne muligheten er, å ha kort vei til naturopplevelser.

Videre stiller jeg et kritisk spørsmål om infrastruktur. Vannforsyningen vil bli sårbar m så stor utbygging.  Vegnettet
er allerede for dårlig og for smalt til å håndtere dagens trafikk. Om vinteren er veien, som Eidsvoll kommune har
ansvaret for, ofte i så dårlig forfatning at en ikke klarer å se fortauet/om det er fortau, en klarer ikke å møte andre
biler fordi veien har blitt for smal pga brøytingen og det er ofte så store dumper at det er svært utfordrende for
vanlige personbiler å kjøre inn og ut til egen eiendom.

Et annet viktig punkt er skole. Jeg har ei datter som er elev i 5.trinn på bønsmoen skole. De er for mange elever.
Skolen er bygd for 2 paralleller  per trinn. 1. og 5.trinn er delt i 3 og det har blitt bygget om for å klare å lage ekstra
klasserom.  Skolen er overfylt. Den burde blitt bygd for fire paralleller. Det er galskap å bygge så mye uten å
mulighet for å gi innbyggerne et godt nok skoletilbud. Og Råholt ungdomsskole var strengt talt overfylt for mange
år siden.

Å presse barn og ungdom inn i trange skoler gir ikke kommunen vekst på sikt.

Å bygge ut Tyskerud vil påvirke livskvaliteten til mange innbyggere i Eidsvoll kommune negativt.

Vedlegg
Vedlegg som ev. styrker/støtter høringssvaret.

Last opp vedlegg

Offentlig høring - høringssvar

Side 2 av 2702516m, Sem & Stenersen Prokom AS



Innsendt: 30.04.2020 22:35
Ref.nr: ZDOLUG

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Oda Tærud
Etternavn

Westengen
Adresse

Sagmovegen 53
Postnr.

2074
Poststed

Eidsvoll Verk
E-postadresse

oda.westengen@gmail.com
Mobilnr.

90412226

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Jeg ønsker å stille meg bak merknadene innsendt av mine naboer i Lundsguta på Eidsvoll Verk (vedlagt). Å åpne for
sterk fortetting i etablerte boligområder på Sagmoen og Lundsgutua mener jeg vil medføre store ulemper for oss
som allerede bor her. Jeg deler også de andre bekymringene som tas opp i vedlegget.

Dokumentasjon

Beskrivelse

For Sagmoen og
Lundsgutua

Last opp dokumentasjon

Merknader_NyKommunepla
n.pdf

Ettersendes per post
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Merknader til forslag til ny kommuneplan for 2020-2031 

Vi viser til forslag til ny kommuneplan for 2020-2031 som ble lagt ut på høring på 
kommunens hjemmesider den 26. mars 2020, med høringsfrist 30. april 2020. Nedenfor 
følger våre merknader til planen. Merknadene er knyttet til følgende tema: 

1. Befolkningsvekst og boligbehov 
2. Grønn grense – boligvekst og fortetting 
3. Negative konsekvenser for naboeiendommer ved massiv utbygging 
4. Utbygging relatert til infrastruktur og offentlige tjenester 
5. Kvalitetskrav ved arealutbygging 

 
En oppsummering av våre merknader til den nye kommuneplanen er inkludert helt til slutt i 
dokumentet. 
 
1. Befolkningsvekst og boligbehov 

I samfunnsdelen av kommuneplanen presenteres boligbyggeprogrammet for Eidsvoll (side 
19). Det fremgår her at kommunen planlegger med 4012 nye boliger i perioden frem mot 
2031. Med en antakelse om 2 personer per husholdning1 tilsvarer dette en befolkningsvekst 
på 8024 personer. I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense"2 fremgår det at statistisk 
sentralbyrå (SSB) sin prognose for den samme perioden er en befolkningsvekst på kun 4047 
personer. Dette tilsvarer et boligbehov på 2024 nye boliger, dvs kun halvparten av det antallet 
nye boliger som kommunen planlegger for (4012 boliger). Vi stiller spørsmål ved hvorfor 
kommunen mener det er behov for dobbelt så mange nye boliger i perioden fram mot 2031 
som det SSBs prognoser for befolkningsveksten skulle tilsi! 
 
I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" argumenteres det med at boligvekst ofte er 
selvforsterkende (side 5): "Et boligområde blir mer attraktivt av flere boenheter, da det 
generer flere tilbud og et større marked." Det vises videre til historisk aktivitet; ifølge 
rapporten har det de siste årene vært bygget i snitt 260 nye boliger per år (side 5). For 
perioden frem mot 2031 legges det imidlertid opp til at det skal bygges hele 335 nye boliger i 
snitt per år, dvs en kraftig økning fra det som betegnes som historisk byggeaktivitet. 
Begrunnelsen for dette synes i hovedsak å være at det allerede foreligger en rekke planer om 
utbyggingsprosjekter i kommunen.  
 
På bakgrunn av ovenstående kan det se ut som om kommunens planer om 4012 nye boliger 
fram mot 2031 ikke er et uttrykk for et reelt boligbehov, men snarere et ønske om en sterkest 
mulig befolkningsvekst. Dette støttes også av teksten på side 2 i rapporten der det fremgår at 
dersom man i stedet velger å bygge færre boliger, vil det også flytte færre personer til 
kommunen og behovet for nye boliger vil bli mindre: "Boligbehovet i en kommune er jo et 

 
1 I følge rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" er størrelsen på en gjennomsnittlig husholdning i 
Eidsvoll kommune i dag 2.00 personer og det er dette tallet som er brukt i kommunens prognoser for 
boligbehovet. 
2 Fullt navn på rapporten er "Fortettingsanalyse og forslag til langsiktig grønn grense for prioriterte tettsteder i 
Eidsvoll kommune – Eidsvoll og Råholt". 



uttrykk for et valg om å bo akkurat der. Oppfylles ikke behovet kan valget falle på 
nabokommunen."  
 
Vi mener at kommunens estimater av boligbehovet for perioden frem mot 2031 i stedet må 
baseres på SSBs prognoser for befolkningsveksten og at omfanget av den planlagte 
boligutbyggingen må være i samsvar med dette. 
 
2. Grønn grense – boligvekst og fortetting 

I forslaget til ny kommuneplan innføres begrepet "Grønn grense" for de to tettstedene 
Eidsvoll og Råholt. Innenfor et område med 1 km radius fra Eidsvoll stasjon og Eidsvoll 
Verk stasjon skal det ifølge kommuneplanen bygges høyt og tett, jfr. kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer, §15:  

"Innenfor bestemmelsesområdet grønn grense som er fastsatt med utgangspunkt i Eidsvoll 
verk stasjon og Eidsvoll stasjon, skal det ved framtidig planlegging legges vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon med høy kvalitet og miljøvennlige 
utbyggingsprosjekter." 

 
Det vises til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) som støtte for 
dette. Den regionale planen sier imidlertid at det er de regionale byene og områdene innenfor 
det såkalte bybåndet som skal ta en høy andel av befolknings- og boligveksten i Oslo og 
Akershus (side 6 og 20). Hverken Eidsvoll eller Råholt er i planen definert som regionale 
byer eller som en del av bybåndet. Det er derfor etter vår mening ingen grunn til å legge opp 
til en slik massiv bolig- og befolkningsvekst i Eidsvoll kommune som det den nye 
kommuneplanen planlegger med. 
 
Boligtetthet: 

I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" nevnes eksempler på konkrete tettheter i 
byområder, med Drammen som eksempel (side 9). For et "større bymessig sentrumsområde" 
i Drammen er tettheten oppgitt å være 12 boliger per dekar (24 personer). I forbindelse med 
den planlagte utbyggingen på Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon er det nå satt i gang 
detaljregulering for et 15 dekar stort område lengst sør på jordet hvor utbygger ønsker å sette 
opp 240 boenheter3. Dette vil – dersom prosjektet blir godkjent – gi en tetthet på hele 16 
boliger per dekar, noe som er like tett som de områdene som har aller høyest tetthet i 
Drammen ("kvartal i sentrum", se side 9 i rapporten). Vi mener det er uheldig at 
kommuneplanen legger opp til en plan for boligbyggingen som resulterer i denne type 
innspill fra utbyggere, med boligtettheter som kan konkurrere med de større byene på 
Østlandet. Vi ønsker ikke en slik utvikling for kommunen og mener at det heller ikke er 
grunnlag for en slik massiv utbygging, ref. SSBs prognoser for befolkningsveksten ovenfor. 
 
Fortetting i eksisterende boligfelt: 

I følge rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" er det ikke bare nye arealer som skal 
tas i bruk til utbygging. Det skal også gjøres en fortetting i allerede eksisterende og 
ferdigutbygde boligfelt som ligger innenfor den grønne grensen. For eksempel, i delområde 
1B12 på Eidsvoll Verk (figur 16) skal det ifølge rapporten være plass til 50 nye boliger i 

 
3 Se referat fra oppstartsmøte mellom utbygger og kommunen datert 24.09.2019. 



tillegg til de 75 boligene som allerede befinner seg på området (tabell 13). Tilsvarende 
gjelder for andre eksisterende boligfelt innenfor den grønne grensen rundt henholdsvis 
Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. En slik fortetting vil etter vår mening være svært 
ødeleggende for nærmiljøet til de som allerede bor i boligfeltene og bør unngås. Vi mener 
også at det ikke er grunnlag for en slik fortetting, ref. SSBs prognoser for befolkningsveksten 
ovenfor. 
 
Fordeling av boligveksten mellom Eidsvoll og Råholt: 

Kommunen planlegger – med henvisning til regional plan for areal og transport – at 80% av 
boligveksten skal skje innenfor de grønne grensene rundt Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk 
stasjon. Videre mener kommunen at veksten skal deles likt mellom Eidsvoll og Råholt4, dvs 
40% / 40%. Ifølge regional plan for areal og transport er imidlertid Eidsvoll et spesielt 
prioritert tettsted som har høyere prioritet enn Eidsvoll Verk / Råholt (side 22). Eidsvoll skal 
derfor – ifølge den regionale planen – ha den høyeste boligtettheten av de to (side 26). I 
tillegg har Eidsvoll et bedre togtilbud (flere avganger per time) siden dette er et mer sentralt 
kollektivknutepunkt enn Eidsvoll Verk. Etter vår mening er det derfor naturlig at den største 
andelen av boligveksten tas i Eidsvoll og ikke i Råholt.  
 
Av tabellen øverst på side 41 i rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" fremgår det 
imidlertid 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. Vi mener det er uheldig at det 
legges opp til en utbyggingsplan som er i direkte strid med føringene i regional plan for areal 
og transport, med tanke på hvilket tettsted som skal prioriteres høyest. Føringene i den 
regionale planen vil imidlertid lett kunne oppfylles dersom kommunen i stedet legger opp til 
en utbygging som er i samsvar med SSB sine prognoser for befolkningsvekst (2024 boliger). 
I dette tilfellet vil Eidsvoll – med sitt boligpotensial på inntil 1365 nye boliger – kunne ta opp 
til 67% av den planlagte boligveksten i kommunen. 
 
Manglende mulighet for medvirkning: 

Mange av kommunens innbyggere er kjent med at det pågår og planlegges nye store 
utbyggingsprosjekter slik som på Lundsjordet. Svært få av innbyggerne synes imidlertid å 
være klar over at den nye kommuneplanen også legger opp til utstrakt fortetting av allerede 
eksisterende og ferdigutbygde boligfelt i perioden fram mot 2031. Dette vil 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. I følge plan- og bygningsloven skal kommunen legge til rette 
for medvirkning i kommunale planprosesser og samfunnsdelen til den nye kommuneplanen 
sier følgende (side 27): 

"Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger for utvikling av lokalsamfunnet. Dette 
forutsetter at kommunen spiller på lag med innbyggerne og at innbyggerne engasjerer seg. 
<…> Beslutningsprosesser skal være åpne og invitere til dialog. Det må legges til rette for 
dialog og medvirkning." 

 

 
4 Se rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense", side 6. 



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. 
 
3. Negative konsekvenser for naboeiendommer ved massiv utbygging 

Boligutbygging i den skala det legges opp til i den nye kommuneplanen vil berøre mange av 
kommunens innbyggere, spesielt de som bor innenfor de grønne grensene som kommunen nå 
definerer. Når det skal bygges høyt og tett – som ser ut til å være kommunens ambisjon – så 
vil dette kunne ha svært negative konsekvenser for den allerede eksisterende bebyggelsen i 
området; reduserte sol- og lysforhold, redusert utsikt fra egen eiendom, mindre privatliv 
grunnet innsyn fra høye nybygg, samt økt trafikk og støy i nærområdet. Totalt vil dette kunne 
gi en kraftig verdiforringelse av eiendommene. Berørte naboeiendommer vil i slike tilfeller 
kunne kreve erstatning etter plan- og bygningsloven §15-3. 
 
4. Utbygging relatert til infrastruktur og offentlige tjenester 

Utbygging – og den befolkningsveksten det fører med seg – vil øke belastningen på allerede 
eksisterende infrastruktur og offentlige tjenester. Med den kraftige økningen i befolkningstall 
som kommunen legger opp til for perioden fram mot 2031 vil det være behov for økt 
investering i helsetjenester og eldreomsorg, flere barnehage- og skoleplasser, utbedring av 
veinettet, etc. 
 
Rent drikkevann: 

En viktig faktor i denne sammenhengen er tilstrekkelig tilgang på rent drikkevann til alle 
innbyggerne i kommunen. Bare i løpet av det siste året har kommunens innbyggere mottatt 
kokevarsel flere ganger. Sommeren 2018 ble kommunens innbyggere ilagt sterke 
restriksjoner på bruk av drikkevann grunnet en varm og tørr sommer der vannreservene ble så 
små at rasjonering av drikkevannet var påkrevet. Grunnet klimaendringene vil man måtte 
forvente at dette er noe som vil kunne skje oftere i årene fremover. Storskala utbygging – 
med tilhørende befolkningsvekst – vil bidra til å legge ytterligere press på de allerede knappe 
vannressursene i kommunen. 
 
Beredskap og sikkerhet / brannvesen: 

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 
innenfor sine grenser5. I samfunnsdelen til kommuneplanen fremsetter kommunen følgende 
som et av sine hovedmål (side 25): 

"Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser 
eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike hendelser." 

 
Eidsvoll kommune består i dag av spredt lavhusbebyggelse med noe lavblokkbebyggelse i 
sentrumsområdene. Høy og tett utbygging rundt kollektivknutepunktene Eidsvoll stasjon og 
Eidsvoll Verk stasjon vil stille store krav til beredskap og sikkerhet – herunder brannvesen. 
På Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon ønsker utbyggerne å bygge høyblokker opp til 

 
5 Samfunnsdelen til ny kommuneplan, side 20. 



11 etasjer6. Denne typen bebyggelse vil stille helt andre krav til personell og utstyr ved en 
brann enn det som er tilfellet i dag; brannbilene må ha lange nok stiger, det må være 
tilstrekkelig med vannreserver til slokking ved en storbrann i tett bygningsmasse, etc. 
Kommunen må også være i stand til å håndtere en eventuell masse-evakuering av 
sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt dersom det skulle bli påkrevet (et eksempel er 
evakueringen av 2000 mennesker fra Lillestrøm sentrum i april 2000 grunnet eksplosjonsfare 
fra to togvogner med propan som sto i brann på Lillestrøm stasjon). 
 
Kollektivtrafikk / jernbane: 

Den planlagte storskala utbyggingen rundt kollektivknutepunktene Eidsvoll stasjon og 
Eidsvoll Verk stasjon har som utgangspunkt at beboerne i disse områdene i størst mulig grad 
skal benytte seg av kollektivtrafikk. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
presiserer følgende vedrørende dette (side 25): 

"Kapasitet i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt når fremtidig vekst 
fastsettes." 

 
Mange av kommunens innbyggere pendler med tog til jobb i Oslo. Togene er imidlertid 
allerede i dag svært fulle i rushtiden (ikke sitteplass til alle). Dette gjelder spesielt fra Eidsvoll 
Verk stasjon – til tross for at antall togavganger der for få år siden ble utvidet til to avganger i 
timen og togene kjøres med doble togsett. Eidsvoll stasjon har tre togavganger i timen, slik at 
togkapasiteten der er noe bedre. Eidsvoll er også et høyere prioritert kollektivknutepunkt enn 
Råholt / Eidsvoll Verk i den regionale planen for areal og transport. Det må dermed forventes 
at Eidsvoll vil ha et bedre kollektivtrafikktilbud enn Råholt også i framtiden. Hovedtyngden 
av en eventuell befolkningsvekst bør derfor legges til Eidsvoll i stedet for Råholt. Det er 
imidlertid lite som tyder på at det vil bli noen generell økning i togtilbudet i kommunen i 
overskuelig fremtid. Den kraftige økningen i antall togpassasjerer som kommunens 
boligbyggingsplaner legger opp til er dermed ikke forenlig med kollektivtrafikktilbudet som i 
fremtiden vil være tilgjengelig for innbyggerne i området.  
 
5. Kvalitetskrav ved arealutbygging 

Den omfattende boligveksten som det planlegges med i kommuneplanen vil ha store 
konsekvenser for miljø og samfunn. Når arealutbygging planlegges skal virkninger for miljø 
og samfunn utredes, jfr. Plan- og bygningsloven, §4-2, andre ledd: 

"For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 
planens virkninger for miljø og samfunn." 

 
Plan- og bygningsloven sier videre (§29-2): 

"Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering." 

 
En omfattende utbygging med høy og tett bygningsmasse vil bryte sterkt både med de 
naturlige omgivelsene og dagens eksisterende bebyggelse, som i all hovedsak består av spredt 

 
6 Se referat fra oppstartsmøte mellom utbygger og kommunen datert 24.09.2019. 



lavhusbebyggelse og noe lav blokkbebyggelse i sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt. 
Boligbyggingsprogrammet som det legges opp til i kommuneplanen vil derfor etter vår 
oppfatning ikke være forenlig med plan- og bygningsloven §29-2. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sier følgende om kvalitetskrav i 
forbindelse med arealutvikling (side 45): 

"I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med 
kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges 
til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne 
strukturer, kulturminner og kulturmiljøer." 

 
Samfunnsdelen til kommuneplanen har videre som to av sine hovedmål (side 20 og 23): 

"Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 
utbyggingsmønster i all arealplanlegging." 

og 
"Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og 
miljøkvaliteter." 

 
Det legges her vekt på at Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og 
sine natur-, kultur-, og miljøkvaliteter. I en rapport om lokal mobilitet og grønnstruktur i 
Råholt sentrum konkluderes det med at det er store forskjeller innenfor Råholt når det gjelder 
kvalitet på – og omfang av – grønnstruktur. Det påpekes imidlertid at det særlig i sentrum er 
mangel på grønnstruktur og rekreasjonsmuligheter. Vi kan vanskelig se at den massive 
boligutbyggingen som kommuneplanen legger opp til i sentrumsområdene vil kunne bidra til 
å bedre denne situasjonen. 
 
I samfunnsdelen til kommuneplanen pekes det på at kommunen har en rekke 
helseutfordringer i befolkningen (side 11). Kommunen har blant annet en høyere andel 
livsstilssykdommer som overvekt / fedme, muskel- og skjelettlidelser enn resten av landet og 
en høyere andel av befolkningen har psykiske symptomer. Forventet levealder blant menn og 
kvinner er også lavere enn for landet som helhet. I samfunnsdelen av kommuneplanen 
erkjennes det at det vil bli en utfordring å kombinere fortetting av sentrale områder med 
mulighet for friluftsliv og rekreasjon, helsebringende aktivitet og god livskvalitet for 
kommunens innbyggere (side 20). Vi er enig i denne vurderingen og mener at omfanget av 
den planlagte boligutbyggingen også av denne grunn bør reduseres kraftig. 
 
6. Oppsummering 

Den nye kommuneplanen legger opp til en massiv utbygging og fortetting innenfor en 1 km 
radius rundt Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Omfanget av utbyggingen ser ut til å 
være basert på et ønske om en sterkest mulig befolkningsvekst fremfor å være begrunnet i et 
reelt boligbehov. En slik storskala utbygging vil kunne ha en rekke negative konsekvenser for 
miljø og samfunn og vil også kunne komme i konflikt med nasjonale lover og regler og 
regionale retningslinjer. En rekke momenter taler sterkt mot et slikt omfang av utbyggingen 
som kommunen legger opp til. Disse har vært diskutert tidligere og omfatter følgende: 

• SSBs prognoser for befolkningsveksten tilsier at det reelle boligbehovet bare er 
halvparten av det kommunen planlegger for i sitt boligbyggingsprogram. 



• Ifølge regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det de regionale 
byene, samt områdene innenfor det såkalte bybåndet, som skal ta en høy andel av 
befolkningsveksten i Oslo og Akershus – ikke tettsteder som Eidsvoll og Råholt. 

• Vi vil kunne få boligtettheter i sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt som er 
sammenlignbare med boligtetthetene i sentrum av de større byene på Østlandet. 

• Fortetting i eksisterende ferdigutbygde boligfelt vil være svært ødeleggende for 
nærmiljøet til de som allerede bor i boligfeltene. 

• Kraftig verdiforringelse av naboeiendommer til områder der det bygges høyt og tett. 

• Økt belastning på eksisterende infrastruktur og offentlige tjenester.  

• Økt press på kommunens allerede knappe vannressurser. 

• Økte krav og nye utfordringer når det gjelder sikkerhet og beredskap; herunder evne 
og kapasitet til å håndtere masse-evakuering av befolkningen fra sentrumsområder 
med høy og tett bebyggelse. 

• Økt støy og trafikk. 

• Manglende kapasitet i kollektivtilbudet – togene er allerede i dag fulle i rushtiden. 

• En omfattende utbygging med høy og tett bygningsmasse vil bryte sterkt både med de 
naturlige omgivelsene og dagens eksisterende bebyggelse – noe som vil være i strid 
med plan- og bygningsloven §29-2. 

• Det er allerede i dag mangel på grønnstruktur og rekreasjonsmuligheter i 
sentrumsområdene. 

• Det er vanskelig å kombinere fortetting av sentrale områder med gode muligheter for 
friluftsliv, helsebringende aktivitet og god livskvalitet for kommunens innbyggere. 

 
Basert på ovenstående mener vi at kommunens boligbyggeprogram må reduseres kraftig. Vi 
mener at SSBs prognoser for befolkningsveksten må legges til grunn slik at den planlagte 
boligutbyggingen blir i samsvar med det reelle boligbehovet – i stedet for å være basert på et 
ønske om en sterkest mulig befolkningsvekst. Videre mener vi at hoveddelen av boligveksten 
må legges til Eidsvoll – ikke Råholt / Eidsvoll Verk – i tråd med føringene i den regionale 
planen for areal og transport i Oslo og Akershus, der Eidsvoll er definert som et spesielt 
prioritert tettsted med tanke på vekst og videreutvikling. 
 
Til slutt vil vi minne om at kommunens folkevalgte er valgt av kommunens innbyggere til å 
representere innbyggernes interesser, ikke interessene til utbyggere eller andre 
utenforstående. Det er viktig at dette også gjenspeiles i den nye kommuneplanen for Eidsvoll. 
 



Innsendt: 30.04.2020 22:09
Ref.nr: FKJNQN

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Stian
Etternavn

Tajet
Adresse

Gustav granhaugs veg 48
Postnr.

2070
Poststed

Råholt
E-postadresse

stiantajet@gmail.com
Mobilnr.

95877886

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Stiller meg negativ til planene om utbygging av Tyskerud, området sør for Gustav Granhaugs veg (midtre felt som
grenser til Bakkedal feltet). Skogen her nyttes av beboerne i området og er en viktig del nærområdet, både for barn
og voksne. Spesielt i disse koronatider har skogen vært mye i bruk og et viktig tilbud for de som ønsker å komme
seg ut. Her er det fine turstier og aktivt dyreliv. Det er trist hvis et såpass velfungerende og populært turområdet
settes av til boligutbygging

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Innsendt: 02.05.2020 20:32
Ref.nr: PJUXGE

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Terje
Etternavn

Bråthen
Adresse

Berntsengutua
Postnr.

2074
Poststed

Eidsvoll Verk
E-postadresse

braath3@online.no
Mobilnr.

47299028

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Veteranplan for kommunene i Gardermoregionen
Saksnr.

18/2687
Høringssvar

Hei
Viser til foreslåtte endringer i kommuneplanens arealdel
Jeg har innsigelse til endringene som foreslås på Sagmoen i innspill 22  123/3
Her foreslås det at mulighet for bebyggelse tas ut av planen og endres til såkalt "nåværende LNF" pga at store deler
av eiendommen er dyrket mark.
Jeg kan opplyse at ca 20 mål forpaktes bort i en korttidsavtale som løper for et år av gangen . Slik jeg ser det er det
bare et tidsspørsmål før dette blir liggende brakk
da det er for lite dyrkbar jord til å drive dette lønnsomt
Hvis en også ser litt rundt seg så bygges det på alle kanter og med en avstand på ca 1 km til Eidsvoll Verk stasjon er
det for meg ubegripelig at denne eiendommen skal gjøres utilgjengelig for boligbygging i fremtiden
Jeg håper saken vurderes på nytt og at eiendommen ikke gjøres om til et LNF område i den nye kommuneplanen

Mvh
Terje Bråthen

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



  

Eidsvoll kommune  	 	 	 	 	 	 	 18.02.2020

Postboks 90

2081 Eidsvoll


postmottak@eidsvoll.kommune.no


INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN - KOMMUNEPLANRULLERING 2019 - 2030

Vi har blitt opplyst om at det foregår arbeid med å fornye kommuneplanen. Når arbeidet er ferdig 
vil samfunnsdelen og arealdelen samles i et felles dokument. 


Vi har et ønske om å endre bruken av den gamle sykkelbutikken/næringslokale på gbnr. 95/82 fra 
forretning til moske/forsamlingslokale til religiøse og allmennyttige formål. Ettersom bruksendring 
av lokale er avhengig av en dispensasjon fra formålet, og formålet med stor sannsynlighet vil bli 
endret til boligformål, ønsker vi at dere tar med vår innspill om denne endringen videre i arbeidet 
med fornyelse av kommunenplanen.

 

Denne saken må sees i sammenheng med kommunens arbeid med å lage ny kommuneplan. I 
forbindelse med kommuneplanarbeidet er noen av områdene som er regulert til sentrumsformål i 
nåværende kommuneplan foreslått endret til boligformål. Dette omfatter også vår eiendom med 
gbnr. 95/82. Eiendommen har et areal på ca. 1500  m2 og ligger innenfor fortettingsområde langs 
Trondheimsvegen i Råholt sentrum.


Vi ønsker at vårt innspill blir vurdert i denne sammenheng, slik at kommuneplanen kan tilpasses 
ønsket bruk for området/eiendommen. Hvis det endelige formålet blir i tråd vårt ønske og behov, 
vil det medføre at det ikke blir behov for en detaljregulering senere, som vil være en tids- og 
ressurskrevende prosess for en så liten eiendom, men kun en søknad om bruksendring.


Det bes om at formannskapet og kommunestyret i Eidsvoll kommune tar stilling til vår innspill til 
endring av formål for Gnr. 95 Bnr. 82 fra næring til allmennyttige formål i neste 
kommuneplanrulleringen.


Med vennlig hilsen


Justisen Eiendom AS 
c/o pervez Akhtar Chodary


Kjelsåsveien 45A

0488 Oslo

Side �  av �1 2

JUSTISEN EIENDOM AS
Kjelsåsveien 45A

0488 Oslo

mailto:postmottak@eidsvoll.kommune.no


Side �  av �2 2



Fra: post@xn--grnn-fremtid-wjb.no[post@xn--grnn-fremtid-wjb.no]
Dato: 14.03.2020 15:49:18
Til: Eidsvoll Post
Tittel: Merknad til Kommuneplan 2020-2031

Merknader til § 7 og § 8:

§7. Teknisk infrastruktur (PBL § 11-9 nr. 3 & 4)
Teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp for nye bygge- og
anleggstiltak skal planlegges, prosjekteres og utføres iht.
gjeldende kommunaltekniske normer i Eidsvoll kommune.
Før igangsettelsestillatelse for bygging av tekniske anlegg kan gis,
skal det foreligge rammeplan for VA som er godkjent av kommunen.
VA-anlegg skal utformes iht. kommunens VA-norm og veger iht. kommunens
vegnorm og veglysnorm.
I reguleringsplaner skal det utformes rekkefølgebestemmelser for å sikre
etablering av nødvendig teknisk infrastruktur før et utbyggingsområde
tas i bruk til sitt formål. VA-anlegg, kjøreveg herunder fortau/gang- og
sykkelveg med belysning skal alltid være ferdig etablert før
brukstillatelse kan gis.

Kommentar: Pbl § 27-1 stiller krav til at vannforsyning deriblant
slokkevann, skal være ferdig opparbeidet før byggverk føres opp. § 7 er
med ordlyden "før et utbyggingsområde tas i bruk til sitt formål"
lovstridig.

§8. Planlegging og bygging i områder med marine avsetninger
I områder med marine avsetninger skal det ved planlegging og
byggesaksbehandling av tiltak gjennomføres geotekniske vurderinger.
Områdestabiliteten må dokumenteres og vise at det foreligger
tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må
fremkomme hva den beregnede områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye
områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må beskrives og
virkningen dokumenteres.
Kravet gjelder ved utarbeiding av nye reguleringsplaner og ved
byggesaksbehandling, herunder oppføring og etablering av ny/endring av
eksisterende bebyggelse, i både regulerte og uregulerte områder. For
mindre tiltak på allerede bebygd tomt, jf. § 3 punkt 1 – andre og tredje
kulepunkt og jf. § 13 bokstav b, er det generelt fritak fra krav om
dokumentasjon av områdestabilitet. Kommunen kan allikevel kreve slik
dokumentasjon dersom det vurderes nødvendig.

Kommentar: § 8 beskrives å kun gjelde for nye planer. Vi minner om at
det for endring av plan der risiko påvirkes må utredes ny ROS analyse,
deriblant vurdering av skredsikkerhet.

Mvh

Magne Pettersen

Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jD86E-000l9n-6M&i=57e1b682&c=jZzfewJ7vOvxPMULOZ-M-
YV2npnVb_eTGhIHyKEaglS44B6YfsB3WHCxOM5x3O_SU4sALy37r2tFotPBlMKp15b2kShmthmek1qEz2gZevj3vkR9-
Imlatw8Mo-3Nlhv_dEYqwxVkNZRWCO2Iuwug1A70t7hPX5xOv09neRdkG1dxYAjVaif8iAzCgeFpOjiDtXBJZC-
alfaob7qQkFZ5gønn-fremtid.no

post@grønn-fremtid.no





Eidsvoll 1814s         Bøn, 27.11.2017 

Eidsvoll kommune 
Planavdelingen 
Pb 90 
2081 Eidsvoll 

Merknad til forslag til kommunedelplan for Råholt 

Det vises til vedtak i formannskapet den 26.09.2017 om utleggelse til offentlig 
ettersyn av forslag til kommunedelplan for Råholt. 

I dette planforslaget er kommunens eiendom gnr/bnr 92/2,234 foreslått avsatt til 
kombinert bygge- og anleggsområde. Det er tilknyttet bestemmelser om at endelig 
arealdisponering skal fastsettes gjennom områderegulering av feltet. 

Eiendommen krysses av en høyspenttrasè. Eidsvoll 1814s foreslår at forslaget til 
kommunedelplan for Råholt justeres slik at den østre del av ovennevnte eiendom, 
øst for høyspenttrasèen kan tilrettelegges for et flerbruksanlegg med idrettsarena / 
treningsfelt som ikke utgjøres av tradisjonelle ballplasser. Denne delen av 
eiendommen er på ca 20 dekar. Området er i dag ubebygd, bortsett fra 3 mindre 
svært raserte brakker. Adkomst er med avkjørsel fra fv 504 Hjeraveien. 
Kommunedelplanen ønskes justert slik at ikke hele feltet vil utgjøres av bebyggelse 
for enten boligformål eller annet, men at det signaliseres i planen at det også skal 
etableres idrettsarena. Dette kan enten gjøres ved en formålsendring for arealet på 
plankartet, eller ved å gjøre en tilføyelse til bestemmelsene for det feltet som 
eiendommen inngår i. 

Eidsvoll 1814s er en stor idrettsklubb for amerikansk fotball i Eidsvoll, med ca 230 
medlemmer hvorav ca. 190 aktive utøvere i aldersklasser fra 13 til seniorer. 
Klubben er også den eneste for utendørssport i Eidsvoll som ikke har sitt eget 
anlegg. Eidsvoll 1814s har i dag leieavtale med maks 5 års tidshorisont med Bøn 
FK. 

Klubben har et nokså stort oppland, og mange medlemmer er avhengige av lang 
transport for komme til og fra treninger. Dette tilsier at verdien av nærheten til 
offentlig transport er betydelig og stigende. Klubben er nå av en slik størrelse at det 
er ønsker og behov for å utvikle et eget idrettsanlegg med bane for amerikansk 
fotball, eget klubbhus som et organisasjonsmessig hovedsete, og et 
identitetsbyggende tilholdssted. Et slikt idrettsanlegg kan også kombineres med 
baner for annen sport, som f.eks friidrett. 

Kombinasjonen av de nevnte forhold, gjør at kommunens grunn på Manerud er 
meget interessant, med gangavstand fra god bussforbindelse og overkommelig 
avstand til Dal stasjon. Det er avholdt møte mellom kommunen v/ ordfører, 



varaordfører og landbrukssjef, idrettsrådet og Eidsvoll 1814s den 07.11.2017 hvor 
saken ble drøftet. Her var alle enige om at nevnte område egnet seg svært godt til 
formålet. 

En tilrettelegging for idrettsanlegg på Dal, i den tettest befolkede delen av bygda, 
og for idrettstyper som det ikke finnes mange anlegg for ellers vil ha veldig stor 
verdi for Eidsvoll 1814s medlemmer og evt andre idrettslag det kan bli aktuelt å 
samarbeide med om dette. En mer sentral plassering, vil medføre enklere 
transportforhold for medlemmene, sett i forhold til dagens lokalisering. Det vil 
videre bidra til bedret folkehelse, ved å øke bredden i tilbudet for fysisk fostring 
både i Eidsvoll og på øvre Romerike. 

Håper at innspillet kan tas med til vurdering selv om fristen for innspill er oversittet 
noe. 

Med vennlig hilsen/ Kind regards 
Haakon Wenger 
Styreleder 

 

Mob: 90615756 
Eidsvoll 1814’s amerikansk fotball  
www.1814s.no  

http://www.1814s.no/


 

 

MANGEL PÅ REGULERTE OMRÅDER FOR IDRETTSLIG 
AKTIVITET I EIDSVOLL 

 

1. INNLEDNIG.  
I forbindelse med arbeid med reguleringsplaner i Eidsvoll kommune er 
uteområder for idrettslig aktivitet ikke med i behandlingen. 
 

2. BAKGRUNN. 
I forbindelse med årlig møte med politikerne i Eidsvoll kommune høsten 
2018 bringer Eidsvoll idrettsråd (EIR) opp spørsmål om dette med 
områder for uteidrett er tatt hensyn til. Der blir det bekreftet at dette 
ikke var med i handlingsplan. EIR ble bedt om de kunne gjøre en jobb og 
fremme forslag på utfordringen med plass for idrettsanlegg. 
 

3. PROBLEMANALYSE. 
 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 sandsynlighet 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. 
Et eksempel er amerikansk fotball med Eidsvoll 1814`s. Dette er en stor 
klubb i Eidsvoll som er i sterk utvikling, og trenger et eget anlegg. 
 

4. FAKTORER. 
Økonomi 
Beliggenht 
Eierskap 
Tidsperspektiv 



          

 

 

     A) Økonomi  

Økonomifaktoren er avgjørende, og hva blir kostnadene for utbygging av    
de anlegg det er behov for? Idrettslag / foreninger har begrensede 
muligheter for anleggsutbygging. Kommunen vil være avgjørende i en 
anleggsutvikling, spesielt for avsetting av arealer. 

 

     B) Beliggenhet 

Beliggenhet er en viktig faktor i forhold til utbygging av boligområder og 
skoler. Anlegg bør tilstrebes å ha en sentral plassering med korte 
avstander fra boområder. Dette vil gjøre anleggene attraktive å bruke. 
Det å tenke helhet med beliggenhet er viktig, med framtidens krav til 
aktivitet i nærmiljøet er idrettsanlegg der folk er bosatt eller mulighet for 
kollektiv transport til anlegg viktig. 

 

 C )  Eierskap 

Drift av anlegg/vedlikehold er avgjørende med tanke på levetid.              
Hvem dette blir er pr d.d. et åpent spørsmål. I Eidsvoll kommune er det 
lange tradisjoner på at idrettslag som driver uteidrett bygger sine anlegg 
på egen grunn. Langsiktige tinglyste avtaler med lokale grunneiere/ 
kommunen, er per dags dato 30 år. Dette er et absolutt krav ved søknad 
om spillemidler. 

 

 D)  Tidsperspektiv 

  Befolkningsøkning frem mot 2030 krever kartlegging av områder. 

  Dette må skje i løpet av en 4 års periode. 

  Disse 4 faktorer ser EIR som de 4 viktige faktorer pr dd.  

 



 
 
 
 

5. Aktuelle områder 

Manerud «grustak» 

Området er ligger ca. 800 m nord for Dal skole tett på Hjeravegen, 
området har plass til framtidige idrettsanlegg i tillegg til eventuell skole 
anlegg. 

Manerud grustak eies av Eidsvoll kommune og er pr i dag regulert til 
bolig og tjenesteyting, samt annet anleggs formål. 

Når området er eid av Eidsvoll kommune bør området kunne 
omreguleres til idrettslige formål uten noen kompensasjon. 

Grunnforhold er meget gunstig i forhold til utvikling av området til 
idrettslige formål. 

 

Råholt- Mostue gård ØST 

Området ligger tett ved Eidsvoll Verk Stasjon og i nærområdet til store 
deler av Råholt sentrum. 

Området er privat eid og er i dag regulert til landbruksformål. 

Mostue gård ligger tett ved jernbanen og er delvis en fylling etter 
utbygging av jernbanelinjen Eidsvoll Verk / Eidsvoll. 

 

Sundbyveien-Merra-E6- Andelva 

Området ligger mellom Sagmoen og Hurdalssjøen og ligger i ytterkant av 
bebyggelsen på Råholt. 

Området er privat eid og en del av området ble for en del år siden 
omregulert til næringsformål. 

Jordsmonnet og terreng gir ikke store utfordringer i forhold til utbygging 
til idrettslige aktiviteter. 



 

 

  

6. Øvrige områder som er vurdert, men forkastet 

Eidsvoll Stadion med Kjelldalen 

Eidsvoll Værk Skistadion, utvidelse til flerbruk 

Finstad stadion, eier er kommunen med muligheter å omregulere        
tilleggsareal i nærområdet 

Tærudåsen Vest, vanntårn 

 Bøn Stadion med leid område i dag for Eidsvoll 1814s 

 

      8.Konklusjon.  

Ref. pkt 2 og med befolkningsøkning sett mot 2030. Når det tidligere ikke 
er tatt hensyn til avsette områder for fysisk aktivitet, må dette prioriteres 
i det pågående arbeid med reguleringsplaner. 
 

7. Anbefaling. 
EIR anbefaler at minst to nye områder merkes for bruk til idrettslig 
formål i kommunen. Manerud grustak er EIR sin første prioritet. Det å 
legge til rette for fysisk aktivitet er noe som blir lagt merke til, og en 
viktig del under begrepet folkehelse perspektivet. 
 
Vedlegg: Innspill Eidsvoll 1814`s vedr. nytt anlegg 
 
Eidsvoll 13 juni 2019  

Arbeidsgruppe 
 

Anton Sundby  Kai Ole Holter   Ole Bakkehaug 

   Leder EIR                        Nestleder EIR            Styremedlem EIR 
 
Jan Ove Myrvoll                                                 Haakon Wenger  
     Bøn Fk           Eidsvoll 1814`s 



 

 

 



 

 

Til 

Eidsvoll Kommune 

Fra 

Eidsvoll idrettsråd 

Dato 

14 juni 2019 

 

FORSLAG TIL OMRÅDER TIL IDRETTSLIG AKTIVITET SOM SKAL 
BEHANDLES I ARBEIDET MED REGULERINGSPLANER 

 

Vedlagt følger et forslag fra EIR, og et vedlegg fra 1814`s som sier noe 
om behovet for utearealer til idrettslig aktivitet. Dette etter 
anmodning fra politikerne i Eidsvoll Kommune.  

 Kontakt person i EIR er leder Anton Sundby. 

Mailadresse: eidvollidrettsrd@hotmail.com 
Mobil tlf.: 971 11 043 

 

 



OLAV THON GRUPPEN

Til: Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll

KOMMUNEPLAN EIDSVOLL - MERKNADER

----------··O·•l··}i{=:-
Postboks 489 Sentrum,

0105 Oslo

T1f. +47 23 08 00 00

Org.nr: 988 969 656

firmapost@olavthon.no

olavthon.no

Oslo, 15. april 2020

Vi viser til forslag til Kommuneplan for Eidsvoll som har høringsfrist

17. april 2020.

Amco Eiendom AS/Olav Thon Gruppen er eier av blant annet Amfi Eidsvoll

og vil komme med følgende merknader.

Vi korn også med merknader 8.11.2017 til forslaget til ny

kommunedelplan for Råholt. Dette planarbeidet har vi forstått blitt

innstilt og planene for Råholt skal innarbeides i den nye

kommuneplanen for Eidsvoll. Våre merknader fra 2017 er like

relevante for kommuneplanen og vi ber om at disse behandles i

forbindelse med denne. For ordens skyld vedlegges våre merknader

sendt i brev av 8.11.2017.

I tillegg vil vi komme med følgende tilleggsmerknad.

I motsetning til i forslaget til kommunedelplan for Råholt er gbnr

126/1 - ca 10 da beliggende nord/vest for våre eiendommer- nå

foreslått endret fra sentrumsfunksjon til grøntstruktur.

Dette mener vi nærmest umuliggjør den gode ideen om en sammenhengende

og nokså bymessig avgrensning og utvikling av Råholt sentrum, dvs.

området fra Eidsvoll Verk stasjon i nord og Amfi Eidsvoll i syd.

Dette mener vi gjelder for både våre eiendommer Amfi Eidsvoll og våre

tomter nord for senteret og likeledes for kommunens egen eiendom

Søndre Samfunn.

ls
Tron Haraid Bj

Spesialrådgiver

+47 926 97 661

tron.bjerke@olavthon.no
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Telefon: 23 08 00 00
Telefax: 23 08 01 00
Internett: http://www.olavthon.no
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Bankkonto: 7058.06.44854
Org.nr.: 914 594 685 MVA
E-post: tron.bjerke@olavthon.no
Dir. telefon: 92697661
Mobiltelefon: 92697661

Deres ref: Vår ref:

Oslo, 8. november 2017

PLANID 0237201601- KOMMUNEDELPLAN FOR RÅHOLT  -  OFFENTLIG
ETTERSYN

Vi viser til ovenevnte forslag til kommunedelplan for Råholt. Amco Eiendom AS/Olav Thon
Gruppen er eier av Amfi Eidsvoll og noen nærliggende eiendommer og vi tillater oss å
komme med følgende merknader til høringsforslaget.

A. Innledning.
Denne del av Eidsvoll har ingen naturlig sentrumsavgrensning og vi ser positivt på en
klar avgrensning fra det nye kollektivknutepunktet og sydover til og med Amfi
Eidsvoll . Intensjonen om høy og bymessig utvikling i dette området er bra og det er
videre et godt grep at man tenker sentrum utviklet innenfra og utover fra dette
sentrumsområdet.

B. Planområdets avgrensning
Det foreslåtte sentrumsområdet må gjøres tilstrekkelig bredt i sør rundt Amfi Eidsvoll.
Skal lokalsenteret dekke fremtidsbehovet som eneste kjøpesenter med et tilstrekkelig
tilbud av service og handel, må det sikres en naturlig utvidelsesmulighet. Området bør
derfor utvides vestover på andre siden av vegen. Sentrumsområdet kan da bli
tilnærmet rektangulært som Asplan Viak har skissert på side 14 i planbeskrivelsen.

C. Hovedgrep i utviklingen av sentrumsområdet.
Parkering bør ved gjennomført plan være under bakken eller i egne p-hus.
Sentrumsområdet kan i nesten sin helhet tenkes utviklet med kvartalsutnyttelse,
kanskje med unntak av fotavtrykket av dagens Amfi Eidsvoll. Alle arealer i 1-2 etasjer
under et definert gatenivå kan utbygges nærmest sammenhengende også helt fra Amfi
Eidsvoll. Dette gir plass til parkering og handel/service og kan gi plass også til også
mer arealkrevende virksomheter. På gatenivå bør alle arealer unntatt gater/fortau/torg
utnyttes 100%.
På gateplan og i 2. etg kan det være service/handel/publikumsrettet virksomhet i. Fra
2/3 etg og oppover bør det være boliger/kontorer på deler av kvartalene ..
Uteoppholdsrom etc for boliger kan med hell legges på taket av næringsdelene. Dette



gjøres i byer/tettsteder det er naturlig å sammenligne seg med, f.eks. Jessheim. På
gatenivå bør man etablere 1-2 torg/sentrumsplasser.

D. Utnyttelse
Forslaget angir 6 etg. som makshoyde. Vi tror kanskje 6 etg som gjennomsnittshøyde
er bedre. Variasjon i byggehøyder er gunstig, likeså kan områdene noen steder tåle
langt høyere, mens andre bygg bør nedtrappes mot andre bygg/områder. Vi ser ellers
at overordnede myndigheter krever høyere utnyttelse enn både kommuner og mange
utbyggere foreslår. Til eksempel er tomter i Jessheim sentrum regulert med opptil 16
etg og i Lillestrøm 12-14 etg.

E. Plasskrevende handel- forholdet til overordnede planer.
Et område ved motorvegkrysset ved Dal er foreslått til plasskrevende handel og en
dagligvareetablering. Som nevnt strider dette mot overordende planer for Akershus og
øvrige landsdekkende retningslinjer. Vi mener det er uheldig med en slik to-deling av
handelen i Råholt-området. Det vises til at alle komuner fra Oslo og nordover har
unngått slike bilbaserte handelsetableringer i alle E6-kryss. Dette har medvirket til en
gunstig sentrumsdannelse i Lørenskog, Strømmen, Lillestrøm, Kløfta og Jessheim.
Vi mener selv nokså arealkrevende konsepter kan integreres i byfortettingsområder. I
Jessheim Storsenter er det nylig etablert aktører som XXL, Power, G-Max med arealer
fra 2-4.000 kvm pr enhet. I andre sentrumsnære kjøpesentre har Olav Thon Gruppen
etablert møbelforretning, bilutstyrsforretning og konsepter som Jula, Rusta etc som vi
ser fra avisene at det hevdes må plasseres utenfor sentrum. Vi anbefaler at
motorkryssetableringer innskrenkes til de som gjeldende fylkesplan defineres som
plasskrevende handel: Planter, byggevarer, bilforretninger, landbruksmaskiner etc.

F. Vi kommer gjeme med innspill på et mer detaljert nivå i de etterfølgende
områdeplaner og detaljplaner, spesielt for sentrumsområdet, men stiller alt nå gjeme
oss til disposisjon som videre diskusjons- og samtalepartner hvis ønskelig.

Med vennlig hilsen
for  AMCO EIENDOM AS/OLA V THON EIENDOMSSELSKAP ASA

Med vennlig hilsen. }

,----·-""--/  f1i½'1 I,» 'j'ftat co,
Tron Harald Bjerke
Konserndirektør eiendom

Kopi: Senterleder Amfi Eidsvoll, eiendomssjef
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Fra: Vetås Magne Inge[Magne.Vetas@ruter.no]
Dato: 17.04.2020 14:00:14
Til: Eidsvoll Post
Kopi: Jutulstad Halvor; Shah Shanzad; Holand Trine
Tittel: 20/00574-1 - Høring og offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune

Hei.
 
Ruter har lest gjennom forslaget til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune, og forlagene til endringer som er
kommet til ny kommuneplan.
 
Ruter støtter administrasjonen sine merknader og anbefalinger til de innkomne forslagene til de innkomne
forslagene til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune. Merknadene og anbefalingene støtter opp om Viken
fylkeskommune (tidligere Akershus fylkeskommune) sin strategiske areal og transport plan. Ruter As anbefaler
Eidsvoll kommunestyre og vedta forslaget til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune med merknader og
anbefalinger som administrasjonen har gjort.
 
Med vennlig hilsen
 
Magne Inge Vetås
 
Seniorrådgiver
Ruter As
Tlf. 46409323
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Merknader til forslag til ny kommuneplan for 2020-2031 

Vi viser til forslag til ny kommuneplan for 2020-2031 som ble lagt ut på høring på 
kommunens hjemmesider den 26. mars 2020, med høringsfrist 30. april 2020. Nedenfor 
følger våre merknader til planen. Merknadene er knyttet til følgende tema: 

1. Befolkningsvekst og boligbehov 
2. Grønn grense – boligvekst og fortetting 
3. Negative konsekvenser for naboeiendommer ved massiv utbygging 
4. Utbygging relatert til infrastruktur og offentlige tjenester 
5. Kvalitetskrav ved arealutbygging 

 
En oppsummering av våre merknader til den nye kommuneplanen er inkludert helt til slutt i 
dokumentet. 
 
1. Befolkningsvekst og boligbehov 

I samfunnsdelen av kommuneplanen presenteres boligbyggeprogrammet for Eidsvoll (side 
19). Det fremgår her at kommunen planlegger med 4012 nye boliger i perioden frem mot 
2031. Med en antakelse om 2 personer per husholdning2 tilsvarer dette en befolkningsvekst 
på 8024 personer. I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense"3 fremgår det at statistisk 
sentralbyrå (SSB) sin prognose for den samme perioden er en befolkningsvekst på kun 4047 

 
1 Lundsjordet huseierlag omfatter alle eiendommer med adresse Lundsjordet på Eidsvoll Verk. 
2 I følge rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" er størrelsen på en gjennomsnittlig husholdning i 
Eidsvoll kommune i dag 2.00 personer og det er dette tallet som er brukt i kommunens prognoser for 
boligbehovet. 
3 Fullt navn på rapporten er "Fortettingsanalyse og forslag til langsiktig grønn grense for prioriterte tettsteder i 
Eidsvoll kommune – Eidsvoll og Råholt". 

mailto:gudrunhoye@gmail.com
mailto:post@eidsvoll.kommune.no


personer. Dette tilsvarer et boligbehov på 2024 nye boliger, dvs kun halvparten av det antallet 
nye boliger som kommunen planlegger for (4012 boliger). Vi stiller spørsmål ved hvorfor 
kommunen mener det er behov for dobbelt så mange nye boliger i perioden fram mot 2031 
som det SSBs prognoser for befolkningsveksten skulle tilsi! 
 
I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" argumenteres det med at boligvekst ofte er 
selvforsterkende (side 5): "Et boligområde blir mer attraktivt av flere boenheter, da det 
generer flere tilbud og et større marked." Det vises videre til historisk aktivitet; ifølge 
rapporten har det de siste årene vært bygget i snitt 260 nye boliger per år (side 5). For 
perioden frem mot 2031 legges det imidlertid opp til at det skal bygges hele 335 nye boliger i 
snitt per år, dvs en kraftig økning fra det som betegnes som historisk byggeaktivitet. 
Begrunnelsen for dette synes i hovedsak å være at det allerede foreligger en rekke planer om 
utbyggingsprosjekter i kommunen.  
 
På bakgrunn av ovenstående kan det se ut som om kommunens planer om 4012 nye boliger 
fram mot 2031 ikke er et uttrykk for et reelt boligbehov, men snarere et ønske om en sterkest 
mulig befolkningsvekst. Dette støttes også av teksten på side 2 i rapporten der det fremgår at 
dersom man i stedet velger å bygge færre boliger, vil det også flytte færre personer til 
kommunen og behovet for nye boliger vil bli mindre: "Boligbehovet i en kommune er jo et 
uttrykk for et valg om å bo akkurat der. Oppfylles ikke behovet kan valget falle på 
nabokommunen."  
 
Vi mener at kommunens estimater av boligbehovet for perioden frem mot 2031 i stedet må 
baseres på SSBs prognoser for befolkningsveksten og at omfanget av den planlagte 
boligutbyggingen må være i samsvar med dette. 
 
2. Grønn grense – boligvekst og fortetting 

I forslaget til ny kommuneplan innføres begrepet "Grønn grense" for de to tettstedene 
Eidsvoll og Råholt. Innenfor et område med 1 km radius fra Eidsvoll stasjon og Eidsvoll 
Verk stasjon skal det ifølge kommuneplanen bygges høyt og tett, jfr. kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer, §15:  

"Innenfor bestemmelsesområdet grønn grense som er fastsatt med utgangspunkt i Eidsvoll 
verk stasjon og Eidsvoll stasjon, skal det ved framtidig planlegging legges vekt på høy 
arealutnyttelse, fortetting og transformasjon med høy kvalitet og miljøvennlige 
utbyggingsprosjekter." 

 
Det vises til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015) som støtte for 
dette. Den regionale planen sier imidlertid at det er de regionale byene og områdene innenfor 
det såkalte bybåndet som skal ta en høy andel av befolknings- og boligveksten i Oslo og 
Akershus (side 6 og 20). Hverken Eidsvoll eller Råholt er i planen definert som regionale 
byer eller som en del av bybåndet. Det er derfor etter vår mening ingen grunn til å legge opp 
til en slik massiv bolig- og befolkningsvekst i Eidsvoll kommune som det den nye 
kommuneplanen planlegger med. 
 



Boligtetthet: 

I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" nevnes eksempler på konkrete tettheter i 
byområder, med Drammen som eksempel (side 9). For et "større bymessig sentrumsområde" 
i Drammen er tettheten oppgitt å være 12 boliger per dekar (24 personer). I forbindelse med 
den planlagte utbyggingen på Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon er det nå satt i gang 
detaljregulering for et 15 dekar stort område lengst sør på jordet hvor utbygger ønsker å sette 
opp 240 boenheter4. Dette vil – dersom prosjektet blir godkjent – gi en tetthet på hele 16 
boliger per dekar, noe som er like tett som de områdene som har aller høyest tetthet i 
Drammen ("kvartal i sentrum", se side 9 i rapporten). Vi mener det er uheldig at 
kommuneplanen legger opp til en plan for boligbyggingen som resulterer i denne type 
innspill fra utbyggere, med boligtettheter som kan konkurrere med de større byene på 
Østlandet. Vi ønsker ikke en slik utvikling for kommunen og mener at det heller ikke er 
grunnlag for en slik massiv utbygging, ref. SSBs prognoser for befolkningsveksten ovenfor. 
 
Fortetting i eksisterende boligfelt: 

I følge rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" er det ikke bare nye arealer som skal 
tas i bruk til utbygging. Det skal også gjøres en fortetting i allerede eksisterende og 
ferdigutbygde boligfelt som ligger innenfor den grønne grensen. For eksempel, i delområde 
1B12 på Eidsvoll Verk (figur 16) – der Lundsjordet Huseierlag ligger – skal det ifølge 
rapporten være plass til 50 nye boliger i tillegg til de 75 boligene som allerede befinner seg 
på området (tabell 13). Tilsvarende gjelder for andre eksisterende boligfelt innenfor den 
grønne grensen rundt henholdsvis Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. En slik fortetting 
vil etter vår mening være svært ødeleggende for nærmiljøet til de som allerede bor i 
boligfeltene og bør unngås. Vi mener også at det ikke er grunnlag for en slik fortetting, ref. 
SSBs prognoser for befolkningsveksten ovenfor. 
 
Fordeling av boligveksten mellom Eidsvoll og Råholt: 

Kommunen planlegger – med henvisning til regional plan for areal og transport – at 80% av 
boligveksten skal skje innenfor de grønne grensene rundt Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk 
stasjon. Videre mener kommunen at veksten skal deles likt mellom Eidsvoll og Råholt5, dvs 
40% / 40%. Ifølge regional plan for areal og transport er imidlertid Eidsvoll et spesielt 
prioritert tettsted som har høyere prioritet enn Eidsvoll Verk / Råholt (side 22). Eidsvoll skal 
derfor – ifølge den regionale planen – ha den høyeste boligtettheten av de to (side 26). I 
tillegg har Eidsvoll et bedre togtilbud (flere avganger per time) siden dette er et mer sentralt 
kollektivknutepunkt enn Eidsvoll Verk. Etter vår mening er det derfor naturlig at den største 
andelen av boligveksten tas i Eidsvoll og ikke i Råholt.  
 
Av tabellen øverst på side 41 i rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" fremgår det 
imidlertid 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. Vi mener det er uheldig at det 
legges opp til en utbyggingsplan som er i direkte strid med føringene i regional plan for areal 

 
4 Se referat fra oppstartsmøte mellom utbygger og kommunen datert 24.09.2019. 
5 Se rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense", side 6. 



og transport, med tanke på hvilket tettsted som skal prioriteres høyest. Føringene i den 
regionale planen vil imidlertid lett kunne oppfylles dersom kommunen i stedet legger opp til 
en utbygging som er i samsvar med SSB sine prognoser for befolkningsvekst (2024 boliger). 
I dette tilfellet vil Eidsvoll – med sitt boligpotensial på inntil 1365 nye boliger – kunne ta opp 
til 67% av den planlagte boligveksten i kommunen. 
 
Manglende mulighet for medvirkning: 

Mange av kommunens innbyggere er kjent med at det pågår og planlegges nye store 
utbyggingsprosjekter slik som på Lundsjordet. Svært få av innbyggerne synes imidlertid å 
være klar over at den nye kommuneplanen også legger opp til utstrakt fortetting av allerede 
eksisterende og ferdigutbygde boligfelt i perioden fram mot 2031. Dette vil 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. I følge plan- og bygningsloven skal kommunen legge til rette 
for medvirkning i kommunale planprosesser og samfunnsdelen til den nye kommuneplanen 
sier følgende (side 27): 

"Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger for utvikling av lokalsamfunnet. Dette 
forutsetter at kommunen spiller på lag med innbyggerne og at innbyggerne engasjerer seg. 
<…> Beslutningsprosesser skal være åpne og invitere til dialog. Det må legges til rette for 
dialog og medvirkning." 

 
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. 
 
3. Negative konsekvenser for naboeiendommer ved massiv utbygging 

Boligutbygging i den skala det legges opp til i den nye kommuneplanen vil berøre mange av 
kommunens innbyggere, spesielt de som bor innenfor de grønne grensene som kommunen nå 
definerer. Når det skal bygges høyt og tett – som ser ut til å være kommunens ambisjon – så 
vil dette kunne ha svært negative konsekvenser for den allerede eksisterende bebyggelsen i 
området; reduserte sol- og lysforhold, redusert utsikt fra egen eiendom, mindre privatliv 
grunnet innsyn fra høye nybygg, samt økt trafikk og støy i nærområdet. Totalt vil dette kunne 
gi en kraftig verdiforringelse av eiendommene. Berørte naboeiendommer vil i slike tilfeller 
kunne kreve erstatning etter plan- og bygningsloven §15-3. 
 
4. Utbygging relatert til infrastruktur og offentlige tjenester 

Utbygging – og den befolkningsveksten det fører med seg – vil øke belastningen på allerede 
eksisterende infrastruktur og offentlige tjenester. Med den kraftige økningen i befolkningstall 
som kommunen legger opp til for perioden fram mot 2031 vil det være behov for økt 
investering i helsetjenester og eldreomsorg, flere barnehage- og skoleplasser, utbedring av 
veinettet, etc. 
 
Rent drikkevann: 

En viktig faktor i denne sammenhengen er tilstrekkelig tilgang på rent drikkevann til alle 
innbyggerne i kommunen. Bare i løpet av det siste året har kommunens innbyggere mottatt 
kokevarsel flere ganger. Sommeren 2018 ble kommunens innbyggere ilagt sterke 



restriksjoner på bruk av drikkevann grunnet en varm og tørr sommer der vannreservene ble så 
små at rasjonering av drikkevannet var påkrevet. Grunnet klimaendringene vil man måtte 
forvente at dette er noe som vil kunne skje oftere i årene fremover. Storskala utbygging – 
med tilhørende befolkningsvekst – vil bidra til å legge ytterligere press på de allerede knappe 
vannressursene i kommunen. 
 
Beredskap og sikkerhet / brannvesen: 

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 
innenfor sine grenser6. I samfunnsdelen til kommuneplanen fremsetter kommunen følgende 
som et av sine hovedmål (side 25): 

"Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser 
eller kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike hendelser." 

 
Eidsvoll kommune består i dag av spredt lavhusbebyggelse med noe lavblokkbebyggelse i 
sentrumsområdene. Høy og tett utbygging rundt kollektivknutepunktene Eidsvoll stasjon og 
Eidsvoll Verk stasjon vil stille store krav til beredskap og sikkerhet – herunder brannvesen. 
På Lundsjordet ved Eidsvoll Verk stasjon ønsker utbyggerne å bygge høyblokker opp til 
11 etasjer7. Denne typen bebyggelse vil stille helt andre krav til personell og utstyr ved en 
brann enn det som er tilfellet i dag; brannbilene må ha lange nok stiger, det må være 
tilstrekkelig med vannreserver til slokking ved en storbrann i tett bygningsmasse, etc. 
Kommunen må også være i stand til å håndtere en eventuell masse-evakuering av 
sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt dersom det skulle bli påkrevet (et eksempel er 
evakueringen av 2000 mennesker fra Lillestrøm sentrum i april 2000 grunnet eksplosjonsfare 
fra to togvogner med propan som sto i brann på Lillestrøm stasjon). 
 
Kollektivtrafikk / jernbane: 

Den planlagte storskala utbyggingen rundt kollektivknutepunktene Eidsvoll stasjon og 
Eidsvoll Verk stasjon har som utgangspunkt at beboerne i disse områdene i størst mulig grad 
skal benytte seg av kollektivtrafikk. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
presiserer følgende vedrørende dette (side 25): 

"Kapasitet i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt når fremtidig vekst 
fastsettes." 

 
Mange av kommunens innbyggere pendler med tog til jobb i Oslo. Togene er imidlertid 
allerede i dag svært fulle i rushtiden (ikke sitteplass til alle). Dette gjelder spesielt fra Eidsvoll 
Verk stasjon – til tross for at antall togavganger der for få år siden ble utvidet til to avganger i 
timen og togene kjøres med doble togsett. Eidsvoll stasjon har tre togavganger i timen, slik at 
togkapasiteten der er noe bedre. Eidsvoll er også et høyere prioritert kollektivknutepunkt enn 
Råholt / Eidsvoll Verk i den regionale planen for areal og transport. Det må dermed forventes 
at Eidsvoll vil ha et bedre kollektivtrafikktilbud enn Råholt også i framtiden. Hovedtyngden 
av en eventuell befolkningsvekst bør derfor legges til Eidsvoll i stedet for Råholt. Det er 
imidlertid lite som tyder på at det vil bli noen generell økning i togtilbudet i kommunen i 
overskuelig fremtid. Den kraftige økningen i antall togpassasjerer som kommunens 

 
6 Samfunnsdelen til ny kommuneplan, side 20. 
7 Se referat fra oppstartsmøte mellom utbygger og kommunen datert 24.09.2019. 



boligbyggingsplaner legger opp til er dermed ikke forenlig med kollektivtrafikktilbudet som i 
fremtiden vil være tilgjengelig for innbyggerne i området.  
 
5. Kvalitetskrav ved arealutbygging 

Den omfattende boligveksten som det planlegges med i kommuneplanen vil ha store 
konsekvenser for miljø og samfunn. Når arealutbygging planlegges skal virkninger for miljø 
og samfunn utredes, jfr. Plan- og bygningsloven, §4-2, andre ledd: 

"For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 
utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 
skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 
planens virkninger for miljø og samfunn." 

 
Plan- og bygningsloven sier videre (§29-2): 

"Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens 
skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets 
bygde og naturlige omgivelser og plassering." 

 
En omfattende utbygging med høy og tett bygningsmasse vil bryte sterkt både med de 
naturlige omgivelsene og dagens eksisterende bebyggelse, som i all hovedsak består av spredt 
lavhusbebyggelse og noe lav blokkbebyggelse i sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt. 
Boligbyggingsprogrammet som det legges opp til i kommuneplanen vil derfor etter vår 
oppfatning ikke være forenlig med plan- og bygningsloven §29-2. 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sier følgende om kvalitetskrav i 
forbindelse med arealutvikling (side 45): 

"I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med 
kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges 
til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne 
strukturer, kulturminner og kulturmiljøer." 

 
Samfunnsdelen til kommuneplanen har videre som to av sine hovedmål (side 20 og 23): 

"Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 
utbyggingsmønster i all arealplanlegging." 

og 
"Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og 
miljøkvaliteter." 

 
Det legges her vekt på at Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og 
sine natur-, kultur-, og miljøkvaliteter. I en rapport om lokal mobilitet og grønnstruktur i 
Råholt sentrum konkluderes det med at det er store forskjeller innenfor Råholt når det gjelder 
kvalitet på – og omfang av – grønnstruktur. Det påpekes imidlertid at det særlig i sentrum er 
mangel på grønnstruktur og rekreasjonsmuligheter. Vi kan vanskelig se at den massive 
boligutbyggingen som kommuneplanen legger opp til i sentrumsområdene vil kunne bidra til 
å bedre denne situasjonen. 
 
I samfunnsdelen til kommuneplanen pekes det på at kommunen har en rekke 
helseutfordringer i befolkningen (side 11). Kommunen har blant annet en høyere andel 



livsstilssykdommer som overvekt / fedme, muskel- og skjelettlidelser enn resten av landet og 
en høyere andel av befolkningen har psykiske symptomer. Forventet levealder blant menn og 
kvinner er også lavere enn for landet som helhet. I samfunnsdelen av kommuneplanen 
erkjennes det at det vil bli en utfordring å kombinere fortetting av sentrale områder med 
mulighet for friluftsliv og rekreasjon, helsebringende aktivitet og god livskvalitet for 
kommunens innbyggere (side 20). Vi er enig i denne vurderingen og mener at omfanget av 
den planlagte boligutbyggingen også av denne grunn bør reduseres kraftig. 
 
6. Oppsummering 

Den nye kommuneplanen legger opp til en massiv utbygging og fortetting innenfor en 1 km 
radius rundt Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon. Omfanget av utbyggingen ser ut til å 
være basert på et ønske om en sterkest mulig befolkningsvekst fremfor å være begrunnet i et 
reelt boligbehov. En slik storskala utbygging vil kunne ha en rekke negative konsekvenser for 
miljø og samfunn og vil også kunne komme i konflikt med nasjonale lover og regler og 
regionale retningslinjer. En rekke momenter taler sterkt mot et slikt omfang av utbyggingen 
som kommunen legger opp til. Disse har vært diskutert tidligere og omfatter følgende: 

• SSBs prognoser for befolkningsveksten tilsier at det reelle boligbehovet bare er 
halvparten av det kommunen planlegger for i sitt boligbyggingsprogram. 

• Ifølge regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det de regionale 
byene, samt områdene innenfor det såkalte bybåndet, som skal ta en høy andel av 
befolkningsveksten i Oslo og Akershus – ikke tettsteder som Eidsvoll og Råholt. 

• Vi vil kunne få boligtettheter i sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt som er 
sammenlignbare med boligtetthetene i sentrum av de større byene på Østlandet. 

• Fortetting i eksisterende ferdigutbygde boligfelt vil være svært ødeleggende for 
nærmiljøet til de som allerede bor i boligfeltene. 

• Kraftig verdiforringelse av naboeiendommer til områder der det bygges høyt og tett. 

• Økt belastning på eksisterende infrastruktur og offentlige tjenester.  

• Økt press på kommunens allerede knappe vannressurser. 

• Økte krav og nye utfordringer når det gjelder sikkerhet og beredskap; herunder evne 
og kapasitet til å håndtere masse-evakuering av befolkningen fra sentrumsområder 
med høy og tett bebyggelse. 

• Økt støy og trafikk. 

• Manglende kapasitet i kollektivtilbudet – togene er allerede i dag fulle i rushtiden. 

• En omfattende utbygging med høy og tett bygningsmasse vil bryte sterkt både med de 
naturlige omgivelsene og dagens eksisterende bebyggelse – noe som vil være i strid 
med plan- og bygningsloven §29-2. 

• Det er allerede i dag mangel på grønnstruktur og rekreasjonsmuligheter i 
sentrumsområdene. 

• Det er vanskelig å kombinere fortetting av sentrale områder med gode muligheter for 
friluftsliv, helsebringende aktivitet og god livskvalitet for kommunens innbyggere. 



 



Til Eidsvoll kommune

kommunal forvaltning

Postboks 90

2081 Eidsvoll

postmottak@eidsvoll.kommune.no.

Eidsvoll 29.04.20

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 
2020-2031, Innspill til kommunedelplan for Råholt.

Vi viser til offentliggjort materiale for kommunedelplan Råholt, og ønsker å komme 
med våre kommentarer.

Innledningsvis understreker vi at Eidsvoll Næringslivsforum er et felles organ for alt 
næringsliv i hele kommunen. Vi uttaler oss om helheten, og ikke på vegne av enkelte 
næringsdrivende.

Vi minner ledelsen i Eidsvoll kommune om at vi var med å utvikle strategisk 
næringsplan for kommunen, og vi ber om at man tar opp igjen denne planen når 
kommunedelplan for Råholt nå skal sluttføres.

⦁ Langvarig omdømmearbeid

I strategisk næringsplan heter det at «Eidsvoll er avhengig av et godt 
omdømme for å tiltrekke seg innbyggere og næringsliv som bidrar til 
verdiskapning.»  Vi mener politisk og administrativ ledelse i Eidsvoll har en 
jobb å gjøre for å bygge opp den dialogen med næringslivet som man 
naturlig kan forvente i en kommune av vår størrelse. Når bedrifter ser etter 
alternativer for å etablere seg, vurderer man blant annet kommunens evne 
til konstruktiv dialog med næringslivet. Eidsvoll har svært hard konkurranse 
med andre kommuner, og trenger sårt en offensiv for å bli bedre.
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⦁ Langsiktig perspektiv

All utvikling i Eidsvoll kommune bidrar til å forme sentra i kommunen i lang 
tid framover. Vi mener det derfor er avgjørende å ha et tidsperspektiv på 
minst 30 år, og at kommunen allerede nå lager planer for hvordan Råholt og 
de sentrumsnære område kan utvikles,  skrev Næringsforumet i 2014.

Eidsvoll Næringslivsforum understreket behovet for dette langsiktige 
perspektivet også da vi var med å utvikle strategisk næringsplan. Det er helt 
avgjørende at politiske og administrative ledere i kommunen vår hever 
blikket og ser langt framover. 

For at kommunen skal lykkes i å skape forutsigbarehet og trygge rammer for 
de som skal være med på å utvikle sentrum og bygda videre til et godt sted 
og bo og drive næring.  Må det en helt annen holdning til i å bruke og 
forplikte seg til strategisk næringsplanprogram og boligutvikling.  Planen for 
strategisk næringsutvikling må tas opp og ruleres. 

Planarbeidet i Eidsvoll kommune trenger å komme på offensiven. Med stor 
vekst og dermed store endringer stilles det strenge krav til at kommunens 
ledelse tenker langsiktig, målrettet og offensivt. Det er også avgjørende at 
kommunens ledelse har en tett dialog med næringslivet i dette planarbeidet 
slik kommunen også har lovd i strategisk næringsplan: «Kommunen skal 
gjennom aktivt samarbeid og dialog med næringslivet legge til rette for vekst 
og utvikling i eksisterende næringsliv.» (Strategisk næringsutviklingsplan for 
Eidsvoll 2016-2019.)

⦁ Tenk stort nok 

I strategisk næringsplan heter det at Eidsvoll Verk/Råholt framstår som 
attraktivt tettsted for etablering av boliger og publikumsrettet næring og 
tjenesteyting. Vi mener det er viktig at kommunedelplanen favner stort nok 
område, og vi er kritiske til at kommunens ledelse så langt har tenkt så vidt 
snevert. 

Vi understreker også at det i planen er helt avgjørende at næring, bolig og 
handel går hånd i hånd. Kommunen må sørge for god nok dialog med både 
handelsnæringen og næringslivet for øvrig slik at det offensivt legges til rette 
for sunn næringsutvikling.

I strategisk næringsplan heter det: «Rett lokalisering av arbeidsplasser bidrar 
til styrking av tettstedene som fellesområder for arbeidsplasser, boliger, 
handel og service og et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Eidsvoll 
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sentrum/Sundet og Eidsvoll Verk/Råholt er de to tettstedene som har størst 
potensial for bærekraftig og miljøvennlig vekst og utvikling.

Vi 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.

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.
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.

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.

⦁ Målgruppe

Vi etterlyser tenkning rundt hvilke målgrupper man ønsker å utvikle Råholt 
for. Med stor tilflytting til sørbygda er det ikke primært dagens innbyggere i 
Eidsvoll som kommer til å flytte til Råholt, men derimot blir det nye grupper. 
Hvem ønsker kommunen at skal komme hit? Svaret på det spørsmålet vil 
være med å avgjøre hvordan Råholt skal utvikles.

Ledelsen i Eidsvoll kommune har i årevis klaget over at Eidsvolls innbyggere 
har lavere utdanning og inntekt enn sammenlignbare kommuner. Dette bør 
vi gjøre noe med, og det skal gjøres på flere måter. Ett tiltak bør være at 
kommunen aktivt tiltrekker seg kompetansebedrifter som krever 
medarbeidere med utdanning på master- og doktorgradsnivå. Langsiktig vil 
dette gi et positive bidrag til kommunen i form av høyere skatteinntekter og 
gradvis høyere utdanning hos innbyggerne.
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⦁ Byggehøyder

Hvor høyt man kan bygge i sentrum har vært et sentralt spørsmål i 
utviklingen. Vi mener det er avgjørende at man i sentrum kan bygge i 
høyden. Sentrale myndigheters krav om fortetting rundt knutepunkter som 
Eidsvoll Verk vil kreve det. Samtidig er det ønskelig at vi har to sentra i 
kommunen med høyere hus og mange innbyggere, Eidsvoll Verk/Råholt og 
Sundet/Eidsvoll sentrum.

Vi ønsker derimot å advare mot at kommunen tillater høyhus i områder med 
typisk lavhus-bebyggelse. 

Vi mener samtidig det er viktigere spørsmål å ta hensyn til enn bare antall 
etasjer. For oss er det langt viktigere at Råholt får et harmonisk, spennende 
og estetisk godt uttrykk enn at bygningene er begrenset i høyden til sju-åtte 
etasjer. Vi mener det er viktig å få variasjon i den nye byggene. Vi advarer 
mot at noen får mulighet til å sette opp firkantede betongkolosser.

⦁ Infrastruktur

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.

Når det gjelder å modernisere vann- og kloakkledninger, henger kommunen 
langt etter. Vi etterlyser en langt sterkere vilje til å rydde opp i dette og 
bringe infrastrukturen opp på et naturlig nivå. Dette er kommunes ansvar, og 
det må tas hensyn til i en helhetlig plan.

Dagens innbyggere krever bredbånd/fiber fram til boligtomt eller utvendig 
vegg. Dette må også legges inn i framtidige planer slik at denne delen av 
infrastrukturen også er tatt vare på.

⦁ Parkering

Hele 37 av de 62 kommunene i Oslo-regionen har netto utpendling som 
tilsvarer mer enn 25 prosent av de sysselsatte som bor i kommunen (SSB). 
Eidsvoll er en av kommunene med svært stor netto utpendling. I 2014 var 
det 6 900 personer som pendlet ut av kommunen (Strategisk næringsplan).  
forholdene er relativ lik i dag.
Den store pendlingen stiller store krav til både vei og bane. Jernbanetilbudet 
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Eidsvoll Verk-Oslo har blitt en suksess. Men myndighetene har ikke på noen 
måten villet eller greid å imøtekomme behovet for parkeringsplasser rundt 
stasjonen. Det er kritikkverdig. I strategisk næringsplan trekkes det fram som 
en fordel for Eidsvoll at kommunen har «meget gode 
kommunikasjonsmuligheter – både E6 og god togforbindelse.» Men da må 
også kommunale og statlige myndigheter følge opp slik at det legges til rette 
for bruk av jernbanen.

Vi etterlyser et sterkere initiativ fra kommunen for å utvikle p-plasser rundt 
knutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. På dette området har myndighetene 
kommet fullstendig bakpå. Interessen for å pendle med tog har blitt mye 
større enn forutsatt. Kommunen må snarest ta initiativ for å bedre 
trafikksituasjonen rundt stasjonene Eidsvoll Verk og Eidsvoll. Å utvikle flere 
parkeringsplasser er ett tiltak, å innføre matebusser i rushtida kan være et 
annet. Matebussene kan kjøre fra de store boligområdene, og må framstå 
som et bedre og enklere tilbud enn privatbil.

I rushtida er det mange biler og fotgjengere rundt stasjonen. Vi forventer at 
kommunen legger til rette med lysregulerte fotgjengerfelt for å ta vare på 
sikkerheten til våre innbyggere.  Det bør lys opp ved fotgjenger overganger 
ved togstasjonen på Råholt.

Det er flotte sykkelmuligheter i området rundt stasjonen. Togpendlere bør få 
sjanse til i større grad å bruke sykkel i sine daglige reiser. Men da må det 
legges godt til rette blant annet med sykkelhotell ved stasjonen. Greier 
kommunen å få flere til å bruke sykkel, har det mange gode effekter: mindre 
biltrafikk rundt stasjonen og god mosjon for syklistene er to av dem.

Vi møter gjerne ledere i kommunen for å drøfte forslaget til kommunedelplan for 
Råholt.

Med vennlig hilsen

Eidsvoll Næringslivsforum

Finn Harald Pettersen, leder
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Eidsvoll kommune 
Rådhuset 
2080 EIDSVOLL 
 
Att.: Postmottak Eidsvoll kommune 
 
 
 
 
 
 
 
Deres ref.:       Vår ref.: 18048 Siggerudhagan                      24. februar 2020 
 
 
Vedr.: Gbnr.: 152/16, Siggerudhagan 13, 2080 Eidsvoll, Innspill/ merknader i 
forbindelse med rullering av kommuneplanens langsiktige areal- og samfunnsdel for 
2020-2031 – førstegangsbehandling.   
 
Det vises til Eidsvoll kommunes utlegging av forslag til kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel for 2020-2032 til offentlig ettersyn, datert 24.02.2020 
 
På vegne av tiltaks- og hjemmelshaver Jan Helge Øversveen, Siggerudhagan 13, 2080 
Eidsvoll, oversendes med dette en anmodning om at reguleringsformål for gbnr. 152/16, 
Siggerudhagan 13, 2080 Eidsvoll kommune, endres fra LNF-område til boligområde. 
 
 Bakgrunnen for anmodningen er at bruken av angjeldende eiendom i dag ikke er i tråd med 
gjeldende reguleringsformål. 
 
 Eiendommen 152/16 er i dag ubebygd og omfattes av reguleringsplan for Siggerud Nord, 
datert 20.07.1992 med tilhørende planbestemmelser datert 20.11.1992. Vedtatt 12.02.1996 
og 03.06.2008. 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. 
 
Tiltakshavers innspill og søknader om endring av reguleringsformål fra LNF til bolig er 
tidligere vurdert av kommunale og sentrale myndigheter. Alle uttalelser at eiendommen bør 
endres slik at den blir i overensstemmelse med de faktiske forhold.   
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Endring av reguleringsformål for eiendommen fra LNF område til bolig, er i henhold til 
tiltakshaver, også fremlagt muntlig for landbrukssjefen i Eidsvoll kommune. Han har uttalt 
seg positivt til dette. 
 
Eksisterende tilliggende bebyggelse er i hovedsak konsentrert småhusbebyggelse i form av 
rekkehus, kjedede boliger og eneboliger i 2-2,5 etasjer med BYA=35%, inklusive 
uteoppholdsarealer. Vi 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. Gbnr. 152/16 er i dag en del av en eksisterende 
boligeiendom og arealet er ikke offentlig tilgjengelig, heller ikke i henhold til allemannsretten. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte mener vi at det ikke bør være til ulempe eller hinder å endre 
reguleringsformålet for eiendommen fra LNF til bolig. En komplettering av eksisterende 
boligområde vil tvert imot supplere og komplettere et allerede godt bomiljø   
 
På vegne av tiltaks- og hjemmelshaver Jan Helge Øversveen, Siggerudhagan 13, 2080 
Eidsvoll, anmodes det med dette om at reguleringsformål for gbnr. 152/16, Siggerudhagan 
13, 2080 Eidsvoll kommune, endres fra LNF-område til boligområde i forbindelse med 
Eidsvoll kommunes utlegging av forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for 
2020-2032 til offentlig ettersyn.  
 
 
 
  
Med vennlig hilsen 
ARCONSULT Bøe Ove AS 
 
 
 
 
 
Bøe, Ove 
Sivilarkitekt MNAL NPA 
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PLAN1 AS 
Postboks 373 – 2403 Elverum 
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Orgnr: 918 412 344 

 

ELVERUM: 
 
Lundgaardvegen 17 
2408 Elverum 

 

GARDERMOEN 
 
Balder Allè 2 
2060 Gardermoen 

Forslag til kommuneplanens arealdel for Eidsvoll 2020-2031. Merknad 
ifm. området Tyskerud/B8 (gnr. 129 bnr. 1)  
 

Denne merknaden fremmes av Plan1 AS på vegne av i-Bolig AS og Mathiesen Eidsvold Værk ANS (MEV). MEV er 
grunneier til eiendommen bnr. 96 bnr. 1, mens i-Bolig har avtale om kjøp av selskapet Sotoka AS som eier 
eiendommen gnr. 129 bnr. 1 (Tyskerud). 

Sammendrag/konklusjon  

I oppstartsmøte mener administrasjonen at adkomst over Tyskerud kan være den beste løsningen, men at det er 
et problem at Tærudvegen ikke har tilstrekkelig kapasitet. Argumentet faller i og med at tiltakshaverne er villige til 
å være med å bekoste oppgradering av Tærudvegen til kommunal standard. 

En veg over Tyskerud vil beslaglegge store deler av den dyrkbare marken og det vil være urasjonelt å dyrke 
gjenværende arealer. Tyskerud bør derfor også være med som utbyggingsområde, særlig når det foreligger en 
plan for at matjorden kan gjenbrukes i en nyetablering av tilsvarende dyrkbart areal som ellers ikke vil kunne 
dyrkes, og som grenser til eksisterende landbruk med bedre tilgjengelighet. 

Tyskerud er innenfor avstandsgrense på 1000 meter fra Eidsvoll verk stasjon og er derfor egnet for utbygging i 
henhold til nasjonale føringer for god utnyttelse av eksisterende infrastruktur. 

Bakgrunn 

Siden B8-Tyskerud (gnr/bnr 129/1 og del av 96/1) kom inn som byggeområde for bolig i kommuneplanen i mars 
2015, har MEV og Sotoka AS arbeidet målbevisst og grundig for å kunne starte reguleringsplanarbeid for, og 
videre utvikling av arealene i samsvar med kommuneplanen. Som det framgår i vedlegget «Regulering av 
Tyskerud. Oversikt over historikken i saken», har dette vært en svært vanskelig prosess. Med forskjellig 
begrunnelse har administrasjonen i Eidsvoll kommune utsatt varsel om oppstart av planarbeid og den videre 
reguleringsplanprosessen for området. Hadde tiltakshaverne fått oppstartsmøte da de ba om dette høsten 2015, 
slik plan- og bygningsloven sier de har krav på, ville det sannsynligvis kunne vært sendt inn et planforslag til 
kommunen i løpet av 2016, slik at planen trolig kunne vært vedtatt for flere år siden.  

Selv etter at vi fikk avholdt oppstartsmøte med kommunen den 09.05.19, stanset kommunen varsling av oppstart 
av planarbeid, på tross av at det på oppstartsmøtet både var avklart at varsling kunne gjennomføres, og 
avgrensning av planområdet. 

Etter stadige utsettelser sitter man nå igjen med at deler av B8 (gnr. 129 bnr. 1) er endret fra byggeområdet til 
LNF i forslag til kommuneplan, noe som både reduserer utbyggingsområdet, men som også vil vanskeliggjøre 
adkomst til resterende del av B8, da denne er planlagt å gå over 129/1. At gnr. 129 bnr. 1 endres til LNF i 
kommuneplanen etter at det er avholdt oppstartsmøte for reguleringsplan for Tyskerud, synes svært urimelig.  

Eidsvoll kommune 
 
postmottak@eidsvoll.kommune.no  
 

  Saksbehandler: 
Ragnhild Storstein  

  Telefon: 
95 92 00 27 

  E-post: 
rag@p1.no 

  Dato: 
01.04.2020 
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Ifm. forslag til kommuneplan, og vurdering av innkomne merknader, kan en ikke se at det er tatt hensyn 
til noe av det som er sendt inn, eller kommunikasjonen med kommune ifm. B8-området siden 2015. 
Argumentet for å tilbakeføre gnr. 129 bnr. 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 håndtert på i 
kommunen synes uheldig, og har gitt lite forutsigbarhet.  

 

Utredning/begrunnelse for å opprettholde Tyskerud gnr. 129 bnr. 1 som byggeområde for bolig 

Dyrket mark på gnr. 129 bnr. 1 

Gnr. 129 bnr. 1 - Tyskerud består av 6 dekar skogsmark og to mindre teiger med dyrket mark som til 
sammen er drøyt 20 dekar: østre/øvre teig er på drøyt 8 dekar med en arrondering tilnærmet en 
trekant, mens midtre del er på ca. 12-13 dekar og er et langstrakt areal med bredde på 30-50 og lengde 
på 300 m. Teigene er uhensiktsmessige for drift med moderne maskiner både pga. arrondering og 
størrelse, samt at jordene ligger inneklemt mellom eksisterende boliger. Jorda består hovedsakelig av 
sand med betydelig innslag av flygesand, og er dermed tørkesvak og uegnet for korn.  

For å få en faglig bekreftelse ift. tilstanden på dyrket marka, ble det bestilt en rapport fra Agrodrome AS 
ift. kvalitet på jordsmonnet på dette området. Rapporten (datert 08.08.19) konkluderer som følger: 

«Med bakgrunn i prøveresultatene kan det konkluderes med at jordsmonnet og innholdet av 
næringsstoffer på de ulike skiftene er noenlunde ensartede. 

Jordsmonnet karakteriseres som siltig mellomsand. Det har 5-10% innhold av leire og 1.8-4,0% 
innhold av mold. 

Jordsmonnet er generelt svært surt med pH på 4,7. Kalking i flere omganger kan være nødvendig 
for å oppnå optimale vekstvilkår. 

Innholdet av fosfor er høyt til meget høy verdi (11-20mg/100g lufttørket jordsmonn). 

Innholdet av kalium er lavt til middels verdi (5-8mg/100g lufttørket jordsmonn). 

Mikronæringsstoffer som magnesium og kalsium har svært lave verdier og kan gi 
mangelsykdommer i gras, korn og rotvekster hvis man ikke tilleggsgjødsler for dette. 

Saltinnholdet er lavt. 

Innholdet av tungmetaller i jordsmonnet er lave. Godt under gjeldende grenseverdier.» 

Dette betyr at dette er næringsfattig, tørkeutsatt jord som vil skape utfordringer for de som vil drive med 
planteproduksjon som næring på disse arealene. Mangel på mikronæringsstoffer er trolig den største 
agronomiske utfordringen. Sammen med arrondering, størrelse på arealene og nærhet til boliger på alle 
kanter, anses rapporten å underbygge påstanden om at dette er lite egnet som produktivt 
jordbruksareal.  

Alternativ bruk av matjorda på gnr. 129 bnr. 1 

Detaljregulering for Dovrebanen Eidsvoll stasjon – Langset ble vedtatt 18.10.16. Iht. 
reguleringsbestemmelsene skal arealene som kan benyttes til riggområder, istandsettes i samsvar med 
dagens bruk evt. planlagt etterbruk innen 2 år etter at nytt dobbeltspor er i drift. Flere av disse arealene 
er regulert til jordbruk. 

BaneNOR driver for tiden med anleggsarbeider innenfor planområdet. I den forbindelse foretas det en 
del terrengbehandling, 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 de behov for matjord. Med bakgrunn i 
dette tok BaneNOR kontakt med i-Bolig i januar 2020 for å høre om muligheten for at matjord fra gnr. 
129 bnr. 1 kan benyttes til dette formålet.  
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Det aktuelle området det nå var snakk om er på del av gnr. 57 bnr. 2, Kommisrud, som ligger nord for 
Eidsvoll stasjon og like vest for Vorma. I reguleringsbestemmelsen er det angitt at dette skal bli ny 
dyrket mark om matjord skaffes til veie. Nytt dyrket areal vil være ca. 25 daa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området på Kommisrud hvor det 
planlegges å opparbeide ny dyrket 
mark 

 

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 større sammenhengende jordbruksarealer 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.  
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Tærudvegen 

Vegmyndigheten i Eidsvoll kommune opplyste bl.a. på oppstartsmøtet og på møtet den 31.01.20 at deler 
av Tærudvegen ikke har tilstrekkelig kapasitet for den planlagte utbyggingen. Tærudvegen fra krysset 
Gustav Granhaugs veg til Sundbyvegen skal ha en standard som tilfredsstiller kravet i kommunalteknisk 
norm også etter økt ÅDT ved utbygging av B8. Fra krysset med Gustav Granhaugs veg til krysset med 
Grinda er derimot vegen ikke opparbeidet med tilstrekkelig standard, verken ut fra dagens ÅDT, og da 
heller ikke etter utvikling av B8 og B3. Vi har imidlertid sett at det i gjeldende reguleringsplaner for 
Grinda Sagmoen øst i all hovedsak er regulert tilstrekkelig bredde på trafikkarealet iht. vegnormen på 
denne strekningen. Strekningen mellom krysset med Gustav Granhaugs veg og Grinda har samme 
regulerte bredde som videre forbi Råholt ungdomsskole og ut mot Trondheimsvegen, men mellom 
Gustav Granhaugs veg og Grinda er Tærudvegen ikke opparbeidet iht. reguleringsplanen. Tiltakshaverne 
for B8 er villige til å innta som krav i rekkefølgebestemmelser at Tærudvegen skal opparbeides til 
kommunal standard i forhold til ÅDT, under forutsetning av at også gnr. 129 bnr. 1 kan utvikles til 
boligformål. Det anses da som rimelig at andre tiltakshavere i området også bør være med i 
«spleiselaget». 

Adkomst 

Kommunen har stilt spørsmål rundt adkomst for boligområdet B8 Tyskerud og B3 Bekkedal.  

Det har hele tiden vært planlagt at adkomst til B8 skal gå fra Tærudvegen og via Tyskerud. Derifra vil 
trafikken naturlig fordele seg nordover via Tærudvegen og Sundbyvegen, og øst og sørover via 
Tærudvegen og Trondheimsvegen. 

Begrunnelsen for at adkomst for gnr. 96 bnr. 1 via Tyskerud er den beste løsningen:  

1. Adkomst fra Sundbyvegen vil ikke være aktuell med bakgrunn i terrengforhold/ stigning. En slik 
løsning vil være for bratt og vil ikke tilfredsstille krav til universell utforming (det vises til Plan1s notat 
datert 16.08.19, som er omtalt under historikken i saken. Notatet vedlegges sammen med kartutsnitt 
hvor mulig trasé fra Sundbyvegen er vist, og stigningsforholdene i det aktuelle området). En slik løsning 
vil heller ikke løse problemet ift. trafikk på Tærudvegen, da de som skal sørover uansett vil kjøre via 
Tærudvegen. 

2. Adkomst via Gustav Granhaugs veg vil ikke være aktuelt. Ifølge vegmyndigheten i Eidsvoll kommune 
har denne vegen ikke tilfredsstillende kapasitet. I tillegg mener planavdelingen i Eidsvoll kommune at 
dette er en dårlig løsning. 

3. Adkomst via Jutulveien. Heller ikke Jutulvegen har tilfredsstillende kapasitet. Administrasjonen i 
Eidsvoll kommune mener også at dette er en dårlig løsning. 

Det vil dermed være adkomst via Tyskerud som anses som eneste aktuelle vegløsning. 

Selv om det kan være en ønskelig situasjon for Eidsvoll kommune at det kommer en ny avkjøring fra E6 
mot Råholt i nærheten av/sør for B8 g B3, mener vi at dette er svært urealistisk i uoverskuelig tid. En 
slik løsning vil i tillegg beslaglegge og gå gjennom et større sammenhengende areal med dyrket mark. 

Nasjonal areal- og transportplan 

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. Dette er i samsvar med nasjonale og regionale føringer for areal- og 
transportplanlegging, samt regional plan.    

 



 

005 

K:\3101-3200\3164 Tyskerud - Bekkedal\02 KORRESPONDANSE\01 Brev\20200401_Kommuneplanforslag Eidsvoll 2020-2031_Merknad_Tyskerud B8.docx 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

  
 
Ragnhild Storstein 
Arealplanlegger 
 

 

 

 

 

  

Vedlegg:   Regulering av Tyskerud. Oversikt over historikken i saken  
                Plan1s notat datert 16.08.19. Vurdering av adkomstløsning og planavgrensning 
    
 
Kopi:  i-Bolig 
               Mathiesen Eidsvold Værk ANS 
Kopi P1:   
 



 
Gardermoen, 16.08.2019 

 
 
 
Notat til Eidsvoll kommune vedr.: 
 

Regulering av B8-Tyskerud/Bekkedal og planavgrensningen  
 
 

 
MEV og i-Bolig takker for tilbakemelding og oppfølging fra Eidsvoll kommunes 
side. Vi har imidlertid så mange og betydelige betenkeligheter med å varsle 
oppstart basert på det tilsendte forslaget til avgrensing, at vi må be om en 
presentasjon av våre synspunkter i et møte med dere i Eidsvoll kommune. 
Nedenfor er det gitt en oppsummering over de hovedmomentene som ligger til 
grunn for vår konklusjon så langt. 
 

 
Spørsmålet om en hensiktsmessig og fornuftig planavgrensning har blitt en sak som må 
vurderes nøye før varselet går ut. Ettersom det har blitt foreslått og valgt en løsning i 
oppstartmøtet og det fra deres side i ettertid er spilt ut en ny avgrensing som medfører en 
langt mer omfattende reguleringsplan, har vi i samråd og sammen med oppdragsgiver vært 
nødt til å bevilge oss en «tenkepause» før denne tilbakemeldingen. Det gis nedenfor en 
orientering med konklusjon fra vår side. 
 
Først et kort tilbakeblikk: 
 
I referatet fra oppstartmøtet 09.05.2019 mottatt 07.06. gikk det klart fram av både tekst og 
kartutsnitt at alt. 2 skulle legges til grunn hva angikk avgrensningen. Varslingsmaterialet med 
forslag til kunngjøring og det hele, ble basert på enigheten fra oppstartmøtet og sendt EK 
04.07. Den 31.07. meldte Malene Solheim Andreassen over telefon og etterfølgende epost at 
dere i EK ville ha vurdert en adkomstløsning til B8 fra Sundbyvegen. Dette ville ha den 
konsekvensen at hele området mellom Tyskerud og Sundbyvegen i tilfelle ble innlemmet i 
planen. Denne nye situasjonen ble diskutert på morgenen den 08.08. mellom 
oppdragsgiverne Marit Rønning/MEV, Bjørn Martin Akre/i-Bolig og Ragnhild Storstein, Halvor 
Tangen/PLAN1, dvs. samme dag, men i forkant av at dere sendte kart med den «nye» 
avgrensingen, lister over grunneiere, naboer og offentlige myndigheter, m.v. 
 
Vår vurdering av mulig adkomstveg fra Sundbyvegen: 
 
Til vårt interne møte 08.08. hadde vi gjort en kvalifisert kartstudie av en aktuell trasé for en 
slik adkomstveg som nå foreslått. Vi hadde da samtidig sett på to muligheter som også ble 
nevnt i oppstartmøtet, henholdsvis utvidelse av Jutulvegen og et alternativ inntil og langs 
bebyggelsen på østsiden av Jutulvegen. I sum var vår vurdering av de tre alternativene som 
følger: 
 

A. Fra Sundbyvegen vil adkomstvegen gå over et flatt myrområde. Etter 430-450 m 
møtes bakken som fører inn til og opp i reguleringsområdet. Vegen må nødvendigvis 
passere i et punkt mellom Lysakerbakken og gnr. 129 bnr. 60 – fra foten av bakken 
og dit er det 20 høydemeter. Med en naturlig slak svinget trasé blir det da 20 



høydemeter på 180 m. Med relativt kraftige svinger kan vegen bli noe forlenget, men 
hensett til vegnormen vil det likevel bli en maksimal stigning og fare for 
utforkjøringer.  

B. Det kan rent praktisk ligge til rette for utvidelse av Jutulvegen. Det dreier seg 
imidlertid om en lokal boligveg hvor de nærmeste husene ligger 12-15 m fra 
senterlinja av vegen. En utvidelse for å tilrettelegge for eksempelvis 200 nye 
boenheter og gjennomkjøring, vil redusere dagens bomiljø til et nivå som ikke kan 
aksepteres, i tillegg kommer den trafikkfaren en slik løsning medfører. Adkomst til ei 
husrekke eller to som naturlig vil ligge innenfor reguleringsområdet i sørvestre del av 
Jutulvegen, er imidlertid noe som bør tåles.   

C. Alternativet parallelt til Jutulvegen langsmed eiendomsgrensa til gnr. 129 bnr. 1 i vest 
kan være en mulighet. Men også her vil det være uheldig å påføre husrekka langs 
Jutulvegen en situasjon med en gjennomfartsveg tett innpå bebyggelsen.     

 
I sum var vår foreløpige konklusjon den 08.08. som følger: 
  
Herfra ses alternativene A og B som uaktuelle og de er derfor ikke tatt med innenfor foreslått 
reguleringsgrense. Denne er ønsket opprettholdt slik den er framstilt i alt. 2 som Eidsvoll 
kommune sluttet seg til i oppstartmøtet, jf. referatet. 
 
Til alt. A og referatets anførsel om at: «Kapasiteten på Tærudvegen allerede er lav.»  forstås 
den dithen at EK mener det ikke er så mye å gå på. Det sies videre om alt. A «Ved å legge 
adkomsten her vil man kunne knytte seg direkte på Sundbyvegen, og forhindre at trafikken 
på Tærudvegen blir ytterligere presset».  
 
Til dette må en komme med følgende kommentar til resonnementet: Den nordvestre delen 
av Tærudvegen, fra Tyskerud til Sundbyvegen, er etter alt å dømme lite trafikkert i dag. De 
fleste har sin reiseretning mot Råholt og ikke mot nord og Sundbyvegen (til Nannestad og 
Eidsvoll Verk). Det er neppe her det ligger problemer. En adkomstveg til Sundbyvegen vil 
ikke endre vesentlig på dagens mønster – de aller fleste vil ha sitt ærend eller sin raskeste 
veg videre på Tærudvegen mot Råholt uansett. Noe annet blir det med et nytt kryss på E6, 
men heller ikke da kan det ventes kapasitetsproblemer av betydning på den nordvestre delen 
av Tærudvegen fra Tyskerud til krysset med Sundbyvegen. Dette anses imidlertid som lite 
aktuelt i overskuelig framtid.   
 
Herfra menes at adkomsten til boligområdet må ligge innenfor den foreslåtte 
reguleringsgrensa, benevnt og godkjent som alt. 2 og at det blir en del av planarbeidet å 
finne den best mulige lokale løsningen. Innenfor reguleringsarbeidet blir alt. C (og de 
negative konsekvensene der) vurdert, likedan kan det gjøres en analyse med beskrivelse av 
alt. A og B.  
 
Beste løsning trafikk- og miljømessig er adkomst fra Tærudvegen med nytt kryss mellom 
nåværende avkjøring/Statsrådvegen og husene i sørøst. Adkomst fra Sundbyvegen eller 
andre deler av Tærudvegen (Jutulvegen) vil ha liten eller ingen trafikkbegrensende effekt på 
Tærudvegen. 
 
Konsekvenser av foreslått utvidelse:       
 
Fra vårt ståsted menes utvidelsen som nå er foreslått, å være for stor og ha for store 
konsekvenser til at den uten videre kan aksepteres. Våre hovedinnvendinger mot å utvide 
planområdet er kort oppsummert som følger: 



• Det trekkes inn en lang rekke myndigheter/instanser/interesser som på et løst, men 
konfliktfylt grunnlag (les område) må engasjeres i planprosessen. Det er i seg selv 
betenkelig å belemre et stort naturområde med en gjennomgående veg med til dels 
store terrenginngrep (fyllinger). Dette i lys av dagens fokus på skjerming av LNF-
områder fra utbyggingstiltak. 

• En adkomst fra Sundbyvegen vil i tilfelle ha en lengde på 600-650 m lengde før den 
når fram til utbyggingsområdet med stigningsforhold og kurvatur som 
teknisk/terrengmessig neppe kan forsvares. 

• De økonomiske sidene ved en eventuell adkomst fra Sundbyvegen kan ikke bæres av 
utbyggingen innen reguleringsområdet alene. Skal vegen rent teknisk i det hele tatt 
kunne løses tilfredsstillende, må det bygges opp vesentlige fyllinger og kraftige 
skjæringer med de kostnadene og miljømessige ulempene dette innebærer. 

• En forbindelse til Sundbyvegen vil ha liten avlastende effekt på Tærudvegen ettersom 
den alt vesentlige andelen av biltrafikken nødvendigvis vil gå i retning Råholt uansett.  

 
Anmodning om et snarlig møte:  
 
MEV og i-Bolig ser det som veldig positivt at EK følger opp og legger til rette for varsling av 
oppstart. I tro på varsling i månedsskiftet juli/august sendte vi i juni en forhåndsmelding til 
alle grunneierne innenfor planavgrensning etter alt. 2 og opplyste at de kom til å bli invitert 
til et orienteringsmøte i løpet av august. Dette lar seg neppe ordne og vi må gi alle en ny 
orientering om situasjonen. Dette og det forholdet at vi er meget interessert i å komme i 
gang, gjør at vi tør be om at møtet holdes så snart som mulig. Møtet blir herfra prioritert og 
vi kan stille på kort varsel.  
 
Dersom EK på bakgrunn av overnevnte finner at opprinnelig avgrensing i alt. 2 kan 
opprettholdes og varsling skje, er det selvfølgelig ikke behov for møte. Vi ber i så fall om en 
snarlig tilbakemelding som bekrefter dette.  
 
 
På vegne av MEV og i-Bolig,   

 
Halvor Tangen 
Siv. ing 

   







Regulering av Tyskerud. Oversikt over historikken i saken 
 
Vedlegg til «Innspill til kommuneplan for Eidsvoll 2020-2031 ifm. området 
Tyskerud (del av gnr. 129 bnr. 1)» 
 
 
Fra 2010 ble det fra grunneiernes side jobbet med å få avsatt gnr/bnr 129/1 og del av 96/1 
til boligformål i kommuneplanen:  

- Mathiesen Eidsvold Værk ANS hadde i mange år før 2010 vært i jevnlig kontakt med 
Eidsvoll kommune ift. at de ønsket at del av gnr. 96 bnr. 1 på Råholt skulle legges inn 
som byggeområde for boliger i kommuneplanen.  

- Ifm. varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for 
«Kommuneplan for Eidsvoll 2011-2022» (med frist 01.03.10) ble det sendt innspill fra 
Sjåtil & Fornæss AS (nå Plan1 AS) på vegne av Karen Røhr Fagerholm og MEV. 
Innspillet viste gjennom et mulighetsstudium bl.a. mulig utnyttelse av områdene med 
foreslått adkomstløsning. I tillegg ble bl.a. områdenes beskaffenhet, forholdet til 
dyrket mark, privat og offentlig tjenestetilbud, kollektivtilbud, trafikkbelastning og 
støy beskrevet.  

- Kommuneplanprosessen tok en del tid, og et planforslag for «Kommuneplan for 
Eidsvoll 2013-2024» ble først vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 26.11.13. Frist for å 
komme med merknader ble satt til 15.02.14. I planforslaget datert 24.10.13 var 
gnr/bnr 129/1 og del av 96/1 tatt inn som boligformål iht. innsendt innspill (del av B8 
i planen).  

- Ifm. offentlig ettersyn av kommuneplanen kom fylkeskommunen med innsigelse til 
flere områder, bl.a. område B8 og B3. Dette ble begrunnet med RPR ATP og 
jordvernhensyn. Avinor uttrykte skepsis i forhold til flystøy, og fylkesmannen i Oslo 
og Akershus varslet at de vurderte å fremme innsigelse til utbygging av områdene B3 
og B8 i forbindelse med detaljplanleggingen, dersom ikke støyhensyn blir ivaretatt. 

- Kommunen endret deler av kommuneplanen etter offentlig ettersyn, men valgte å 
beholde bl.a. B8 og B3 som byggeområde for bolig. I administrasjonens begrunnelse 
ble det bl.a. påpekt at B8 i hovedsak er et skogsområde, med en mindre andel dyrket 
mark (ca. 14%), og at avstanden til Eidsvoll Verk stasjon og andre viktige funksjoner 
ikke er mer enn 1,5 – 2 km. 

- 01.10.14 ble det avholdt meglingsmøte og det ble i etterkant en omforent løsning der 
B3 og B8 fremdeles ble avsatt til boligformål.  

- Kommuneplan for Eidsvoll 2013-2024 ble vedtatt av kommunestyret 10.03.15, og 
gnr/bnr. 129/1 og del av 96/1 har siden da vært planavklart og avsatt til boligformål.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt fra kommuneplan for Eidsvoll 2015-2026, vedtatt 10.03.15- Mørkegule områder 
innenfor den røde markeringen (B8) er gnr/bnr. 129/1 og del av 96/1 som er avsatt til 
boligformål 

Forsøk på å starte reguleringsplanprosess for B8, men med gjentatte stopp pga. planprosess 
ifm. Kommunedelplan for Råholt: 

- Etter at kommuneplanen ble vedtatt ønsket MEV og Sotoka å fremme en 
reguleringsplan for området, og ønsket primært å begynne med et oppstartsmøte 
med kommunen for deretter å varsle oppstart av planarbeid. Det ble derfor tatt 
kontakt med kommunen og det ble avtalt et møte med planavdelingen den 17.09.15. 

- Eidsvoll kommune formidlet i forkant av møtet, at det var ønskelig å se B8 i 
sammenheng med omkringliggende og eksisterende bebyggelse, særlig med tanke 
på trafikk og grønnstruktur. I tillegg opplyste de at kommunen var godt i gang med 
et mulighetsstudium for sentrumsområdet på Råholt, og at det i forlengelsen av dette 
skulle gjøres en tettstedsanalyse for et større område. Dette igjen skulle danne 
grunnlag for en ny kommunedelplan for Råholt (KDP Råholt). Kommunens 
planavdeling skrev at de ønsket å være godt i gang med dette arbeidet, før de kunne 
ta stilling til om det skulle utarbeides en detaljregulering eller områderegulering for 
B8. Kommunen opplyste at mulighetsstudiet og tettstedsanalysen ville bli politisk 
behandlet i løpet av vinteren/våren 2016.  

- På møtet den 17.09.15 ble disse punktene gjentatt. Viktigheten av trafikksituasjonen 
inkl. gang- og sykkelmuligheter og grønnstrukturen i området ble påpekt. 
Tiltakshaver ble bedt om å stille reguleringsplanarbeidet for B8 i bero i påvente av 
KDP Råholt. Møtet ble dermed ikke ansett å være et oppstartsmøte.  

- Som en oppfølging av møtet sendte Plan1 AS på vegne av MEV og Sotoka inn et 
notat (datert 05.11.15). Her beskrives at det er satt sammen en «plangruppe» for 
B8. Noen fra denne gruppa har vært på befaring, og i notatet ble det redegjort kort 
for grønnstruktur, herunder gang- og sykkelveger, turveger, stier etc. i området, 



samt infrastruktur med vekt på trafikkavvikling/avlastningsveger. Dette ble også 
sendt inn som et «første innspill til kommunedelplan for Råholt-Eidsvoll Verk». 

- 29.01.16 ble det oversendt et nytt notat fra Plan1 på vegne av MEV og Sotoka, 
vedrørende utbygging av felt B8 knyttet til utviklingen på Eidsvoll Verk/Råholt. Her er 
det gjort en grundig analyse/vurdering av biltrafikken i området, både dagens 
situasjon, utviklingstrekk og muligheter/forslag til avbøtende tiltak. Det er påpekt at 
det er langt mellom E6-avkjørslene i Eidsvoll i dag; det er drøyt 8 km. mellom Dal-
krysset og Ormlia-krysset. Det er derfor sett på et mulig scenario med nytt kryss på 
E6 til Sundbyvegen. 
Videre er det sett på forholdet til gående, syklende og turtrafikk, både registrering av 
dagens situasjon, utviklingstrekk og tilrettelegging. Konklusjonen i notatet er at en 
ikke kan se at en utbygging av B8 bremser eller hindrer en god utvikling for mjuke 
trafikanter – snarere tvert imot. Avstanden til Eidsvoll Verk stasjon og Råholt 
kjøpesenter er 1,3-2 km. Beboere som skal nordover vil derfor i liten grad belaste fv. 
501 Trondheimsvegen gjennom Råholt. De fleste som pendler eller har andre ærend 
sørover vil trolig velge Tærudvegen – Trondheimsvegen til Råholt sentrum, Dal 
og/eller E6. De som skal til stasjonen, vil naturlig kjøre Sundbyvegen/Sagmovegen. 
Det opplyses videre at MEV og Sotoka sitter med betydelig kunnskap om Eidsvoll 
Verk/Råholt, både dagens situasjon og muligheter framover, og at de derfor gjerne 
deltar i et samarbeid ifm. kommunedelplanleggingen. Som vedlegg til notatet var det 
også illustrasjon på mulig nytt kryss mellom E6 og Sundbyvegen 

- 02.02.16 kom det tilbakemelding fra kommunen om at innspillet ble lagt inn på 
kommunedelplansaken, slik at det skulle følge den prosessen videre. 

- Den 01.03.16 vedtok formannskapet i Eidsvoll å legge forslag til planprogram for KDP 
Råholt ut på offentlig ettersyn, samtidig som oppstart av kommunedelplanen skulle 
varsles. Frist for merknader ble satt til 30.04.16. 

- Parallelt med dette vedtok Formannskapet den 01.03.16 å sende forslag til kommunal 
planstrategi for 2016-2019 og forslag til planprogram for kommuneplanen 2016-2030 
på høring. Det ble samtidig vedtatt å varsle om oppstart av kommuneplanarbeidet. 
Høringsfristen ble satt til 30.04.16. 

- I brev datert 28.04.16 sendes nytt innspill til KDP Råholt. Brevet sendes fra Plan1 AS 
på vegne av MEV og Sotoka. I brevet vises det til det oversendte notatet datert 
29.01.16, og i brevet gjøres det noen konkretiseringer ift. noen av momentene i 
notatet. Videre påpekes det at anslått framdrift av kommunedelplanprosessen vil 
«bremse» utviklingen av B8. Det bes derfor om at reguleringsplan for B8 kan startes 
opp etter hvert som forhold i kommunedelplanen avklares. 

- 07.06.16 vedtok formannskapet å fastsette planprogrammet for KDP Råholt. I samme 
møte ble også planstrategien for 2016-2019 vedtatt og planprogram for kommune-
planen 2016-2030 fastsatt.  

- I august 2016 var det kontakt mellom Plan1 og arealplanavdelingen i Eidsvoll 
kommune. Det ble da opplyst at innspillet for B8 var ført videre i 
kommunedelplanprosessen. Det ble videre opplyst at kommunen var i rute ift. 
framdrift. I framdriftsplanen sto det at informasjons- og dialogmøter ville bli avholdt i 
3. kvartal 2016, men det ble nå opplyst om at dette nok også kunne komme til å 
strekke seg over både 3., 4. kvartal 2016 og 1. kvartal 2017. 

- I desember 2016 og januar 2017 var det kontakt mellom tiltakshaver for området B3: 
Bekkedal Utvikling AS (BU) og arealplanavdelingen i Eidsvoll kommune. Bakgrunnen 
var at det ble bedt om et oppstartsmøte for området B3.  



- 24.01.17 svarer arealplanavdelingen at det ville settes krav til en områderegulering 
som innbefattet både områdene B3 og B8. Som konsekvens av denne kontakten 
foreslo kommunen et felles møte. De påpekte at dette ikke ville være et 
oppstartsmøte.  

- Muntlig varsel om at det skulle være dialogmøte den 25.01.17, men dette ble ikke 
avholdt.  

- 06.02.17 sendte Plan1 på vegne av tiltakshaverne for både B3 og B8 forespørsel om 
oppstartsmøte for regulering av B3 og B8.  

- Den 14.02.17 ble det avtalt et møte der representanter fra B3-Bekkedal, B8-Tyskerud 
og arealplanavdelingen og kommunalteknisk avdeling i Eidsvoll kommune var tilstede. 
På møtet ble det redegjort for ønske om å igangsette detaljreguleringsplan for 
områdene B3 og B8. Kommunen gjentok at de mente at B3 og B8 måtte sees på 
samlet i en felles områdeplan. De informerte om utfordringer ift. infrastruktur og veg- 
og trafikksituasjonen i området, og at det ville være behov for å få en helhetlig 
oversikt på dette før reguleringsplanarbeid kunne starte opp. Videre opplyste de om 
at KDP Råholt var i en utredningsfase, hvor det ble utarbeidet tettstedsanalyse og 
trafikkanalyse for Råholt. Det ble antydet at forslag til KDP Råholt ville være ferdig 
utarbeidet i mars/april 2017, eller noe senere. 

- Den 16.02.17 ble det sendt e-post fra Plan1 der krav om oppstartsmøte for regulering 
av B3 og B8 ble opprettholdt.  

- I brev datert 08.03.17 svarte kommunen på forespørselen om oppstartsmøte. Brevet 
var også en oppsummering og oppfølging av det som ble sagt på møtet den 
14.02.17. I brevet står det at virksomheten for kommunal forvaltning og 
kommunalteknikk vurderte at det ikke forelå tilfredsstillende forutsetninger for 
oppstart av reguleringsplanarbeid på B3 og B8 på det tidspunktet. Her ble det også 
vist til at VA-nettet i området ikke hadde tilstrekkelig kapasitet. I tillegg påpekte de at 
allerede før utbygging av så vidt store områder som B3 og B8, er det utfordringer 
med trafikkavviklingen på Råholt. Før videreutvikling av nye områder, må det svares 
ut hvordan planen skal løse overordnet vegsystem. Ifm. KDP Råholt vil det bli avklart 
hovedprinsipper for vegsystemet, og hvordan dette skal løses. Det ble også pekt på 
at boligpotensialet på Råholt er stort, og dekker planperioden til 2025. Innen den tid 
kan også infrastrukturen i området ha kommet langt, slik at det kan startes 
reguleringsplanarbeid for B3 og B8.  I brevet ble det også gjort noen juridiske 
vurderinger ift. privates rett til å fremme forslag til detaljreguleringsplaner, og 
planmyndighetens mulighet til å avgjøre hvorledes og når et område skal reguleres. 
Den private har imidlertid krav på å få forslaget vurdert med sikte på om kommunen 
vil tilrå at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. Det er videre krav om at 
private skal legge fram planspørsmålet for planmyndighet i møte. Dette ble gjort i 
møtet den 14.02.17. Administrasjonen i Eidsvoll har delegert myndighet til å beslutte 
om kunngjøring av planoppstart kan gjøres. Som det også ble sagt i møtet den 
14.02.17 anbefalte ikke administrasjonen at det varsles planoppstart for de aktuelle 
områdene. Et slikt avslag er ikke et enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages. 
Avslaget kan iht. PBL imidlertid kreves framlagt for kommunestyret, dersom det er i 
tråd med kommuneplanens arealdel. Det nevnes ikke noe om områderegulering i 
brevet fra kommune 

- I Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 30.05.17 hadde administrasjonen et 
innspill ang. oppstartsmøter i arealplansaker. Dette kom som følge av en politisk 
forespørsel ang. dette i et foregående møte. Administrasjonens konklusjon i møtet 



var at «prosedyrene for oppstarten av kommunens arbeid med et privat planinitiativ 
er angitt i pbl. § 12-8, og i praksis er forslagsstiller sin bestilling av et oppstartsmøte 
med kommunen det første formelle steget i kommunens arbeid etter plan- og 
bygningsloven. Kommunen kan ikke nekte å gjennomføre et oppstartsmøte, selv om 
den mener at planinitiativet er helt urealistisk. Administrasjonen kan selvfølgelig 
fraråde at det gjennomføres et oppstartsmøte – men dersom det kreves et 
oppstartsmøte, må det altså gjennomføres.» 

- 26.06.17 sendte Plan1 inn planinitiativ, og anmodet på nytt om å få oppstartsmøte 
for B8. Bakgrunnen var at tiltakshaverne for B3 hadde avtalt oppstartsmøte med 
kommunen for B3. 

- Den 08.08.17 ble det avholdt oppstartsmøte for B3. Administrasjonen anbefalte ikke 
oppstart av planarbeid, men presiserte at hvis tiltakshaver likevel ønsket å varsle 
oppstart av reguleringsplan, burde det tydeliggjøres at administrasjonen ikke ønsker 
planoppstart på nåværende tidspunkt.  

- I midten av august 2017 ble sakspapirene til formannskapets møte den 29.08.17 lagt 
ut på kommunens hjemmeside. Sak 43/17 gjaldt utleggelse av KDP Råholt til offentlig 
ettersyn. 
I planforslaget var det foreslått lagt inn følgende rekkefølgebestemmelser:  
«Boligområdene innenfor byggeområdene #1 Råholt sentrum og #2 Lundsjordet, 
skal være ferdig utbygd før det tillates bygging av nye boliger innenfor nytt 
utbyggingsområde #3 Tyskerud/Bekkedal.»  
«Før området #3 Tyskerud/Bekkedal kan utbygges skal nærmere rammer og 
rekkefølgebestemmelser for utbyggingen være fastsatt i områdereguleringsplan. I 
denne planen må tilfredsstillende samlet grønn og teknisk infrastruktur (vei, vann, 
avløp, lekeplasser, og andre nødvendige anlegg) være sikret og finansiert før 
utbygging godkjennes og være etablert før boligområdet tas i bruk.» 

- Den 28.08.17 sendte tiltakshaverne for B3 (Bekkedal Utvikling AS) et notat til 
formannskapsmedlemmene til sak 47/17. Notatet oppsummerte sakshistorikken for 
B3, dagens situasjon, utfordringen med dokumentene i forslag til KDP Råholt sett i 
forhold til bl.a. B3, samt fremmet tiltakshavers ønsker. De kom også med følgende 
forslag til et tilleggsavsnitt i vedtaket:   
«Området Bekkedal – benevnt som B3 i kommuneplanen – er et enebolig og 
rekkehusområde hvor tiltakshaver kan gå rett på detaljregulering og deretter 
utbygging da området egner seg for utbygging som er ønsket i Eidsvoll kommune. 
Administrasjonen bes gjøre nødvendige endringer i bestemmelsene før KDP Råholt 
deretter legges ut til offentlig ettersyn.» 

- I møtet den 29.08.17 ble saken om utleggelse av KDP Råholt utsatt til 26.09.17. 
- Etter at saken om utleggelse av KDP Råholt ble utsatt, sendte Plan1 et notat datert 

11.09.17 til Eidsvoll formannskap og gruppelederne for de politiske partiene i Eidsvoll. 
Notatet omhandlet B8 Tyskerud/Bekkedal, og startet med historikken i saken og en 
opplisting av kommunikasjon som hadde vært mellom tiltakshaver/konsulent og 
kommunen etter at området ble avsatt til boligformål i kommuneplanen i mai 2015. 
Denne oppsummeringen viser med all tydelighet at det i lengre tid hadde vært uttrykt 
stor interesse fra tiltakshaver om å utvikle området i samsvar med kommuneplanen. 
Videre vises det til hvilke konsekvenser rekkefølgebestemmelsene som var foreslått til 
KDP Råholt, ville få for planleggingen og utviklingen av Råholt-området generelt og 
B8 spesielt. Avslutningsvis kom det en anbefaling om at spesielt 



rekkefølgebestemmelsenes ordlyd burde gjennomgås nøye før KDP Råholt ble lagt ut 
til offentlig ettersyn.  

- 26.09.17 vedtok formannskapet i Eidsvoll å legge KDP Råholt ut til offentlig ettersyn. 
Det ble vedtatt at rekkefølgebestemmelsenes §3.4 skulle endres fra: 
«Utbygging av områder innenfor kommunedelplanen skal skje i følgende prioriterte 
rekkefølge:  
1) #1 Råholt sentrum og #2 Lundsjordet  
2) #3 Tyskerud/Bekkedal  
3) #4 Manerud»  
Til å lyde som følger:  
«Utbygging av områder innenfor kommunedelplanen skal skje i følgende prioriterte 
rekkefølge:  
1) #1 Råholt sentrum og #2 Lundsjordet og #3 Tyskerud/Bekkedal  
2) #4 Manerud» 

- Ifm. offentlig ettersyn av KDP kom bl.a. fylkesmannen i Oslo og Akershus med 
innsigelse til planforslaget. Noe av det Fylkesmannen fremmet innsigelse til, var at 
uregulerte boligområder ikke har blitt vurdert etter føringene i regional plan for areal 
og transport. Fylkesmannen mener at de bør tilbakeføres til LNF‐områder i tråd med 
den regionale planens føringer. Innsigelsen gjelder disse tre konkrete områdene:  
• Ladderudsletta – tidligere kalt K1 Ladderud 
• Manerud/Hjera – tidligere kalt K2 Hjera  
• Tyskerud /Bekkedal – tidligere kalt B3 Bekkedal og B8 Tyskerud. 
Ifm. offentlig ettersyn kom det innsigelse fra fylkesmannen i Oslo og Akershus på alle 
områdene Ladderudsletta (K2), Manerud/Hjera (K2) og Tyskerud/Bekkedal (B8 og 
B3). 

- Administrasjonen sendte den 07.12.17 spørsmål til fylkesmannen ift. mulighet for 
innsigelse når områdene ble planavklart etter innsigelse og megling ifm. 
kommuneplanen i 2014/2015. Fylkesmannen svarte i brev datert 11.01.18 at de er av 
den oppfatning at nye føringer gjør det mulig å fremme innsigelse til planer som 
tidligere er avklart og vedtatt, og opprettholdt dermed innsigelsen.  

- 06.02.18 ble det avholdt møte mellom administrasjonen i Eidsvoll kommune og 
representanter for områdene B3 og B8 hvor fylkesmannens innsigelse og saksprosess 
videre ble drøftet. 

- 03.04.18 vedtok formannskapet følgende:  
«Eidsvoll kommune ber departementet ta stilling til om fylkesmannen har anledning 
til å fremme de angitte innsigelser til kommunedelplan for Råholt, jfr. Plan- og 
bygningsloven § 5-5.» 

- Den 04.12.18 hadde Formannskapet oppe en prinsippsak for videre behandling av 
KDP Råholt. Vedtaket ble som følger: 
«Kommunedelplan for Råholt avsluttes som selvstendig planprosess i sin nåværende 
form. Planmaterialet og de innkomne merknader danner grunnlaget for en 
områdereguleringsplan for Råholt sentrum, og inngår også som en del av pågående 
arbeid med kommuneplanen.» 

- Siden høsten 2015 har reguleringsplanprosessen for B8 blitt satt på vent med 
begrunnelse i at KDP Råholt skulle avklare aktuelle forhold før en reguleringsplan 
kunne fremmes. Formannskapets vedtak mer enn 3 år senere betydde imidlertid at 
arbeidet med kommunedelplan for Råholt ble stanset.  
 



Forsøk på å starte reguleringsplanprosess for B8 etter at KDP Råholt var vedtatt stanset og 
parallell prosess for detaljregulering B3 Bekkedal: 

- Med bakgrunn i at KDP Råholt ble stanset ble det på nytt tatt kontakt med 
administrasjonen for å be om oppstartsmøte for reguleringsplan for B8.  

- 12.12.18 svarte kommunen at B8 strider mot regional plan, og at kommunen jobbet 
med kommuneplan for Eidsvoll. I den forbindelse ville de se på «Grønn grense» for 
Råholt. De anbefalte derfor at det heller ble sendt inn et innspill til 
kommuneplanrulleringen, og at videre utvikling av B8-områdene avventes til de 
overordnede føringene er klarlagt i kommuneplanen.  

- Med bakgrunn i kommunens svar ba Plan1 i e-post sendt 18.01.19 på vegne av 
tiltakshaverne på B8 om møte med kommunens administrasjon. Det ble også opplyst 
at det ville bli utarbeidet et innspill til kommuneplanens arealdel for å befeste den 
plassen B8 har i gjeldende kommuneplan.   

- I løpet av februar 2019 var det kontakt mellom tiltakshaver for B3 og kommunen om 
varsling av oppstart av planarbeid. Oppstartsmøtet var avholdt allerede 08.08.17. 
Kommunen mente at det ikke burde varsles oppstart av planarbeid, men at dette 
burde avvente til etter avklaringer i kommuneplanen.  Hvis de likevel ville gå videre 
med reguleringsplanprosessen mente kommunen at planområdet utvides til også å 
omfatte B8, og at det måtte avholdes et nytt oppstartsmøte.  

- Tiltakshaver for B3 valgte å gå videre med sin planprosess og varsle oppstart av 
detaljregulering for B3 Bekkedal. Varselet ble sendt ut i brev datert 26.02.19 og 
kunngjort på kommunens og Plan1s hjemmeside, samt i Eidsvoll Ullensaker blad den 
28.02.19   

- 01.03.19 sendte Plan1 på vegne av tiltakshaverne for B8 en ny anmodning om 
oppstartsmøte for B8.  

- Da det ikke kom noe svar, ble henvendelsen purret opp den 12.04.19. 
- 09.05.19 ble det avholdt oppstartsmøte for B8 Tyskerud. På møtet ble bl.a. to 

avgrensninger av planområdet drøftet. Adkomst til området var vist via gnr. 129 bnr. 
1 og ut på Tærudvegen. Derifra vil trafikken naturlig fordele seg nordover via 
Tærudvegen og Sundbyvegen for de som skal nordover til f.eks. Eidsvoll Verk stasjon 
og videre mot Eidsvoll sentrum eller nordover på E6, og øst og sørover via 
Tærudvegen og Trondheimsvegen for de som skal mot Råholt, Dal og sørover på E6. 

- 07.06.19 oversendte Eidsvoll kommune referat fra oppstartsmøtet. I referatet er det 
konkludert med at det ved varsel om oppstart skulle benyttes det største av de to 
arealene.  

- 03.07.19 ble forslag til varsel om oppstart av detaljregulering sendt kommunen med 
den områdeavgrensningen som kommunen hadde valgt. 

- Som følge av at området ble utvidet ift. tidligere antatt plangrense, ble det den 
25.06.19 sendt en forhåndsmelding til de grunneierne som ville omfattes av planen. 
Der ble det informert om at en tok sikte på å varsle oppstart av planarbeid i juli 2019, 
og at det ifm. dette også ville avholdes et møte med berørte parter innenfor 
planområdet i august.  

- 31.07.19 kom kommunen med nytt forslag til avgrensing, som inkluderte areal mot 
Sundbyvegen for å kunne utrede muligheten for vegløsning til denne vegen. 

- 19.08.19 sender Plan1 et notat (datert 16.08.19) angående planavgrensning av 
området og ift. en eventuell vegløsning fra Sundbyvegen. Her vises det hvorfor en 
slik vegløsning både vil være uhensiktsmessig og svært lite realistisk/gjennomførbar.  



- Som følge av nye utspill fra kommune ble det sendt et nytt brev til berørte grunneiere 
innenfor planområdet, hvor det ble opplyst om at orienteringsmøtet som var planlagt 
i august måtte utsettes.  

- Den 27.08.19 varslet kommunen at de ville utrede trafikkforholdene på Tærudvegen, 
og bestille trafikktelling på vegen. De ønsket ikke at oppstart av planarbeid for B8 
skal varsles eller planarbeid igangsettes før ÅDT-telling var gjennomført og 
kommunen hadde trukket en konklusjon ift. trafikksituasjonen og eventuelle 
nødvendige tiltak på Tærudvegen. I etterkant av tellingene ville Eidsvoll kommune 
invitere til et informasjonsmøte. 

- 19.09.19 etterspurte Plan1 hvordan det lå an med trafikktellingene og videre 
framdrift i saken. 

- 26.09.19 svarte kommunen at tellingene nylig var gjennomførte og at de ville ta en 
gjennomgang av tallene sammen med kommunalteknikk før de inviterte til et felles 
møte ang. B8 og B3. 

- Da det ennå ikke hadde kommet mer informasjon om trafikktellingene eller invitasjon 
til møte, sendte Plan1 den 27.11.19 en ny forespørsel om framdrift. 

- 29.11.19 svarte kommunen at internmøtet var avhold. De hadde drøftet ÅDT-
tellingene og kommet fram til at de hadde behov for ytterligere tellinger. Ny 
trafikktelling var bestilt og telling gjennomført, men da måleren skulle hentes var 
festet til måleren revet ned og de fikk ikke kontakt med måleren. De hadde derfor 
tatt kontakt med leverandør for å be om hjelp for å få tilgang til trafikktallene. 
Kommunen skulle ta kontakt når dette var avklart. 

- Da det fremdeles ikke hadde kommet svar fra kommune, sendte Plan1 nok en 
forespørsel om status den 10.01.20. 

- Kommunen svarte den 15.01.20 med å invitere til felles informasjonsmøte for B3 og 
B9 ift. trafikksituasjonen/kapasitet på eksisterende veger Tærudvegen/Gustav 
Granhaugs veg og aktuelle adkomstveger til kommunen. Forslag til møtetidspunkt var 
24.01.20, men for at det skulle passe for alle ble det avtalt til 31.01.20. 

- 28.01.20 behandlet formannskapet forslag til kommuneplan for Eidsvoll 2020-2032. I 
rådmannens innstilling var gnr. 129 bnr. 1 foreslått tatt ut som byggeområde og 
tilbakeført til LNF. Rådmannens innstilling ble vedtatt på dette punktet.  

- På møtet den 31.01.20 ble det informert om kommuneplanforslaget som var vedtatt 
lagt ut til offentlig ettersyn. Videre ble det informert om ÅDT-tellingene som var gjort 
på Tærudvegen øst og vest for krysset ved Gustav Granhaugs veg: Vestover mot 
Sundbyvegen er det ÅDT på ca. 500. Østover mot Trondheimsvegen er ÅDT på ca. 
1000. Radaren som ble satt opp inne på Gustav Granhaugs veg ble ødelagt, og tall 
herfra foreligger ennå ikke. Det ble videre vist til at kommunalteknisk norm må følges 
for vegene i den videre planleggingen, og at dette vil medføre at Tærudvegen må 
oppgraderes fra krysset med Gustav Granhaugs veg til Grinda. Kommunen nevnte 
også at det burde sees på alternative adkomstløsninger for B3 og B8, som også ville 
komme Råholtområdet til gode. De mente at en ny avkjørsel fra E6 sør for B8 og B3 
og mot Råholt sentrum ville være en god løsning. På møtet ble det ikke konkludert 
noe ift. hvordan man kunne komme videre med reguleringsplanprosess for B8.  

- Da det endelig ble avholdt møte ang. trafikksituasjonen var det vedtatt å legge ut et 
forslag til kommuneplan der deler av B8 er tatt ut av kommuneplanen. Etter ca. 4 ½ 
års aktivt forsøk på å få starte arbeidet med å utarbeide en reguleringsplan for B8 i 
tråd med kommuneplanen, hvor kommunen hele tiden har utsatt oppstart av 
planarbeidet med forskjellig argumentasjon, har man nå endt opp med at deler av B8 



er foreslått tatt ut av kommuneplanen! Dette reduserer utbyggingsarealet i tillegg til 
at det vanskeliggjør utviklingen av resterende del av B8, da adkomst til området 
planlegges via gnr. 129 bnr. 1. Vi mener måten kommunen har håndtert denne 
reguleringssaken på har vært svært uheldig og uryddig.  

- Det nevnes at forslag til detaljregulering for B3-Bekkedal ble sendt inn til kommunen 
for førstegangsbehandling nå i februar 2020.  

 
 
B8 som byggeområde for bolig. Forsøk på å lage reguleringsplan i samsvar med 
kommuneplanen fra 2015 til 2020 
Siden B8-Tyskerud (gnr/bnr 129/1 og del av 96/1) kom inn som byggeområde for bolig i 
kommuneplanen i mars 2015, har MEV og Sotoka AS arbeidet målbevisst og grundig for å 
kunne starte reguleringsplanarbeid for arealene i samsvar med kommuneplanen. Som det 
vises i oversikten med historikk, har ikke dette vært en lett prosess. Med forskjellig 
begrunnelse har administrasjonen i Eidsvoll kommune utsatt varsel om oppstart av 
planarbeid og den videre reguleringsplanprosessen for området. Hadde tiltakshaverne fått 
oppstartsmøte da de ba om det høsten 2015, slik plan- og bygningsloven sier de har krav på, 
ville det sannsynligvis kunne vært sendt inn et planforslag til kommunen i løpet av 2016, slik 
at planen kunne blitt vedtatt etter dette.  
På grunn av stadige utsettelser sitter man nå igjen med at deler av arealet (gnr. 129 bnr. 1) 
er tatt ut av forslag til kommuneplan, noe som både reduserer utbyggingsområdet, men som 
også vil vanskeliggjøre adkomst til resterende del av B8, da denne er planlagt å gå over 
129/1.  
 
Ifm. forslag til kommuneplan, og vurdering av innkomne merknader, kan en ikke se at det er 
tatt hensyn til det som er sendt inn ifm. B8, og alt det som har vært av kommunikasjon med 
kommune ift. området siden 2015. Argumentet for å tilbakeføre gnr. 129 bnr. 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 håndtert på i kommunen synes ytterst uheldig, 
og har gitt svært lite forutsigbarhet.  
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Merknad til kommuneplan: 
Haugvegen 72 gnr 96/178 
	
På	vegne	av	hjemmelshaver	for	eiendommen	Haugvegen	72,	JA‐Jens	Holding	AS,	sendes	det	
merknad	til	offentlig	ettersyn	av	kommuneplanen	for	Eidsvoll	2020‐31.	Eiendommen	benyttes	i	
dag	av	bedriften	Scan	Pack	Norge	AS	og	er	i	kommuneplanen	avsatt	til	formål	
«næringsbebyggelse‐nåværende».	Eiendommen	er	8,3	daa.	I	denne	merknader	ber	vi	på	vegne	
av	grunneier	om	endring	av	formål	til	«boligbebyggelse‐fremtidig».		
	
Dagens	bruker	gir	moderate	mengder	tungtrafikk,	men	dette	vil	være	avhengig	av	bedriften	som	
benytter	eiendommen.	Boligbebyggelse	vil	gi	mindre	tungtrafikk	og	bedre	forutsigbarhet	for	
bomiljøet	i	nærområdet.		
	
Eiendommen	har	500	meter	gangavstand	til	Amfi	senter	og	900	meter	gangavstand	til	Råholt	
skole.	Det	er	ca	1,2	km	gangavstand	til	Eidsvoll	Værk	Stasjon.	Eiendommen	har	i	tillegg	direkte	
atkomst	til	marka	(Tærudåsen),	og	det	er	relativt	unikt	å	ha	direkte	tilgang	til	både	sentrum	og	
marka.	Totalt	sett	har	eiendommen	veldig	fin	beliggenhet	på	Råholt	og	den	sentrale	
beliggenheten	tilsier	relativt	høy	utnyttelse.	
	
Det	vedlegges	en	utomhusplan	som	viser	en	utbygging	med	34	boenheter	for	familier,	(ca	4000	
m2	BRA	+	parkeringshus	ca	800	m2).	Terrenget	kan	arronderes	slik	at	3	etasjes	bebyggelse	kan	
ha	atkomst	fra	både	1.	og	2.	etasje.	Felles	tun	vil	være	om	lag	en	etasje	lavere	enn	
naboeiendommene.	Dette	prinsippet	gir	direkte	tilgang	fra	terreng	til	flertallet	av	boenhetene	og	
samtidig	lav	høydevirkning	mot	naboer.		
	
Utomhusplanen	illustrerer	en	mulig	utbygging	av	eiendommen	innenfor	kategori	«konsentrert	
småhusbebyggelse».	Ved	blokkbebyggelse	kan	man	trolig	øke	utnyttelse	til	over	50	boenheter,	
men	dette	vil	kreve	større	oppstartskostnader.	Det	må	også	vurderes	konsekvenser	for	blant	
annet	atkomstveger	og	nabolag.	Samtidig	må	det	også	hensyntas	at	eksisterende	
næringsbebyggelse	er	i	relativt	god	teknisk	stand.	På	bakgrunn	av	en	forenklet	foreløpig	analyse	
tror	vi	konsentrert	småhusbebyggelse,	eventuelt	i	kombinasjon	med	lavblokker,	er	mest	
naturlig.		
	



	

	2  

Eidsvoll	kommunen	har	etablert	næringsområder	som	er	mer	egnet	for	næring/	industri,	blant	
annet	Eidsvoll	Værk	næringssenter	som	ligger	ved	E6.		
	
Vi	håper	innspillet	er	interessant	for	kommunen	og	at	Eidsvoll	kommune	er	villig	til	å	behandle	
dette	forslaget	til	endring	av	kommuneplanen.		
	
	
	
Med	vennlig	hilsen	
	
	
	
John	Steinar	Brun	
Sivilarkitekt	
	
	

Kopi:		 JA‐Jens	Holding	AS	
Vedlegg:		 					Utomhusplan	



Innkjøring P-anlegg

(34 biloppstillingsplasser)

Sokkel p-anlegg (på nivå m
ed nedre uteareal)

2 etasjer bolig

8 stk 4-rom
s leiligheter (4 hver etasje)

2 etasjer bolig
8 stk 4-rom

s leiligheter (4 hver etasje)

3 
et

as
je

r b
oli

g
9 

st
k 

4-
ro

m
s 

lei
lig

he
te

r (
3 

hv
er

 e
ta

sj
e)

3 etasjer bolig
9 stk 4-roms leiligheter (3 hver etasje)

+198

+199

+198

+1
98

+198

Felles uteareal 
1,5 daa
+195

+195

+196

G
esim

s + 204

G
es

im
s 

+ 
20

4

G
es

im
s 

+ 
20

4

+195

+195

G
esim

s + 201

Ne
dr

e 
ga

ng
ve

g 
+ 

19
5

Ø
vre gangveg + 198

Gangveg 1:20

+197

Inngang P-anlegg

Trapp

Gangveg 1:20

Innspill til kommuneplan Eidsvoll kommune
Haugvegen 72 , gnr 96/178
34 boliger fordelt på 4 bygg i tun (2 og 3 etasjer) 1:500 - 27.03.20 - JSB



Innsendt: 15.04.2020 12:51
Ref.nr: ZBYXUO

Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

998899990
Forening/organisasjon

Vårveien as

Adresse

Engens gate 1
Postnr.

2208
Poststed

Kongsvinger
E-postadresse

jorgen@eigercorp.no
Telefonnr.

90070067
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Jørgen
Etternavn

Bøhn

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Område nr 32, gnr/bnr 88/21

Vi ber om at området 32, som er foreslått til boligbebyggelse vurderes på nytt.

Finstadvegen 92 har ferdig utbygget gangvei langsmed Finstadvegen med gangavstand til butikk, tog og skole, det
er anlagt kommunal kloakk og vannledning i nedre del av tomten. Området bygges ut på begge sider, og vil være
meget godt egnet i forhold til hva som kreves, og ikke minst foretrekkes av fremtidens bo-kvaliteter.

Området ivaretar krav i foreslått kommuneplan i forhold til samfunnsikkerhet mht. flom og skred. Tomten er godt
ivaretatt mht. støy, det vil ikke utfordre kulturmiljø eller kulturminner. Tomten er absolutt ikke egnet som dyrket
mark, da den er bratt og liten i forhold til maskinell drift, og følgelig ikke økonomisk bærekraftig.

Vi mener at Dal som område bør avlaste områder som Råholt og Sundet. Eidsvoll Kommunen bør åpne for at det
skal bygges mer spredt bebyggelse, men fortsatt i nærheten av kollektivknutepunkt og skole. Etter vår oppfatning er
det feil at 80% av fremtidens Eidsvoll skal bebygges rundt Sundet og Råholt, med hovedfokus på leiligheter og/eller
konsentrerte boliger. Dal, med nærheten til tog og ikke minst Gardermoen, har muligheten for en spredt og attraktivt
fremtidig bebyggelse.

Eidsvoll kommunen bør i ny kommuneplan fremstå mer unik, hvor det også finnes nye boliger med mulighet for
kjøkkenhage, plass rundt huset, stillhet, sol og et trygt oppvekstmiljø med nærhet til naturen. Dette er kvaliteter

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Eidsvoll er kjent for, og som nå ikke må glemmes.

Vi ber om at politikerne i ny kommuneplan ikke glemmer Dal som område, og ivaretar de bo-kvaliteter som
fremtidens innbyggere i Eidsvoll vil finne attraktivt.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar

Side 2 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS
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Eidsvoll kommune 
 
Sendt via link på Eidsvoll kommune’s hjemmeside og på e-post til post@eidsvoll.kommune.no 
 
 
Oslo 16.04.2020         
 
 
EIDSVOLL KOMMUNE – FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 
HØRINGSINNSPILL FOR RISEBRUTOPPEN 13 - HOMLEN GÅRD, gnr 90 bnr 146 
 
Det vises til forslag for ny kommuneplan, med frist for merknader 17. april. 
 
På vegne av M&M Eiendomsutvikling AS oversendes mulighetsvurdering som viser eiendommens 
potensiale til boligformål. Hensikten er å få avsatt eiendommene til boligformål i den nye 
kommuneplanen. I forslag til kommuneplan er området i sin helhet vist som LNF område, se skissen 
under til venstre. Eiendommene som ønskes benyttet til boliger er markert med rosa farge på skissen 
til høyre.  
 

   
 
 
Risebrutoppen 13 eies av M&M Eiendomsutvikling AS, og de har innledet avtaleforhold med 
naboeiendom, gnr/bnr 90/147, slik at eiendommenes utvikling kan vurderes samlet i fremtiden da de 
deler det samme landskapsrommet og har felles topografi og adkomst etc.  
 
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 overtok Risebrutoppen 13 for to år siden. Det bor i dag en 
familie i hver av kårboligene, og uthus benyttes til garasje og lager. Bolighusene er i svært god stand, 
men uthusene er i mindre god stand. Naboeiendommen har ingen bolighus men et gammelt 
hønsehus som er delvis er forfallent. 
 
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 vi 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. I tillegg vil det i fremtiden være behov for at eksisterende bebyggelse på hele 
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Risebrutoppen tilknyttes til offentlig vann- og avløpssystem og ved å skape en liten vekst i området vil 
det kunne gi «drahjelp» til å få dette til. 
 
Med bakgrunn i ovenstående ber vi om at eiendommene avsettes til boligformål i kommuneplanen. 
 
Vi ønsker en dialog om prosessen for dette fremover, og tar gjerne et møte for å diskutere strategi og 
hvordan området kan utvikles. Vi imøteser tilbakemelding. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Anne Kirsti Krogness Karlsen 
Sivilarkitekt MNAL 
901 22 505 
 
 
Kopi:  

- M&M Eiendomsutvikling AS 
 
 



HOMLEN GÅRD BOLIGER

MULIGHETSSTUDIE 
15.04.2020



OMRÅDET
HOMLEN I ROMERIKE

SITUASJON

Midt i Romeriksregionen, på grensen mellom 
Eidsvoll og Ullensaker kommune, ligger Homlen 
Gårds- og boligområde på Risebrutoppen, 
Tomten ligger fint plassert i sørenden ved kom-
munegrensen i det bølgende jordbrukslandska-
pet.

De store transportårene er i umiddelbar nærhet, 
med E6 i vest og Oslo Lufthavn 19 km lenger 
sør. Dal sentrum er nærmeste tettsted i øst med 
togstasjon og kollektivforbindelser sørover.
Eidsvoll Verk og Gardermobanen ligger 7 km 
lenger nord.

Området er et populært sykkelområde, med be-
hagelig sykkelterreng og et innbydende landskap 
med egne sykkelruter og rolige veitraseèr for 
langdistansesyklistene og hverdags-syklistene.
Det er også et attraktivt rekreasjonsområde, 
med turstier og naturreservat med dyreliv og 
store vannressurser: sjøer, bekker og elver i hele 
regionen og i umiddelbar nærhet til Homlen Gård 
og Risebrutoppen.
Pilgrimsleden fra Oslo til Nidaros snor seg i 
nord-søraksen rett forbi Homlen Gård i Risebru-
vegen.

Regionen har både de landlige, lokale kvalitene 
med natur- og kulturlandskapet og tilknytning til 
småbyene og stedene rundt, og effektive forbind-
elser til byene i innlandet, til Oslo 57 km unna, til 
resten av Norge og verden.

I forbindelse med vekst og utvikling i Romerik-
somregionen, er det interessant å se på de 
store forbindelseslinjene på tvers av kom-
munegrensene; produksjon, arbeidsplasser og 
boligområder i både Ullensaker og Eidsvoll, og 
sporene i kulturhistorien som snor seg gjennom 
landskapet.



UTVIKLING EIDSVOLL KOMMUNE

Folketallet i Akershus økte med 30,1 prosent på 
2000-tallet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. 
Økningen har vært størst på Øvre Romerike, 
med 46,6 prosent etterfulgt av Nedre Romerike 
med 31,8 prosent. Årsaken har i de fleste årene 
vært netto innvandring, men perioden 2016-2018 
har innenlands netto innflytting vært den viktigste 
drivkraften. 

Eidsvoll kommune har pr 4. kvartal 2019 en 
befolkning på 25 436 innbyggere. I 2019 ble det 
født 270 personer tilhørende kommunen, og det 
døde 183. Veksten i befolkningen var 174 per-
soner i fjerde kvartal 2019. Statistisk sentralbyrå 
estimerer at kommunen har en befolkning på 30 
980 i 2040.

Det blir en solid vekst i den aldrende delen av 
befolkningen i Eidsvoll kommune frem mot 2030.  
Den mest markante økningen blir en kraftig 
økning på antall innbyggere over 80 år. Samti-
dig som det stiller krav til økt omsorgstilbud og 
større utgifter over kommunale budsjetter, er 
det også viktig å tiltrekke seg nye innbyggere til 
kommunen. 

BOLIGUTVIKLING

Med den store befolkningsøkningen spesielt sør i 
kommunen, bør det legges til rette for 
et mangfoldig boligtilbud som inkluderer ulike 
aldersgrupper og sosiale lag i samfunnet.
Det må også legges tilrette for arealer til fritid-
saktiviteter, rekreasjon og sosialt samvær.

Et mangfoldig og sammensatt bomiljø er en 
viktig faktor for god stedsutvikling, og bebyggel-
sesstruktur og stedsdannelse må svare på dette.

Boligform i Eidsvoll kommune deler seg på 7151 
eneboliger, og 1428 leiligheter. 83% av innbyg-
gerne bor i eid bolig, i underkant av tre prosent 
er andels- eller aksjeeierbolig, og i overkant av 
14 prosent leier bolig. Det er 2,26 beboere pr 
husholdning, og 6,8 prosent av innbyggerne bor 
på landbrukseiendom. Det er i tillegg 626 hytter i 
kommunen.

= PILGRIMSLEDEN

KOMMUNEN
EIDSVOLL
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FUNKSJONER
HOMLEN NÆROMRÅDE

Multifunksjonelle områder med sammensatte 
funksjoner ønskes for en bærekraftig utvikling, 
arealmessig, sosialt og i forhold til mobilitet.
Samtidig er identitet og særegne stedskvaliteter 
viktige trivsels- og vekstfaktorer, som planleggin-
gen ikke må gå på bekostning av.

LANDBRUK OG NÆRING
Nærområdet til Homlen gård er sammensatt av 
et vidt spekter av funksjoner:
Landbrukseiendom og gårdsanlegg, virksomhet 
knyttet til Forsvaret med militærleire, industriom-
råder og næring, overnattings fasliteter i Risebru 
Pilgrimsherberge og i hotel- og konferansesenter 
i Letohallen, og boligområder.
Med tomten grensende til Ullensaker kommune i 
sør er også Oslo Lufthavn en viktig generator for 
arbeidsplasser.
Med en fremtidig Airport City i tilknytning til Gard-
ermoen, vil det bli mye aktivitet i området.

OFFENTLIGE TILBUD
Det er offentlige tilbud med skoler og barnehager 
i nærheten; Sedsvold Ungdom- og spesial Skole, 
Mogreina og Dal barneskole.
I gamle Dal Leir planlegges oppføring av ny ung-
domsskole.
Barnehager og idrettsfasiliteter ligger også med 
god tilgjengelighet i nærheten.

BOLIG
Boligbebyggelsen langs Risebruvegen og Aur-
vegen ligger mellom boligområdene Mogreina 
og Sessvollmoen i sør, Dal i nordøst, Råholt og 
Eidsvoll Verk i nord og Maura i vest.
Dyrket mark er skilt ut fra den gamle gårds- og 
boligstrukturen i dette området.
Hvordan unngår vi at eksisterende bebyggelse 
forfaller og kulturlandskapet forvitrer?
Råholt og Eidsvoll Verk er avsatt som satsing-
sområder for boligutvikling i Kommuneplanen.

Vi ser allikevel at det gjøres vurderinger av 
mulige boligprosjekter i LNF-områder som tidlig-
ere har hatt boligformål, som kan bidra positivt til 
utviklingen.
For Risebru og området ved Homlen, vil et 
boligprosjekt kunne ivareta stedlig struktur og 
kulturhistorie, og være en forbindelse mellom Dal 
og Ullensaker Kommune i sør og en forlengelse 
av bebyggelsesaksen i dette området.

MOGREINA

SESSVOLLMOEN

DAL

HOMLEN
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MOBILITET
NÆR

TOG OG BUSS

Med tomtebeliggenhet ved hovedfartsåren E6 
og med gå- og sykkelavstand til togforbindelser 
o stasjoner på Dal og Eidsvoll Verk, ligger det til 
rette for aktiv bruk av offentlig kommunikasjon 
for beboere fra Homlen.

SYKKEL 

Homlen ligger like ved «Pilgrimsruta» som også 
har status som Nasjonal sykkelrute nr 7. Den 
starter i Halden og går til Nidaros (Trondheim). 
Gjennom Ullensaker går ruten på eksisterende 
gang- og sykkelveier og mindre trafikkerte bil-
veier. Det er spesielt naturskjønt i området med 
åkre og jorder, flotte trær og skogholt, ren luft og 
grønt så langt man kan se. 

Det vil i forbindelse med prosjektet opparbeides 
sykkelvei i strekket fra Aurevegen, langs Rise-
bruvegen, til Sessvollvegen i nord. Samtdig vil 
det legges ny infrastruktur for kloakk og vann, og 
pumpeanlegg som kan serve den aktuelle tom-
ten og omkringliggende naboer.

Sykkel i hverdagen - 
Det er to kilometer sykkelavstand til Dal stasjon 
og en kilometer å sykle til Letohallen. Det er syv 
kilometer til Eidsvoll verk og elleve kilometer til 
Eidsvoll. Det er fire kilometer til Råholt. Doku-
mentet «Trafikksikkerhetsplan for Eidsvoll kom-
mune 2017-2028» sier følgende: «Vegsystemet 
skal tilrettelegges slik at flere kan gå og sykle i 
et trafikksikkert miljø. Det legges til rette attrak-
tive og sammenhengende sykkeltraseer som 
dekker de viktige reiserelasjonene». På Homlen 
er det fint å sykle, enten på tilrettelagte sykkel-
veier, som det stadig blir flere av, og landeveien 
fungerer bra til å sykle, stort sett med lite bil-
trafikk. For å binde Homlen sammen med sykkel-
veinettet i Eidsvoll kommune, er det naturlig at 
det i forbindelse med utviklingen av Homlen skjer 
en oppgradering med gode løsninger for gang- 
og sykkelvei.
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GANGFORBINDELSE

Langs skogholtet som skiller Homlen fra Fyl-
kesvei 176, går det en eldre kjerrevei. Denne 
forbinder Homlen gård med Homlenvegen, og 
videre til Dal stasjon over E6. For togreisende 
som starter med å gå fra Homlen gård vil man 
bruke i overkant av 20 minutter til stasjonen ved 
å benytte denne gangaksen.

TRANSPORTLØSNINGER FOR 
FREMTIDEN PÅ HOMLEN

Dal stasjon er datert tilbake til 1800-tallet, trolig 
1853. Stasjonen er tegnet av H.E. Schirmer og 
A.F. von Hanno. Vernestatusen på stasjonen er 
av Riksantikvaren vedtaksfredet innen katego-
rien «Bebyggelse – infrastruktur». 

For å tenke fremtidsrettet og for å frigjøre res-
surser til at beboerne på Homlen kan disponere 
transportutgiftene på en god måte, foreslås en 
moderne mobilitetsløsning. 

De to tjenestene Getaround og Bilkollektivet har 
gode løsninger rundt at flere deler på de samme 
bilene, og at bilene har forskjellige løsninger til 
alt fra liten personbil, til stor varebil og niseter. 
Tjenesten Getaround fungerer godt i Eidsvoll 
kommune hvor man kan leie bil rimelig av privat-
bileiere. En gjennomsnittlig bilkostnad  i Norge 
pr dag er på 316 kroner, som tilsvarer 113 000 
kroner i året (verdifall, rentekostnad, drivstoff, 
forsikring, bompenger og andre kostnader). 

På Homlen skal det legges opp til at man kan 
ha full frihet til å komme seg rundt, samtidig som 
man både sparer miljøet og kostnader i hver 
husttand.
Samtidig som mange pendler langt, kan trolig 
de fleste som bor på Homlen bruke andre frem-
komstmidler til jobbreisen. Transportøkonomisk 
institutt sier gjennomsnittlig jobbreise for bilister i 
Norge er 38 kilometer kjørestrekning på en arbe-
idsdag. Med så store arbeidsplasser som ligger 
i nærheten, kan det også vises fleksibilitet med 
samkjøring med flere beboere som eksempelvis 
jobber på Oslo Lufthavn.

REGULERINGSPLAN DELOMRÅDE DAL

NYTT SYKKELFELT 
LANGS RISEBRUVEGEN 

GANGSTI LANGS 
KJERREVEG 

NY INNKJØRING
HOMLEN 
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KULTURHISTORIE RISEBRU ØSTRE OG VESTRE

Området rundt Homlen er særlig historierikt.

Risebru var tidligere et lokalt sentrum, med blant 
annet sagbruk, mølle, brennerianlegg og gjestgiv-
eri. Damanlegg og turbiner er i dag spor etter den 
tidligere industrivirksomheten tilknyttet landbruket 
og skogbruk. 
Risebrugårdene består av Østre og vestre gård-
sanlegg. Risebru vestre var fra 1826 til 1840 fog-
degård. Fra 1858 – 1877 holdt oppdragelsesan-
stalten Toftes Gave til på Risebru. Dette regnes 
som Norges tidligste barnevernsinstitusjon bereg-
net på «forladte, forsømte eller moralsk fordærve-
de Børn og unge Mennesker af begge Kjøn». 
I 2020 kan det skapes et godt bomiljø, kvalitetsboli-
ger og oppvekstmiljø i et innholdsrikt område, med 
kort vei til alt.

Rundt tjernet ved Risebru vestre har det vært et 
større parkanlegg, trolig anlagt for fogdens franske 
kone. 
Hovedbygningen på Risebru østre er bygget med 
Eidsvollsbygningen som forbilde. Bygningene 
nærmest steinbrua var tidligere meieri og butikk.

KONGSVEGEN OG PILGRIMSLEDEN

Både oldtidsvegen og Den Trondhjemske Konge-
veg gikk igjennom Risebru. Over elva Risa var det 
opprinnelig en eldre bru i trekonstruksjon. Denne 
ble erstattet av en steinshvelvsbru i 1827. Stein-
hvelvbruer er typiske for de gamle hovedvegene, 
men begynner i dag å bli sjeldne.
I dag tilbys overnatting for turvandrere på 
pilgrimsherberget I det ombygde gårsverkstedet.

Pilgrimsleden fortsetter videre forbi Risebrutoppen 
langs Risebruvegen og lenger nord, I letohallens 
hotell og konferansesenter er det også overnat-
tingsstilbud.

WERGELANDSSTEINEN

Wergelandssteinen, som ble satt opp i 2006, er til 
minne om at dikteren Henrik Wergeland flere gang-
er var i Risebru for å fri til Hulda Malthe som var 
datteren av fogden på Risebru gård. Forelskelsen 
resulterte i blant annet diktet «Sonnate til Hulda».
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BLÅGRØNN STRUKTUR ELVER OG VANN

Homlen ligger tett inn på elven Risa som renner 
fra Hersjøen i Ullensaker kommune og i nordøst-
lig retning inn i Eidsvoll kommune. Den munner 
ut i Andelva ved Bøn.

Elva er stilleflytende og i selve elva og langs den 
inngår ulike typer vann- og sumpvegetasjon. 
Elvene Vorma, Andelva, Risa, Nessa og Jøn-
dalsåa i Romeriksregionen er omfattet av en 
fuglelivsfredning. I europeisk sammenheng 
utpekt til et av de viktigste fugleområder i Sør-
Norge. Dette er områder med svært rikt fugleliv 
og også et svært rikt planteliv. Det er rikt med 
ferskvannsmuslinger, her finnes andemusling 
(Anodonta anatina) og spesielt svanemusling 
(Anodonta cygnea) som til nå kun er registrert i 
Transjøen og Hersjøen i Norge.
I elva finnes både abbor, gjedde, harr, lake, mort, 
ørret og hornulke.

Det er mange tjern, vann og bademuligheter i 
området. Blandt de store er Hersjøen i sør ved 
Mogreina og Hurdalssjøen i nord.

BORGENTJERN

Like ved Homlen ligger Borgentjern. Det vesle 
tjernet er omtrent på størrelse med en vanlig 
fotballbane, og her er det muligheter til å skape 
gode kvaliteter med små grep. Her kan det leg-
ges til rette for en flott skøytebane om vinteren, 
og om sommeren kan man nyte vannspeilet, 
fugleliv og områdets ro – perfekte omgivelser 
for rekreasjon i hverdagen. En mulig bruk av 
Borgentjern er å installere en flytende badstue, 
slik at tjernet får en liten attraksjon som alle 
kan benytte, og som gir ekstra liv til beboerne 
på Homlen. Forholdsvis lange vintre gir tidlig is 
på Borgentjern. Mange steder i landet drives 
skøytemiljøer på dugnad, og å holde isen i god 
stand med å lage eget skøytefelt vil skape hyg-
gelig liv for området. På Harestuvannet i Lunner 
kommune lages det hver vinter en 5,5 km lang 
skøytebane. Borgentjern ligger perfekt til for 
skøyting i mindre skala, og bedre i ly for vær og 
vind.



HOMLEN
NÆRT UTSNITT
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HOMLEN GÅRD
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SITUASJONSPLAN BEBYGGELSE OG TOPOGRAFI

Det særegne landskapet består av slakt kurvede 
bakketopper og åkre og jorder med buede grop-
er og søkk.
Det er feltvis granskog og bjørkeskog og gamle 
rekker av plantede trær og allèr ved de gamle 
gårdene.

Eksisterende bebyggelse, gårdsanlegg og 
eneboliger, ligger plassert langs veinettet og 
langs bakkene bortover, mens veinettet skjærer 
på kryss og tvers av kurvene til neste bebyg-
gelsesanlegg og tettsted.

Bebyggelsesstrukturen består av langstrakte 
gårdsbygninger og eneboliger med romslige 
uteområder, gamle skolebygninger og hes-
tegårder med havnehager.

Den aktuelle tomten ligger i randsonen mellom 
åkerlandskapet, småskogen i nord og bebyg-
gelsen langs veien.
En gammel vei ligger langs nordlige tomtegrense 
mellom åker og småskog og forbinder Risebru-
vegen med Homlenvegen.

Tomten på Homlen har en helning i østlig retning 
ned mot det åpne åkerlandskapet.
I nord er tomten avgrenset av en gammel kjerre-
veg og bakenforliggende skog.

Tomten ligger skjermet til med lite innsyn og 
samtidig åpent og fritt til i naturen.
Terrenget heller i tre slake platåer nedover, som 
kan gi grunnlag for bebyggelsesstrukturer med 
plassering på ulike nivå. Hvert boligvolum kan få 
en unik plassering og alle enheter kan få utsyn.

SOLFORHOLD

Det er gode solforhold på tomten. 
Selvom den heller mot øst, er helningen slak, 
og ettermiddagssolen når inn. Åkerfelt og sprett 
bebyggelse mot veien i vest gjør at lysforholdene 
er sikret og åpenheten i plan er i ivaretatt.

1 : 2000
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BOLIGEN, KVALITETER OG GREP livskvalitet og sosiale relasjoner hos bebo-

erne. 
Målet med modellen er å skape sosiale, 
miljømessige, økonomiske og arkitektoni-
ske gevinster, gjennom fellesskap og 
deling.

I anleggene er det en variasjon av typer 
leiligheter med ulik størrelse og ulik grad 
delaktighet i felleskapsløsninger og private 
areal. Det gir en fleksibilitet som kanskje 
vil tåle tidens tann, med ulike beboere og 
behov som kan endre seg over tid.

Variasjonen sikrer et større mangfold i 
sammensetningen av beboere.

En sammensatt boligstruktur for ulike be-
boergrupper og behov, er aktuell å eta-
blere på Homlen.

STEDET

Homlen skal få en tydelig identitet.
For å definere et godt sted, kreves det 
en god utforming av bebyggelsen rundt 
fellesarealene og en god opparbeidelse 
av utearealene. Mellomrommet mel-
lom husene skal ha like høy kvalitet og 
bruksverdi som boligarealene alene.
Det skal være ulike soner av private, 
halvprivate og mer offenltige rom, som gjør 
det lett å orientere seg i området, og som 
gir beboerne opplevelse av tilhørighet, 
fellesskap og eierskap.

ARKITEKTONISK KVALITET 
OG MATERIALER

Boligene skal utføres med høy kvalitet i 
design og utførelse. Det sikrer holdbarhet 
og inspirer til ivaretagelse av eiendom.
Det skal benyttes miljøvennlige og gode 
materialer og byggemetoder som ivaretar 
gode energiløsninger

FORBILDEPROSJEKT

Boligene på Homlen har som 
målsetning å bli et forbildeprosjekt for god 
og bærekraftig boligutvikling i Kommunen.

Det legges vekt på stedlige kvaliteter og den 
landlige omgivelsen i utformingen av 
boligene. 

Togforbindelsene på Dal og Eidsvoll Verk, 
beliggende midt i sykkelvei nettet og felles-
skapsløsninger for bildeling, gir gode alter-
native og bærekraftige transportmuligheter.

LANDLIG KVALITET OG FELLESSKAP

Homlen skal tilby noe som ikke alle andre 
steder har. 
Det etableres private hager og felleshager 
for mulig dyrking av grønnsaker og blom-
ster. Matkultur med lokale og sesongbaser-
trte råvarer kan bli en del av hverdagen og 
felles matglede for beboerne. Det er også 
muligheter for å kjøpe råvarer rett fra pro-
dusenter i regionen.

Kanskje er denne omgivelsen særlig egnet 
for dyrehold med kaniner, høner og bier.
For hesteinteresserte er avstanden kort til 
nærmeste stall og havnehage.

NYE BOFORMER

Det legges vekt på fellesskapsløsninger 
som støtter opp om en bærekraftig livsstil 
med fasiliteter som fellesrom og kjøkken for 
opphold, sykkleverksted og utstyr- og verk-
steds pool. 

Vindmøllebakken ( Bilde 2) i Stavanger og 
Lange Eng er relevante referanseprosjekter 
som også viser alternative måter å bo på 
gjennom deling av arealer og funksjoner.
Modellen søker også å ivareta best mulig

2

4/15/2020 Hester i Gjerdrum | Norge / Norway - Akershus - Romerike Gje… | Kai Krog Halse | Flickr

https://www.flickr.com/photos/krogen/34866912993 8/10

Log In Sign Up
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BOLIGEN, KVALITETER OG GREP UTNYTTELSESGRAD

I henhold til kommunens retningslinjer for utnyt-
telsesgrad for småhusbebyggelse i nye boligom-
råder uten regulering, anbefales en untyttelse på 
maks 27,5 % BYA.

For boligene på Homlen anbefales en litt lavere 
utnyttelsesgrad, pga. øvrig bebyggelse i 
omgivelsene og terrengtilpasninger.
En lavere grad ivaretar en større fleksibilitet i 
mulig bruk og disponering av utomhusarealene, 
som er en av de fremste kvalitetene på tomta.
Utnyttelsen vil matche et prinsipp om oppret-
tholdelse av boligfunksjoner i området, fremfor 
en stor vekst.

BEBYGGELSESSTRUKTUR  OG GREP:

Det foreslås to alternative bebyggelsesstrukturer
for Holmen:  Klynger og Rekker.
Begge strukturer har en god evne til å tilpasse 
seg terrenglinjene og fallet på tomten, noe som 
er med på å gi enhetene særpreg og variasjon.

Klynger består av punktvise klynger med bygn-
ingsvolumer med ulik størrelse.
Alternativet gir en spennende mulighet for sam-
mensetning av ulike leilighetstyper 
innenfor hver klynge. Alle enheter får store, til-
hørende utearealer.
Strukturen er åpen, med store mellomrom mel-
lom hus-klyngene, noe som sikrer gode lysfor-
hold og utsyn. Den åpne strukturen har referans-
er til bebyggelsstruktueren i området.

Rekker består av repetetive volummoduler i 
samme størrelse, som kjedes sammen i tre ter-
rasserekker som følger det skrånende landska-
pet.
De leddede volumene forskyves, for å gi ulike 
romdannelser ute og inne.
Grepet definerer et tydeligere i skille mellom pri-
vate areal og fellesareal, inne og ute. Det lager 
en tydelig barriere, men rammer også fellesarea-
laer inn.
Grepet er arealeffetkivt og har en høyere utnyt-
telse.

KLYNGER REKKER



ALTERNATIV KLYNGER
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SITUASJONSPLAN
KLYNGER

KONSEPT
Tomten har et variert terreng med slake bakker, 
bratte skråninger og flere større platåer ned mot 
store jordområder i øst. Det laveste platået mot 
nord er skyggefullt og vil utnyttes til underjordisk 
garasjeanlegg med atkomst fra ny vei i nord. 
Heis og trapp ned til garasjeanlegg vil legges i 
et av de sentrale bygningsvolumene på tomten.
Terrenget bygges deretter opp og møter det ek-
sisterende i vest. Bygningsvolumene på østsiden 
av tomten vil da få bedre lysforhold og kontakt 
med bygningsvolumene på motsatt side. Den 
sørlige delen av tomten bevarer terrenget og del-
er av eksisterende grusvei. Bygningsvolumene 
har ulike størrelser som er forskjøvet i forhold 
til hverandre slik at siktlinjer ut mot det øvrige 
landskapet ivaretas. Bygningsfeltet er bundet 
sammen av et grøntdrag fra nord til sør hvor det 
mellom klyngene dannes flere fellesarealer i form 
av tun. En smal grusvei sørger for nødvendig 
atkomst til bygningene for brannbiler, ambulanse 
eller ved flytting. 

SAMMENSETNING
De 15 bygningsvolumene på tomten består av et 
fåtall enkle volumer på to etasjer i kombinasjon 
med to overlappende volumer i varierende stør-
relser, og med høyder på en til to etasjer. De to 
volumene er forskjøvet i forhold til hverandre slik 
at alle enhetene får utsyn, og ikke minst dagslys, 
fra flere himmelretninger. I fremste rekke mot 
nordøst, er det lagt inn en ekstra sokkeletas-
je. Alle volumene har samme en- og toetasjes 
høyder, men tilpasser seg terrenget lokalt. De 
ulike høydene gir variasjon og dynamikk til byg-
ningsfeltet og i landskapet. Bygningsvolumene 
er fleksible og kan benyttes som eneboliger, 
tomannsboliger eller flermannsboliger med flere 
mindre leiligheter. Det er lagt til grunn 60 stk en-
heter av 80 m², men antall enheter kan variere ut 
i fra kombinasjonen av boligtyper. 

AREALER
Areal fotavtrykk: 2624 m²
% BYA av tomt på 13500 m²: 19,5%
Areal fellesarealer utendørs (inkl.veier): 4521 m²
Areal private uteområder: 6355 m²
Areal alle etasjer: 4771 m²
Antall volumer: 15 stk
Antall enheter: 60 stk a ca 80 m²
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KL.09

KL.12

KL.15

KL.18

20 MARS 
- vårjevndøgn

21 JUNI 
- Sommersolverv

22 SEPTEMBER 
- Høstjevndøgn

21 DESEMBER 
- Vintersolverv
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1

ESHERPARK
Ark. E2A Architects 
Zürich- Sveits

HUSGRUPPE I 
SLEMDALSVEIEN
Ark. Bengt Espen Knutsen

Slemdal - Oslo

KLYNGETUN
Otternes

1.

2. 

3.

1

2 2 3



ALTERNATIV REKKER
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Rekkehus er en typologi som viser seg robust gjennom mange livsfaser.

Kombinasjonen av areal-effektive planer og tilgang på uteområder, kombinerer 
ofte økonomi med god bo-opplevelse.

Med tilgang til attraktive uterom, både felles og private, ivaretas behovet for 
privatliv samtidig som nærhet i bebyggelsen og felles utomhusarealer gir en 
mulighet for sosialt samvær.

Dette er behov som kan gjelde for både barnefamilier, par uten barn, enslige og 
eldre.



NY ADKOMSTVEI TIL GARASJEANLEGG 

NY GANG OG SYKKELVEI

HEIS OG TRAPP 
NED TIL 
UNDERJORDISK
PARKERINGSKJELLER

FELLESOMRÅDE / LEKEPLASS

FELLESOMRÅDE/
LEKEPLASS

FELLESOMRÅDE

FELLES HUS
MED KJØKKEN
OG
SYKKELVERKSTED

INNKJØRING 
GARASJEANLEGG

EIENDOMSGRENSE

OMRISS UNDERJORDISK
PARKERINGSANLEGG

1

3

4

1

3

2 2

 26

De
nn

e 
te

gn
ing

 o
m

fa
tte

s a
v l

ov
 o

m
 o

pp
ha

vs
re

tt 
til 

ån
ds

ve
rk

 (å
nd

sv
er

klo
ve

n)
 

HOMLEN GÅRD - MULIGHETSSTUDIE
 

15
.0

4.
20

20
SITUASJONSPLAN
REKKER

KONSEPT
Bebyggelsen består av rekker med kjede boliger 
som legges i terrasser i det skrånende terrenget. 
Det naturlige fallet med platåer følges og under-
strekes, og hver husrekke for utsyn mot det åpne 
åkerlandskapet i øst.

Hver rekke er satt sammen av volummoduler 
med lik størrelse, med en grunnflate på 60 m².
Husmodulene sideforskyves i rekken for å følge 
den horisontale kurven ved hvert bebygde platå. 
På den måten gjenspeiles bevegelseslinjene i 
landskapet både i tverrsnittet og i det horisontale 
planet.
Volumene skyves inn og ut av rekken for å skape 
ulike uterom og sekvenser av mellomrom.

Plasseringen av hver enkelt enhet blir med det 
unik, og det oppstår en stor variasjon 
av situasjoner rundt hver bolig.
Rekkene legges i nord-syd retning, med fasa-
der og utsyn mot øst og vest, og gløtt mot nord 
og syd gjennom volumsforskyvninger. Høydene 
variarer fra 1, 2 og 3 etasjer.

Ny adkomstvei legges nord på tomten og nytt 
garasjeanlegg legges inn i eksisterende terreng, 
med direkte adkomst fra kjørevei. Det etableres 
kjørbare gangveier langs hver rekke.
I midten av anlegget legges større utendørs 
fellesarealer, og det bygges et felleshus med 
sykkleverksted og ulån for redskaper, og med 
kjøkkenfasiliteter og oppholdsrom til tleie eller 
arrangement av felles sosiale sammenkomster.

SAMMENSETNING
Med en volum-modul med grunnfalte 60 m², kan 
det, i tillegg til en klassisk rekkehus bolig over 2 
-3 etasjer, oppnås mange ulike kombinasjoner av 
leilighetstyper og størrelser med tanke på uliek 
brukergrupper og behov. Anlegget er tenkt sam-
mensatt med leiligheter fra 60 - 200 m². 

AREALER
Areal fotavtrykk: 3180m²
% BYA av tomt på 13500 m²: 23,5%
Areal fellesarealer utendørs (inkl.veier): 6495 m²
Areal private uteområder: 3825m²
Areal alle etasjer: 6420 m²

Antall volumer: 51 stk a 60 m² grunnflate
Felles hus: 1 stk. a 120 m² grunnflate1 : 1000
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SNITT 1 -1_ 1 : 400

SNITT 2 -2_ 1 : 400

SNITT 3 - 3_1:600
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1. GISKEHAGEN

 Oslo - Smedstad
 Ark. Niels Torp 

2. LEJRE, Village

 Danmark
 Ark. Vandkunsten

3. HOUSING FOR YOUTHS
 
 Oslo - Furuset
 Ark. HZA

4. LANGE ENG

 Danmark
 Ark. Dorte Mandrup
 

5. HOUSING IN THE HILL

 Olot - Spania
 Ark. RCR Arquitectes

1

2

1

3

5

4



Petter Tærud 
petae@online.no 
 
 
Eidsvoll kommune 
postmottak@eidsvoll.kommune.no                                       Råholt 17.04.2020 
 
 
Kommuneplan for Eidsvoll kommune – uttalelse fra Petter Tærud 
 
Det vises til formannskapets vedtak 28.01.2020 om offentlig ettersyn av forslag til ny 
kommuneplan for Eidsvoll kommune. Høringsfrist er satt til 17.04.2020. 
  
Jeg har følgende merknader til planforslaget: 
 
Det må tilrettelegges for en noe større utvikling av knutepunktet 
Eidsvoll Verk stasjon – utbyggingsområdet må utvides. 
  
Tidligere planbeskrivelse sier at et viktig formål med planforslaget er å definere et 
tydeligere tettstedssentrum. 
  
Etter mitt syn har planforslaget ikke tatt tilstrekkelig hensyn til de muligheter som 
Eidsvoll Verk stasjon gir for styrking av sentrum og utvikling av et attraktivt knutepunkt 
med bolig og næringsfunksjoner tett på stasjonen. 
  
Kommunen kan ikke ha fulgt opp nasjonale eller regionale føringer om 
knutepunktsutvikling. 
Jeg viser også til kommunens egen konsulent Hjellnes Consult AS (2017) som 
konkluderer med at en må styrke fortettingen ved Eidsvoll Verk stasjon og ca 1-1,5 km 
rundt stasjonsområdet (planbeskrivelsen s. 50). 
Eidsvoll Verk stasjon er den nærmeste (kun 5 minutter) Intercity stasjonen til Oslo 
lufthavn Gardermoen, med Norges hovedflyplass og hvor det fortsatt skal satses på 
betydelig næringsutvikling i årene framover. 
Videre er det er kort reisetid (30 minuttter) til Oslo S, og kun 20 minutter til Lillestrøm. 
  
Eidsvoll kommune må kunne utnytte dette fortrinnet og denne muligheten til å utvikle et 
attraktivt og urbant knutepunkt både raskere og bedre. 
Et sterkt og attraktivt knutepunkt som dette vil danne et naturlig grunnlag for å definere 
et tydelig (by)sentrum. 
Vedlagt følger en illustrasjon fra Sweco Norge AS som viser ett eksempel på hvordan en 
kan utvikle dette knutepunktet og knytte de mest sentrale utbyggingsområdene nær 
stasjonen til en helhetlig knutepunktsutvikling. 
Forslaget til ny Kommuneplan 2021 - 2030 legger alt for stramme begrensninger på 
hvordan knutepunktet kan og bør utvikles. 
  
Det videre planarbeidet må bygge på målsettingen om å utvikle et urbant og attraktivt 
tettsted, der det er god tilgjengelighet til stasjonsområdet uten at eksisterende vegnett 
skaper uheldige barrierer. Dagens "Miljøgate" igjennom Råholt bør bli det den var tiltenkt 
å være. 
Her bør nye veiløsninger vurderes, blant annet ny støv, støy og arealmessig fri løsning 
gjennom Råholt. (Ny fylkesvei fra Eidsvoll verk stasjon til E6 (Grevlingmyra) i tunnel - 
krysningspunktet under E6 ble allerede ferdig etablert ved siste utvidelse av E6)  
 
Foreslått grønn grense gjør at en bare kan utvikle deler av området nærmest Eidsvoll 
Verk stasjon. 
Dette setter en helt unødvendig begrensning på de mulighetene Eidsvoll Verk stasjon har 
til å bli et attraktivt knutepunkt. 

https://epost.telenor.no/?_task=mail&_caps=pdf%253D1%252Cflash%253D0%252Ctiff%253D0%252Cwebp%253D1&_uid=3085&_mbox=INBOX.Sendt&_action=show#NOP


Endelig grønn grense bør derfor fastsettes etter at det er utarbeidet en helhetlig 
områdereguleringsplan for hele stasjonsområdet. 
 
Det bør derfor åpnes for nye boligområder som styrker Råholt som knutepunkt og urbant 
tettsted 
  
Administrasjonen har frem til nå kategorisk avvist å ta inn alle forslag til nye 
boligområder i kommuneplanen bortsett fra Mostue gård. 
Dette begrunnes med at det er store tomtereserver som alt er regulert eller vedtatt i 
overordnet plan. 
En negativ faktor ved noen av disse områdene er at de er låst opp til forhånds bestemte 
utbyggings entreprenører uten muligheter for egne hus drømmer. 
  
Etter mitt syn er dette en for unyansert argumentasjon fordi: 
  
- Råholt har et betydelig større potensiale for befolkningsvekst enn det administrasjonen 
legger opp til. Det begrunnes med nærheten til Oslo og ikke minst at god 
jernbanetilknytning til Oslo området gjør Eidsvoll verk / Råholt / Dal området svært 
attraktivt. 
 
- Det bør tillates nye utbyggingsområder som kan styrke hele området/Råholt som 
knutepunkt og urbant tettsted. Dvs områder som ligger inntil 1 – 1,5 km fra Eidsvoll Verk 
stasjon sørover, jfr den faglige uttalelsen fra Hjellnes Consult AS 2017 
  
- Eidsvoll kommune trenger raskt større skatteinngang grunnet økte kostnader i nær 
fremtid, noe av dette kan løses ved at kommunen kan tilby ledige tomter for eneboliger 
der nye skatteytere vil kunne føle seg velkommen til kommunen. 
  
Er det idag eller i nær fremtid noen mulighet for å realisere egne 
husdrømmer på Råholt??? 
  
På denne bakgrunn anmodes om at gnr/bnr 96/14 tas inn som utbyggingsområde i 
kommuneplanen. 
  
 
Vennlig hilsen 
 
 
Petter Tærud 
  



 
 

 

1 (4) 

Sw e co  

Drammensveien 260 
NO-0283 Oslo, Norge 
Telefonnummer +47 67 128000 
Faks +47 67 125840 
www.sweco.no  

Swe co  No rg e  AS 
Org.nr: 967032271  
Hovedkontor: Lysaker  
 
 
 
  

G e i r  Ho f f   
Mobil +4791316313 
Geir.Hoff@sweco.no 
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Eidsvoll kommune 

postboks 90, 2081 Eidsvoll  
postmottak@eidsvoll.kommune.no 
 

 

DERES REFERANSE VÅR REFERANSE DATO 

Merknad til kommuneplanens arealdel 10217601 14.04.2020 

 

Innspill til kommuneplanens arealdel 

Formannskapet behandlet i møte den 28.01.2020 forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune, og 
besluttet å legge dette planforslaget ut på høring. Det vises til kunngjøring om ny endret kommuneplan for 
Eidsvoll kommune, med ny arealdel for Råholt hvor frist for merknader til materialet er satt til 17.04.2020. 
Planforslaget som nå er lagt ut på høring anses som svar til de innspill som er blitt sendt inn i løpet av 
prosessen. 

Beliggenhet 

Sweco Norge AS er engasjert av hjemmelshaver (grunneier) Petter Tærud til å utarbeide kommentar til 
ønske om endret arealbruk for hans eiendommer, gnr/bnr 96/14 i Eidsvoll kommune. Eiendommene består 
av to sentrumsnære arealer. Denne merknaden omfatter begge eiendommene. 

 
Figur 16 Rød sirkler viser eksisterende tyngdepunkt på Råholt. Tiltakshavers tomter ligger grovt sett innenfor felt A og B. 

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.  
 
Vi mener at eiendom A er velegnet for fortetting med sentrumsformål og at denne svært sentrale 
eiendommen bør innlemmes i området innenfor grønn grense på samme måte og med samme 
argumentasjon som for tilgrensende områder (1B10 og 1S10). Det vises til at kommunen har vurdert at 
tilgrensende områder rett vest for eiendom A er svært godt egnet til utvikling. Område 1B10 er betegnet 
som sentralt utviklingsområde med prognose på 400 og 1S10 med prognose på 200. Vi mener på bakgrunn 
av dette at det vil være i tråd med overordnede føringer å inkludere Tæruds eiendom. Dette vil være i tråd 

mailto:postmottak@eidsvoll.kommune.no
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med kommunenes vurdering av egnethet for naboeiendommer og i tråd med regional plan for Oslo og 
Akershus, der Råholt er markert som et prioritert lokalt vekstområde.  

 

For Råholt, sier den regionale planen at slike tettsteder skal satses spesielt på, der befolkningsvekst kan gi 
kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å bli et naturlig 
førstevalg, og at innbyggerne kan gå og sykle til arbeidsplasser, fritids-aktiviteter og andre daglige gjøremål. 
Minst ett sted i hver kommune er prioritert, og kollektivforbindelsene fra disse stedene og inn mot de 
regionale byene skal styrkes i takt med at stedene vokser. 
 
Det vises til at Råholt og Eidsvoll er utpekt som prioritert lokale by og tettsted. For disse sier regional plan at 
de skal utvikles med sikte på å være sentrum for hele kommunen eller et større geografisk omland. De 
utvikles konsentrert, med gode lokale tilbud og med et kollektivtilbud som gir god tilgjengelighet på tvers til 
de regionale byene. Det sies videre at det for å få til en kursendring i tråd med regional plan at det vil være 
nødvendig å vurdere uregulerte utbyggingsarealer i dagens kommuneplaner på nytt. Den regionale planen 
sier også at vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i prioriterte 
vekstområder, mens vernet bør stå sterkere utenfor. Det gjør det mulig å planlegge for en langsiktig god 
utvikling av stedene, samtidig som tap av grønne arealer i sum reduseres.  
 
Grunnlag for å sette grønn grense er en vekst på 4012 boenheter totalt i kommunen. Kommunen vurderer 
at Råholt og Eidsvoll er nokså ulike i funksjon og utforming, men at begge har områder der de er 
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dominerende innenfor kommunen. Deres vurdering er videre at de begge har et forholdsvis likt 
kollektivtilbud og sammenlignbart veinett. I et langsiktig perspektiv virker det derfor vanskelig å fordele 
veksten mellom dem på andre måter enn 50/50. På bakgrunn av dette fordeler kommunen veksten med 
40/40 på disse to tettstedene, men lar hele 20% av veksten legges utenfor tettstedene. Vi mener 
kommunen bør vurdere å fordele veksten enda mer konsentrert til disse to stedene og da åpne opp for 
enda ytterligere vekstområder i Råholt. Dette vil da også være i tråd med at det har kommet inn flere 
innspill til utviklings- og sentrumsnære områder der grunneiere ser et potensiale i tråd med regionale 
føringer. 
 
Vi mener på bakgrunn av dette at begge Tærud sine eiendommer bør legges inn som del av 
utbyggingsområdene og være innenfor det som er definert som grønn grense. 
 
Forslag og begrunnelse 

Grunneier Tærud ser for seg at endring av formål for hans eiendom fra LNF-område til fremtidig 
sentrumsformål og boligformål vil være en naturlig utvidelse og forlengelse av den planlagte 
boligutbyggingen på Råholt. For begge områdene vil man kunne koble seg til den nye tekniske infrastruktur 
som vil komme med utbygging på tilgrensende eiendommer.  

Det finnes ingen fasit for hvor høyt eller tett en skal bygge, verken på et knutepunkt eller i randsonen av 
sentrum. Derfor vil det være viktig at de overordnede planene legger føringer for at fortetting og utbygging 
skjer på de lokale premissene og at det stilles krav om høy kvalitet i alle prosjekter. For Råholt vil dette blant 
annet kunne bety en noe lavere utnyttelse enn tilsvarende prosjekter i de større byene, større 
grøntområder og fokus på et godt bomiljø. Med tanke på at stasjonen er det første stedet mange kommer 
til bør det tas sikte på at selv knutepunktutviklingen skal reflektere Råholts identitet. 
 

For å gjøre Råholt til et attraktivt tettsted vil det være viktig å sikre gode forbindelser mellom nye 
utbyggingsområder og eksisterende bebyggelsesstruktur. Det bør studeres hvordan nye områder kan sikres 
god tilgjengelighet for gående og syklende, samt hvordan ny infrastruktur kan avlaste trafikken på det 
eksisterende vegnettet. Ved å legge til rette for utvikling av kilen mellom Råholt Ungdomsskole og 
vanntårnet vil det være mulig i større grad å opparbeide gode koblinger mellom eksisterende boligfelt på 
øst- og vestsiden av dagens jordbruksområder. 
 
Det bør sikres en variert boligsammensetning i bybildet. Blant annet med boliger for unge 
førstegangskjøpere, småbarnsfamilier med ønske om leilighet i sentrum og spesielt tilpassede 
boligløsninger for eldre. Dette vil bidra til et sosialt bærekraftig lokalmiljø som reflekterer samfunnet som 
helhet. Universell utforming og inkluderende design vil i en slik sammenheng være naturlige parametere og 
sørge for at alle deler av befolkningen kan delta i bylivet. 
 
I grove trekk kan det tenkes at arealer i direkte tilknytning til Råholt sentrum utvikles med en tett 
kvartalsstruktur som tydelig definerer bygater og offentlige samlingsplasser. Her kan det tilrettelegges for 
en høy andel av leiligheter, kontorer og sentrumsfunksjoner. Videre ut fra sentrum kan tenkes en mer åpen 
kvartalsstruktur med større grønne områder og mer uformelle byrom.  
 
I randsonen av Råholt kan det satses på en tett-lav boligbebyggelse med punkt-, rekke- og kjedehus. Her vil 
det kunne settes av større plass til private og halvprivate uteområder, store sammenhengende 
grøntområder og roligere boliggater. Disse områdene vil i stor grad kunne spille på lag med både den 
eksiterende småhusbebyggelse og topografien, men som vil gi et potensial for en høyere utnyttelse enn det 
som eksisterer i dag. 
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Tærud ser for seg i utgangspunktet for seg en blanding av både frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. Det vil kunne være spesielt egnet for å utvikle konsepter som økolandsby på eiendom B, 
der bebyggelsen vil ligge tett på naturen samtidig som den er sentrums- og stasjonsnær. For eiendommen 
som grenser til stasjonen vil denne kunne være naturlig og velegnet for sentrumsformål.  
 
Vi ser også at Eidsvoll idrætsforening (EIF) har kommet med et omfattende og grundig innspill knyttet til 
deres virksomhet. Innspillet tar for seg etablering av nærmiljø-/idrettspark, hvor tema som dimensjonering, 
idrettsfunksjoner, funksjonalitet drøftes. I tillegg har EIF i innspillet kommet med noen ideer rundt 
lokaliseringsalternativer. Et av de konkrete forslagene er Tærudjordet. Tærud stiller seg positiv til å bidra 
med arealer til utvikling av idretts- og kulturformål. Han ser flere mulige lokaliseringer av denne typen 
formål på sin eiendom og bidrar gjerne i den videre dialogen på å finne egnede arealer for dette. 
 
Vi stiller gjerne til et møte for å belyse og diskutere innspillet nærmere. 

 

På vegne av hjemmelshaver, 

med vennlig hilsen 

 

 

_______________________________ 

Geir Hoff 

Gruppeleder Arealplan og Utredning, Sweco Norge AS 
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1 Innledning  

Sweco Norge AS har på forespørsel fra Petter Tærud utarbeidet et enkelt notat som kort beskriver hva 
som bør vektlegges for å få til en helhetlig utvikling på Råholt i Eidsvoll kommune. Målet med notatet er 
samtidig å belyse et utvalg suksesskriterier for en gjennomførbar og forutsigbar planleggingsprosess. 
 

 
Figur 1 Dagens Råholt ligger i tilknytning til Eidsvoll verk stasjon på Gardermobanen. Hovedatkomsten til tettstedet 
skjer via Fv. 501 fra E6. 

2 Kort om planprosessen 

Norsk arealplanlegging styres etter plan- og bygningsloven. Under de statlige retningslinjene og 
nasjonale politiske målsetningene er det kommuneplanens samfunns- og arealdel som gir de 
overordnede føringene for den lokale utviklingen. Samfunnsdelen gir strategiske føringer og formidler 
kommunens visjoner og mål. Arealplanene gir føringer for kommunens arealbruk i et langsiktig 
perspektiv. Planene rulleres etter behov (normalt 10-15 år) og utarbeides og vedtas av kommunen selv. 
Gode kommunale planer sikrer at ny utvikling er politisk forankret, gir økt forutsigbarhet for både 
offentlige og private interessenter, samt legger til rette for en økonomisk gjennomførbarhet.  
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Dersom det er mer omfattende motsetninger mellom ulike samfunnsinteresser, kan kommuneplanen 
stille krav om en helhetlig områdeplan. Det er kommunen selv som utarbeider områdeplanene, men 
private kan etter avtale med kommunen få ansvaret for utarbeidelsen.  
 
En detaljregulering initieres og fremmes ofte av private utbyggere i forbindelse med et konkret 
utbyggingsprosjekt. Foreslått detaljreguleringer skal innholdsmessig samsvare med rammene i de 
overordnede planene.  
 
Private og offentlig aktører kan gi innspill til planlegging i flere faser. Både ved utarbeidelsen av 
kommunale planstrategier, planprogram, og kommune-, område- og detaljreguleringsplaner.  
 

 
Figur 2 Prinsipp for de ulike plannivåene i Norge. Kilde Sweco 
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3 Gjeldende planer og føringer 

3.1 Gjeldende kommuneplaner 
I gjeldende kommunedelplan Råholt – Sagmoen 1997-2008 og kommuneplan Eidsvoll kommune 2015-
2026, vedtatt 10.03.2015, er alle tiltakshavers tomter avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF-områder). Med gjeldende arealplan og det nasjonalt sterke jordbruksvernet anses det som svært 
utfordrende for tiltakshaver å realisere utbygging på Råholt pr. dags dato. 
 

 
Figur 3 Viser gjeldende kommuneplan for Råholt og omegn.  
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3.2 Planprogrammet 
I planprogrammet til gjeldende kommuneplan ble det påpekt at den nye kommunedelplanen i større 
grad vil komme til å definere fremtidens sentrumsområde, infrastruktur og grønnstruktur. 
Kommunedelplanen vil samtidig inneholde prioriteringer og rekkefølgekrav til nye utbyggingsområdet. 
 
For å lykkes med en helhetlig utvikling av Råholt vil det være viktig at potensielle nye prosjekter 
forankres i de overordnede planene og at det opprettholdes en god dialog med offentlige instanser 
gjennom hele prosessen. For å få dette til vil det være viktig å jobbe strategisk inn mot de lokale plan- og 
beslutningsmyndigheter. På kort sikt vil dette for eksempel kunne være:  
 

-   Kommunen bør varsles om at tiltakshaver ønsker å utvikle aktuelle tomter og bidra til et 
mer fremtidsrettet og bærekraftig Råholt. 
 
-  Tiltakshaver kan invitere kommunen til et orienteringsmøte der tiltakshaver fremmer 
sine tanker og visjoner for utviklingen av Råholt som helhet. Dette vil kunne være en fin arena 
for å komme i dialog med aktuelle beslutningstakere.  
 
-  Tiltakshaver bør utarbeide skriftlige innspill til kommunedelplanen når denne legges ut 
til offentlig ettersyn. I Kommunal planstrategi 2016-2019 og planprogram for ny kommuneplan 
2016-2030 påpekes det at planen forventes sluttbehandlet 2. halvår av 2017. I en eventuell 
merknad bør det påpekes at x-antall tomter ønskes medtatt i ny kommunedelplan. Det vil være 
behov for å argumentere for nedbygging av produktive jordbruksarealer. Argumentasjon for 
nedbygging kan hentes fra rikspolitiske retningslinjer angående bærekraftig fortetting rundt 
knutepunkt og fra Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus, der Råholt er 
utpekt som et prioritert tettsted. Som beskrevet i de gjeldende planene skal Råholt utvikles 
konsentrert og med et godt handel- og servicetilbud.  
 
- For å komme med konkrete innspill til ny kommunedelplan anbefales det at tiltakshaver 
utarbeider en mulighetsstudie for de mest aktuelle tomtene/områdene. En mulighetsstudie vil 
kunne belyse potensial for ny bebyggelse og inkluderer ofte konkrete forslag til overordnede 
plangrep, bebyggelsesstruktur, tetthet, utforming. Med tanke på at Eidsvoll kommune allerede 
er godt i gang med arbeidet med ny kommunedelplan vil det være viktig at et slikt arbeid 
starter opp så raskt som mulig. Det anbefales at kommunen varsles før arbeidet starter slik at 
myndighetene kan komme med innspill til det aktuelle arbeidet.  
 
-  Helhetlig planlegging og stedsutvikling avhenger av lokal forankring, gode 
medvirkningsprosesser og politisk vilje. For å gjennomføre en vellykket stedsutvikling på Råholt 
bør tiltakshaver etterstrebe en åpen og ærlig dialog med offentlige myndigheter og andre 
interessenter. Gode medvirkningsprosesser kan ta tid, men er en essensiell del av den gode, 
helhetlige planleggingen. Gjennom de gode medvirkningsprosessene kan man forstå hvilke 
aktiviteter, bruk og identiteter det offentlige rommet skal fremme. Det vil skape tilhørighet, 
positive forventinger og på sikt gi merverdi for området og utbygger.  

 
3.3 Planprogram Råholt/Eidsvoll verk 
Et planprogram utarbeides før større planer og skal beskrive formålet med de nye planene, gi føringer 
for hvilke fokusområder som skal prioriteres, samt hvilke analyser og utredninger som skal 
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gjennomføres. Planprogrammet for Råholt lå ute til høring i perioden 05.03.2016 – 30.04.2016, men er 
ikke tilgjengelig pr. dags dato uten at en tar kontakt med kommunen.  
  
3.4 Mulighetsanalyse Råholt 
I 2015 ble Asplan Viak engasjert av Eidsvoll kommune for å lede en medvirkningsprosess og 
mulighetsanalyse for det eksisterende sentrum i Råholt. Arbeidet var ikke en del av den formelle 
planprosessen med ny kommunedelplan på Råholt, men prosjektet hadde som mål å etablere en dialog 
med ulike interessenter og grunneiere som kunne danne grunnlaget for kommende planarbeid. 
Bakgrunnen for arbeidet er som beskrevet i rapporten «et politisk ønske om utvikling av området Råholt 
sentrum og Eidsvoll Verk stasjon.» (Mulighetsanalyse Råholt)  
 

 
Figur 4 Viser planområdet som ble analysert og diskutert i Asplan Viaks mulighetsanalyse 2015. Fokusområdet er 
vist med rød skravur, men analysen studerte også et større influensområde. (Kilde Asplan Viak). 

 
Dette arbeidet viser at kommunen i stor grad ønsker å fokusere utviklingen i aksen av det eksisterende 
sentrum. Dette samsvarer i liten grad med tiltakshavers ønsker om å utvikle egne tomter. Av det vi har 
funnet fram til er det lite informasjon som tyder på at kommunen har planer om å inkludere mer enn 
det som allerede er avsatt i tidligere kommuneplaner.  
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3.5 Mulig fremgang for utvikling på Råholt  
Det kan forventes ulike planprosesser for de forskjellige tomtene som tiltakshaver besitter. 
Arealene som ligger nærmest stasjonen ligger pr. dags dato ikke innenfor kommunedelplanen Råholt- 
Sagmoen, men det bør være mulig for tiltakshaver å få disse inkludert ved ny rullering. Sett i lys av at 
disse arealene ligger tett opp til jernbanestasjonen bør dette kunne defineres som et 
knutepunktsområde. Dersom kommunen åpner for utbygging i ny kommunedelplan vil det sannsynligvis 
være mulig å gå rett til en detaljreguleringsplan. Dette da området i liten grad avhenger av andre 
utbyggingsprosjekter.  
 
Dersom tiltakshaver ønsker å utvikle arealene sørover fra Råholt Ungdomsskole vil det kunne være mer 
utfordrende på kort sikt. Det kan åpnes for ny bebyggelse på deler av området, men her vil det kunne 
være behov for å fremme en helhetlig områdeplan før detaljreguleringsplanfasen. I denne fasen vil det 
være viktig å samle de ulike grunneierne og interessentene slik at det kan utarbeides et felles plangrep. 
Disse områdene må sees i sammenheng med prosjektene i sentrumskjernen for øvrig.   
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4 Ny kommuneplan, med arealdel og samfunnsdel, ute til høring 

Formannskapet behandlet i møte den 28.01.2020 forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune. Det 
ble besluttet å legge dette planforslaget ut på høring. Frist for å komme med innspill er 17.04.2020.  
Hovedtrekkene i planforslaget, - hensikt, strategier mm, fremgår av foreliggende saksfremlegg. 
 
Det har i denne rulleringen ikke vært en intensjon å avsette nye arealer til utbyggingsformål utover de 
arealer som allerede er avsatt til dette i dagens kommuneplan. Dette er i henhold til fastsatt 
planprogram av 14.06.2016. 
 
I tråd med arealstrategier og retningslinjer i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
legges det i denne rulleringen også opp til at enkelte områder som er avsatt til utbyggingsformål i 
dagens kommuneplan, reverseres eller endres. 
 
For øvrig har det i denne rulleringen vært lagt ned et arbeid i å revidere og detaljere kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer. 
 
Forslag til plankart og planbestemmelser angir planforslagets juridiske virkninger, mens forslag til 
samfunnsdel har en retningsgivende funksjon og beskriver hvilke utfordringer, målsettinger m.m. i 
Eidsvoll som skal imøtekommes. Planforslaget skal til sammen erstatte gjeldende arealdel for 2015-2026 
vedtatt 10.03.2015 og gjeldende samfunnsdel for 2011-2022 vedtatt 06.09.2011. 
 
Planstrategien for 2016-2019 som ble vedtatt av kommunestyret den 14.06.2016 konkluderer med at 
det vil være behov for en rullering av begge kommuneplanens to langsiktige deler i løpet av den 
foregående valgperioden. Behovet for rullering var i praksis allerede avklart i kraft av den samtidige 
behandlingen av både planstrategi for 2016-2019 og planprogram for nye kommuneplan, da sistnevnte 
ble fastsatt i det samme kommunestyremøte som planstrategien ble vedtatt i. Planstrategi og 
planprogram utgjorde to deler av samme dokument og ble altså vedtatt/fastsatt samtidig – en 
behandlingsform som plan- og bygningsloven gir anledning til.  
 
I den vedtatte planstrategien oppsummeres utviklingstrekkene for Eidsvoll samtidig som det gjøres en 
vurdering av hvilke temaer som kommunen bør ha særlig fokus på i planperioden. Disse temaene er 
befolkningsutvikling, folkehelse, langsiktig arealbruk og sentrumsutvikling og næringsutvikling. Vedtatt 
planstrategi gir følgende ytterligere føringer:  
 
1. For å sikre forankring av kommuneplanen som politisk og administrativt styringsverktøy, er det i 
kommuneplanens samfunnsdel viktig å beskrive forholdet mellom tjenesteproduksjonen og 
befolkningsvekst. Samfunnsdelens funksjon som styringsverktøy i plansystemet må derfor i innretning 
og innhold tilpasses organisasjonen.  
 
2. For kommuneplanens arealdel sin del vil det ikke være behov for å legge inn nye utbyggingsområder 
for boliger og næring da det i forrige rullering ble lagt inn flere nye arealer til disse formålene som enda 
har til gode å bli utnyttet. Nødvendige arealer til offentlig formål for kommunens egne behov gis 
imidlertid prioritet i denne rulleringen.  
 
Den Regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt desember 2015 utgjør også en 
viktig premissgiver for arbeidet med denne kommuneplanrulleringen.  
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For Eidsvolls del innebærer regional plan at den største veksten skal legges i tilknytning til de prioriterte 
tettstedene Eidsvoll sentrum/Sundet og Råholt. Når det gjelder utbygging utover disse prioriterte 
stedene, må det tas sikte på en begrenset utbygging innenfor eksisterende byggesone i form av 
fortetting, såkalt vedlikeholdsvekst. Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til 
utbyggingsformål, som ikke er regulert pr. vedtaksdato for den regionale planen, og som ikke er i tråd 
med mål, strategier og retningslinjer i planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Det forventes at en eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny 
kommuneplan begrunnes. 
 
4.1 Innkomne merknader og arealinnspill til kommuneplanarbeidet  
Den opprinnelige annonserte høringsperioden for oppstart av arbeid med kommuneplan-rullering var 
07.03. - 30.04.2016. Til planstrategien/planprogrammet kom det i alt inn åtte innspill fra offentlige 
myndigheter, et fra private og tre fra lag og foreninger. Disse innspillene følger i sin helhet som vedlegg. 
Vedlagt følger også et sammendrag av innspillene med administrasjonens kommentarer slik de ble 
besvart ut i anledning vedtak/fastsettelse av planstrategi og planprogram den 14.06.2016 – 
kommunestyresak 43/16.  
 
I samme høringsperiode kom det også inn tolv innspill som ble vurdert som rene arealinnspill og som 
ikke berører verken planstrategi eller planprogram. Disse tolv innspillene, kombinert med de resterende 
22 innspillene som ble rettet til rullering av kommuneplan etter den opprinnelige annonserte 
høringsperioden i tiden mellom februar 2016 – oktober 2019, blir alle behandlet som likeverdige 
arealinnspill i vedlegget Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommuneplan m/ kommentarer og 
anbefalinger. Innspillene følger også som vedlegg i sin helhet.  
 
Tilsvarende blir de 21 innspillene som ble rettet til oppstart av rullering av kommunedelplan for Råholt 
for den egne høringsperioden 05.03. - 30.04.2016 også behandlet som rene arealinnspill til 
kommuneplan i vedlegget Sammendrag av arealinnspill til rullering av kommunedelplan for Råholt m/ 
kommentarer og anbefalinger. Disse innspillene følger også som vedlegg i sin helhet.  
 
Det er svært få private arealinnspill til endret arealbruk som blir anbefalt tatt til følge i denne 
kommuneplanrulleringen, med noen unntak. Administrasjonen anbefaler motsatt å ta ut/ reversere 
flere fremtidige og eksisterende utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan på bakgrunn av pålagte 
forventede vurderinger. Vurderingen knytter seg til føringene i planprogrammet, føringene i Regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus og føringene som utledes av boligbehov og 
befolkningsprognoser. De få innspillene til vesentlig endret arealbruk som samtidig anbefales tatt til 
følge, private eller administrasjonens egne, er underlagt krav om konsekvensutredning. Nærmere 
redegjørelse og selve utredningene som er gjennomført for disse arealene foreligger i vedlegget 
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
4.2 Beskrivelse av planforslaget  

4.2.1 Formålsendringer, private arealinnspill  

Med bakgrunn i antallet fremtidige boligområder som allerede ligger inne i gjeldende kommuneplan av 
2015-2026, kommunens utsikter for befolkningsvekst de neste 12 årene jfr. gjennomførte prognoser 
samt de nye regionale føringene og retningslinjene for arealplanlegging gjort gjeldende fra 2015 - har 
arealstrategien for inneværende rullering dreid seg om å begrense/stanse nye arealinitiativ og heller 
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tilbakeføre de utbyggingsområdene i gjeldende kommuneplanplan som vurderes å motstride nye 
regionale føringer for arealplanleggingen eller som det ikke vurderes å være behov for i et 
befolkningsvekst-perspektiv.  
Administrasjonen anbefaler følgende formålsendringer (private arealinnspill til rulleringen av 
kommuneplan eller kommunedelplan): 
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Det vises for øvrig til vedlagte planbeskrivelse samt vedleggene «Sammendrag av arealinnspill til 
rullering av kommuneplan m/ kommentarer og anbefalinger» og «Sammendrag av arealinnspill til 
rullering av kommunedelplan for Råholt m/ kommentarer og anbefalinger», for detaljert redegjørelse 
for administrasjonens vurderinger og anbefalinger. 
 

4.2.2 Formålsendringer, administrasjonens egne innspill  

Fremtidige formål i gjeldende kommuneplan  

Eidsvoll har i sin kommuneplan avsatt mange fremtidige utbyggingsområder som ble besluttet lagt inn 
for mange år siden, - noen med opprinnelse helt tilbake til 1991. Alle disse områdene kan ikke 
videreføres ukritisk i ny kommuneplan, da det er krav om begrunnelse ved evt. videreføring av avsatte 
utbyggingsområder som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen for 
Oslo og Akershus. Administrasjonen mener at mange av kommunens fremtidige uregulerte 
boligområder, innehar for dårlig planfaglig dekning for å kunne videreføres jfr. den regionale planen. Det 
er også grunn til å trekke i tvil nødvendigheten av å videreføre flere av disse områdene med henblikk på 
befolkningsprognoser, omfanget av den forventede boligbyggingen de neste årene samt de store 
utbyggingsreservene som allerede ligger inne i gjeldende kommuneplan og i vedtatte reguleringsplaner.  
 
Administrasjonen anbefaler at 11 områder, tilsvarer 738,5 daa totalt, tilbakeføres fra fremtidig 
utbyggingsformål til LNF. For detaljert redegjørelse vises det til vedlegget «Administrasjonens egne 
vurderinger av arealformål i gjeldende kommuneplan m /kommentarer og anbefalinger».  
 

Nåværende formål i gjeldende kommuneplan  

Eidsvoll kommune har flere områder i gjeldende kommuneplan som er avsatt til formålet «nåværende 
boligbebyggelse», men hvor dette formålet i mer eller mindre grad ikke ansees reelt. Upresise og grove 
formålsavgrensninger i eldre kommuneplanrulleringer er gjerne blitt ukritisk videreført i etterfølgende 
rulleringer, og er årsaken til at enkelte områder i dagens kommuneplan er påført et formål som ikke 
samsvarer med virkeligheten slik kommuneplanen impliserer at det skal gjøre. I arbeidet med denne 
rulleringen har administrasjonen identifisert de områdene som anses særlig problematiske. 
Problematiske fordi formålet «nåværende boligbebyggelse» impliserer at et område allerede er utbygd 
eller regulert for utbygging. Dette stiller seg imidlertid annerledes når et ubebygd område feilaktig er 
definert som nåværende boligbebyggelse, - da blir tolkningen at området er å anse som et fremtidig 
boligområde. Områder for «fremtidig boligbebyggelse» er vesensforskjellig fra de «nåværende» og vil 
alltid fordre særskilt omtale, vurdering og utredning i en kommuneplanrullering, - det mer 
situasjonsbeskrivende formålet «nåværende boligbebyggelse», fordrer imidlertid ikke dette.  
 
Overnevnte problemstilling kan også til en viss grad reverseres, da det er områder i kommuneplanen 
som er avsatt til formålet LNF men som anses å ha mer sammenheng med boligformål. Foruten de to 
områder som administrasjonen mottok innspill til og som allerede er blitt foreslått endret fra LNF til 
nåværende boligbebyggelse (område nr. 16 og 23 i vedlegget «Sammendrag av arealinnspill til rullering 
av kommuneplan m /kommentarer og anbefalinger»), foreslår administrasjonen også på eget initiativ å 
endre arealformål på tilsvarende måte for flere utvalgte områder, - for hvilke områder dette er, se 
konsekvensutredningen.  
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Videre har administrasjonen vurdert de fire områdene som er avsatt til «nåværende spredt 
boligbebyggelse i LNF-områder», og foreslår her at samtlige reverseres til sitt opprinnelige formål LNF. 
På bakgrunn av føringene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus i kombinasjon med 
det faktum at områdene er blitt tilført svært lite ny boligbebyggelse i perioden kommuneplanen 2015-26 
har vært gjeldende, mener administrasjonen at kommunen ikke har belegg for å videreføre 
arealformålet med bestemmelser om «tillatt oppføring av inntil 7 boliger pr. år for områdene samlet». 
 
Oppsummert anbefaler administrasjonen at 18 områder i gjeldende kommuneplan endres fra 
nåværende utbyggingsformål til enten LNF eller grønnstruktur (1965,5 daa), tre områder anbefales 
endret fra LNF til nåværende boligbebyggelse (33,5 daa) og fire områder anbefales endret fra et 
nåværende utbyggingsformål til et annet utbyggingsformål (75 daa). Det vises til planbeskrivelse og 
overnevnte kommenteringsvedlegg for ytterligere redegjørelse. 
 

Kommuneplanbestemmelser 

De nye kommuneplanbestemmelsene er utarbeidet med utgangspunkt i de gamle 
kommuneplanbestemmelsene for kommuneplanen 2015-2026, det vil si at administrasjonen har vurdert 
innholdet i gjeldende bestemmelser opp imot potensialet for en god forvaltningsmessig styring og 
kontroll i årene fremover – tilpasset Eidsvolls behov og utfordringer. For denne problemstillingen 
konkluderer administrasjonen med at gjeldende kommuneplanbestemmelser tilbyr for dårlige svar hva 
gjelder viktige temaer og problemstillinger som kommuneadministrasjon i dag opplever som 
utfordrende å forvalte ut fra dagens kommuneplanbestemmelser. Denne erkjennelsen og vurderingen 
har initiert et omfattende revisjonsarbeid knyttet til de gjeldende kommuneplanbestemmelsene.  
 
Forslaget til nye kommuneplanbestemmelser er utarbeidet på bakgrunn av et ideal om å inkludere 
større detaljeringsgrad for de temaer som administrasjonen anser det som nødvendig og hensiktsmessig 
å være tydeligere og mer presis rundt. I tillegg har administrasjonen utarbeidet et nytt oppsett som ikke 
viderefører prinsippet om bestemmelser innenfor tekstbokser og retningslinjer i understående 
kulepunkter. De nye kommuneplanbestemmelsene er bygd opp under et konsept som innebærer 
juridisk bindende bestemmelser i løs tekstform, supplert med enkelte retningslinjer som indikert ved 
bruk av tekstboks og overskriften retningslinjer.  
 
Av de mest iøynefallende forslagene til planbestemmelser som representerer vesentlige endringer 
sammenlignet med dagens forvaltningspraksis kan følgende trekkes frem: § 2 – rettsvirkning, § 3 – 
plankrav og unntak, § 5 - oppføring og etablering av ny boligbebyggelse, § 11 – uteoppholdsareal, § 13 – 
LNF-områder og § 14 – bestemmelsesområde – grønn grense.  
 
Det vises til «Bestemmelser og retningslinjer» samt kapittel 4.4 i planbeskrivelsen hvor samtlige 
kommuneplanbestemmelser forklares og utbroderes ytterligere (i varierende grad ettersom ansett 
behov). 
 
Fra bestemmelsene vil følgende være relevant for eiendom der det er antatt leire. 
 
§8. Planlegging og bygging i områder med marine avsetninger  
I områder med marine avsetninger skal det ved planlegging og byggesaksbehandling av tiltak 
gjennomføres geotekniske vurderinger. Områdestabiliteten må dokumenteres og vise at det foreligger 
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tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og permanent. Det må fremkomme hva den beregnede 
områdestabiliteten er per i dag, og hvor mye områdestabiliteten vil endres. Risikoreduserende tiltak må 
beskrives og virkningen dokumenteres.  
Kravet gjelder ved utarbeiding av nye reguleringsplaner og ved byggesaksbehandling, herunder 
oppføring og etablering av ny/endring av eksisterende bebyggelse, i både regulerte og uregulerte 
områder. For mindre tiltak på allerede bebygd tomt, jf. § 3 punkt 1 – andre og tredje kulepunkt og jf. § 
13 bokstav b, er det generelt fritak fra krav om dokumentasjon av områdestabilitet. Kommunen kan 
allikevel kreve slik dokumentasjon dersom det vurderes nødvendig. 
 

4.2.3 Forslag til grønn grense 

 

 
 
Over sees forslag til hvilken delområder som skal inngå i utformingen av grønn grense. I det følgende 
begrunnes og belyses forslaget. Utgangspunktet var at det innenfor delområdene var flere potensielle 
boenheter enn antatt boligbehov for perioden. Likevel er ikke forskjellen stor. Det er selvsagt knyttet 
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betydelig usikkerhet til fortettinger i eksisterende bolig- eller næringsområde. For det første kreves 
naturligvis at nødvendig areal er tilgjengelig, da det forutsettes en frivillig utvikling. Mange forhindringer 
kan oppstå og forandre vilkårene. Det må utviklingen vise. Usikkerhet på 25 prosent virker derfor ikke 
urimelig. 
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På temakartet over sees boligpotensialet i de ulike delområder. De fleste delområder med nye prosjekt 
stammer fra kommunedelplan for Råholt fra 1997. Her var målet å binde i hop Råholt og Eidsvoll verk, 
en utvikling som fremdeles pågår. På grunn av Råholt nokså åpne karakter er det også er stort rom for 
fortetting, enten med fradeling av enkelttomter, eller ved bygging av større prosjekt på flere tomter.  
 
Innenfor GG Råholt er det mange forskjellige områdetyper og typologier. Det gir mulighet for en 
flerstrenget utvikling som ikke bare er basert på en type bygg, noe som kan vise seg å være en stor 
styrke på lang sikt. Som vi tidligere har sett har Råholt en lav tetthet og utnyttelse. Det er derfor logisk at 
allerede bebygde områder har potensial til fortetting.  
 
Vi ser at boligpotensialet er konsentrert rundt knutepunktet og langs Trondheimsvegen. Det er i tråd 
med grønn grense-veilederen og regional plan for areal og transport, som anbefaler en utvikling innefra 
og ut.  
 
Fordi analysen fokuserer på delområder er det tydelig at noen delområder, som enten anses for ferdig 
utnyttet eller av andre årsaker ikke er relevant i vurderingen av fremtidige boligområder, ligger 
inneklemt. Under vises den ytre grense som da viser en sammenhengende grønn grense for Råholt. 
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4.2.4 Grønn grense – oversikt  

I det følgende gjøres en kort status over funnene og anbefalingene i rapporten.  

 
Gjennom oppdeling av delområder innenfor knutepunktområdene, men enkelte unntak, ble 
eksisterende egenskaper analysert, primært kvantitativ. Etterpå så analysen på boligpotensialet i de 
ulike delområdene, der egenskapene ble tatt hensyn til. Endelig ble delområdene valgt ut til å inngå i 
grønn grense, på bakgrunn av egenskaper og boligpotensial.  
 
Differansen mellom det totale bolig behov og boligpotensial er ikke veldig stor. Det er forskjell på 
Eidsvoll og Råholt, men ser man bort fra fortetting er bildet mere likt. Resten av kommunen er ikke 
vurdert i rapporten. Særlig vil områdene som ligger inntil et tettsted, men ikke innenfor 
knutepunktområdet bli nedprioritert, om grønn grense følges opp. Her har det vært jevn vekst i 
boligbyggingen de seneste årene.  
 
Omvendt kan det konstateres at knutepunktsområdene til sammen har boligpotensial til å ta unna 
behovet innenfor en planperiode, 2020-2031. Utnyttelsen av områdene bør følges, slik at det etter hvert 
foreslås nye retninger for utviklingen, dersom veksten tilsier det. Selv om anslagene for fortetting kan 
sees på som optimistiske, kan man omvendt godt forestille seg at det bebygde arealer kan utnyttes enda 
mer effektivt. Da vil samme område kunne romme veksten i lenger tid.  
 
Det avgjørende blir å få kvalitet inn i boligområdene og styrke utviklingen av tettstedene. Det gir denne 
rapporten ikke noen oppskrift på, men både på Råholt og i Eidsvoll kan det bemerkes at tilgjengelige, 
attraktive og sentrale uteområder – og kanskje særlig park- og lekeområder - er en arealkategori som 
fremstår underrepresentert.  
 
Hvordan det skal føres regnskap med grønn grense er et spørsmål som ble tatt opp i starten av 
rapporten. Det legges ikke opp til samme status som en planbestemmelse, nærmere en veiledning i å 
styre veksten. Da spørs det hvordan utviklingen blir.  
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4.3 Samfunnsdelen  
Administrasjonen har funnet det hensiktsmessig å videreføre oppsettet fra den forrige samfunnsdelen 
for perioden 2011-2022, der man benytter seg av en tredeling per kapittel i form av hovedmål, delmål 
og strategier. Nytt i denne samfunnsdelen er et eget kapittel med mål og utfordringer for virksomhetene 
(kapittel 4).  
 
Samfunnsdelen beskriver utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet, for kommunens tjenester 
og kommunen som organisasjon. Det er formulert en hovedmålsetting for kommunens arbeid i 
planperioden:  
 
Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og leve i. I samarbeid med sine 
innbyggere skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø, naturressurser, arealer og økonomi forvaltes 
på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en bærekraftig og framtidsrettet 
samfunnsutvikling.  
 
For å realisere hovedmålsettingen setter man særlig fokus på tre områder:  
 
Arealbehov og fokus på tettstedsutvikling  

 Det har blitt utarbeidet nye bestemmelser, og blitt gjort en gjennomgang av arealer som møter 
kravene til regionale føringer og politiske avgjørelser. I tråd med prioriteringene i Regional plan 
for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) skal det som hovedstrategi for 
utbyggingsmønsteret satses på en videreutvikling av tettstedene Eidsvoll sentrum, som 
kommunesenter, og Eidsvoll Verk/Råholt.  

 Befolkningsprognoser viser til en mulig økning på 12.140 personer frem til år 2044.  
 Særlig økning av antall barn/unge fører til større behov for barnehage/skoleplasser.  
 Forventes et økt press på institusjonsplasser.  
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Miljø og Klima  
 Kommunen opplever at det gjennomføres mange, og store, utbyggingsprosjekter. Dette fører til 

utfordringer når det gjelder å ivareta kommunens natur-, kulturlandskaps- og miljøverdier. En 
annen viktig miljøutfordring er oppfølgingen av nasjonale mål og planer innenfor klima- og 
energisektoren.  

 For å kunne imøtekomme begge behov vektlegges utbyggingsmønster som baseres på ATP. 
Samtidig vil lokalisering mtp. miljøfarer (ras/flom), og nærhet til kollektivknutepunkt utgjøre 
viktige momenter. Utforming av nybygg, materialvalg og valg av energiløsninger er andre 
sentrale elementer.  

 Fokus på å ivareta eksisterende grønnstruktur, i tillegg til at viktige områder for biologisk 
mangfold i størst mulig grad ønskes fri for utbygging.  

 
Folkehelse  

 Kommunen har scoret svært dårlig på flere av punktene som ble undersøkt av 
folkehelseinstituttets folkehelsebarometer. Bla. Vises det til lav utdanning, større forekomst av 
mobbing og ensomhet, høyere andel livsstilssykdommer som f.eks. overvekt/fedme og høy 
andel røykere.  

 Kommunen har satt som mål for å arbeide for god livskvalitet, og skape forutsetninger for at 
alle skal kunne ta ansvar for egen helse. Det settes fokus på at boområder, møteplasser og 
uteområder skal være tilgjengelig for alle, og utformet med sikte på å fremme aktivitet og 
trivsel. Videre skal kommunens planarbeid medvirke til å etablere gode uteområder både ved 
offentlige institusjoner, men også ivareta grønne passasjer, møteplasser og opprettholde krav 
til leke-, ute og oppholdsplasser i sin helhet jfr. kommuneplanbestemmelsene.  

 
Utover disse punktene vektlegges også viktigheten av temaene; næringsutvikling, samfunnssikkerhet og 
beredskap, økonomi og personal- og organisasjonsutvikling i samfunnsdelen. For øvrig så vises det til 
samfunnsdelen i sin helhet. 
 
4.4 Kommunens vurdering  
Viktige konklusjoner å ta med seg fra forslaget til ny areal- og samfunnsdel er bla.:  
 

 Planforslagene tar i mye større grad hensyn til føringene i regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus som ble vedtatt des. 2015. Administrasjonen har vurdert alle 
utbyggingsområder i gjeldende kommuneplan og har anbefalt å reversere flere av de mest 
usentrale og uhensiktsmessige arealene tilbake til LNF/grønnstruktur-formål. Planforslagene 
setter kommunen i en mer ideell og «frampå» posisjon sammenlignet med gjeldende 
kommuneplan, med henvisning til regionale/nasjonale føringer og forventinger.  

 Arealdelen inkluderer to langsiktige bestemmelsesområder for temaet «grønn grense», i tråd 
med regional plan. Disse grensene skal være til veiledning for både kommune og utbyggere i 
årene fremover med tanke på hvor en ønsker fortetting og høy utnyttelse innenfor kommunens 
to største vekstområder.  
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 Det er innarbeidet sterkere bestemmelser og retningslinjer for ivaretagelse av 
samfunnssikkerhet slik som flom og skred. Interesser knyttet til støy, kulturminner og 
kulturmiljøer er også sterkere forankret i dette kommuneplanforslaget.  

 Det er innarbeidet sterkere og tydeligere krav til omfanget av ny bebyggelse som tillates 
oppført, samt krav til selve utførelsen, uten bruk av reguleringsplan.  

 Arealdelen har til hensikt å få ned antallet dispensasjonsbehandlinger. Virkemidlene for å få til 
dette er representert ved formen på de nye bestemmelsene som er tydeligere på hvor 
grensene går for hhv. hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt. Dette idealet går igjen i mange 
av kommuneplanbestemmelsene.  

 I arealdelen er det jevnt over blitt foretatt en kraftig opprydning av uhensiktsmessige/ feilaktige 
formålsavgrensinger som har ligget inne i gjeldende overordnede kommuneplaner siden 90-
tallet. Generelt har skog og dyrka mark fått forrang for de områder som har vært avsatt til et 
nåværende utbyggingsformål, men som fremstår ubebygd.  

 Planforslaget er utarbeidet i tråd med kommunens egne befolkningsprognoser, og tar hensyn 
til kommunens fremtidige behov mtp. skole- og barnehageplasser.  

 
Plankart for Råholt  
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5 Helhetlig stedsutvikling  

I dette avsnittet beskrives kort noen nøkkelpunkter som bør inkluderes i det videre arbeidet med et 
plangrep for en helhetlig utvikling av Råholt. En helhetlig og ambisiøs plan for stedsutviklingen vil være 
viktig for trivsel, bosetting, næringsutvikling og for å best mulig kunne ivareta overordnede og lokale 
miljøhensyn på kort og lang sikt.  
 
5.1 Visjon og identitet 
Det anbefales at det utarbeides en tydelig og inspirerende visjon for fremtidens Råholt. Visjonen bør 
reflektere de eksisterende kvalitetene som skal videreføres og utvikles, men også være fremtidsrettet 
med tanke på hva Råholt kan bli. Hvorfor skal folk bli boende eller flytte til Råholt? Hvilke kvaliteter gjør 
stedet til det det er i dag og hva skal skape fremtidens Råholt? 
 
På et overordnet nivå bør dette arbeidet ledes av kommunen, men gjennomføres og eies av utbyggere, 
lokale initiativtakere og beboere. Råholt må utvikles på de lokale premissene og dyrke sin egen identitet. 
Som et av flere tettsteder i vekst langs Gardermobanen og InterCity-nettet vil Råholt ha et større 
potensial dersom det planlegges for en stedstilpasset urbanitet, arkitektur og program.  
 
Det kan tenkes at Råholt skal formes som Norges mest bærekraftige tettsted, med utvikling som 
inkluderer parsellhager, urbant landbruk, tydelige grønnstrukturer, samt idrett og lek i sentrum. Uansett 
hvilken retning og visjon de lokale kreftene velger, bør det samtidig stilles strenge krav til kvalitet og 
estetikk når Råholt skal formes for fremtiden. En tydelig visjon vil kunne benyttes som en felles 
plattform for ulike utbyggere/grunneiere og vil sørge for at utviklingen foregår med et felles mål for 
øyet. Kvalitet og høye ambisjoner vil kunne gi positive synergieffekter på både kort og lang sikt. 
 
5.2 Analyse 
Det bør gjennomføres grundige analyser av eksisterende situasjon, behov og ønsker før en skisserer 
konkrete løsninger for fremtidens Råholt. For å kunne foreslå helhetlige grep og komme med innspill til 
en stedstilpasset utbygging bør det blant annet gjennomføres en markedsanalyse, byromsanalyse, samt 
en analyse av behov for offentlig og privat tjenesteyting. Det vil være behov for å diskutere med 
kommunen i hvilken grad de kan bistå med dette.  
 

 
Figur 5 Eksempeldiagram for lokal vindanalyse utført i forbindelse med en mulighetsstudie. Det er viktig at 
prosjektet utformes på stedets prinsipper og forutsetninger. Dette inkluderer også lokalklima.  
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5.3 Programmering og lokalisering  
Transportøkonomisk institutt har analysert data som viser at bilandelen overstiger gangandelen på 
reiser som er lengre enn 900 meter. På bakgrunn av disse dataene anbefaler TØI at arealintensive 
arbeidsplasser, handel og service konsentreres innen en radius på 300 meter fra kollektivknutepunkt. 
Innenfor en radius på ca. 500 meter, maksimalt 1000 meter, anbefales det å lokalisere nye boliger. Disse 
prinsippene bør også gjelde for utviklingen av fremtidens Råholt.  
 
Offentlige funksjoner og institusjoner bør lokaliseres i sentrum. Dette være seg i umiddelbar nærhet til 
togstasjonen eller en videreutvikling av det eksisterende tyngdepunktet rundt AMFI. Det vil være 
naturlig at fremtidens sentrum på Råholt utvikles i aksen mellom disse stedene, men det må gjøres en 
vurdering av om Råholt har potensial til fortetting i hele denne aksen. Dersom ikke sentrumsutviklingen 
konsentreres i et tydelig definert område vil det være økt sannsynlighet for handelslekkasje, lite brukte 
sentrumsområder og forringet stedskvalitet.  
 
For å hindre at handel, sentrumsfunksjoner og offentlig tilbud spres utover et for stort område er det 
viktig at kommunen gir klare føringer og at utbyggerne følger dette i sine prosjekter. Ved å fokusere på 
noen viktige samlingsplasser i sentrum vil en kunne maksimere attraktive og tilgjengelige urbane arealer 
der det er behov, men samtidig legge til rette for stedstilpasset utvikling i randsonen.  
 

 
Figur 6 Rød sirkler viser eksisterende tyngdepunkt på Råholt. Tiltakshavers tomter ligger grovt sett innenfor felt A og 
B. 
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For tiltakshaver betyr dette i grove trekk at tomt «A» bør tas sikte på å utvikles 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 finnes ingen fasit for hvor høyt eller tett en skal bygge, verken på et knutepunkt eller i randsonen av 
sentrum. Derfor vil det være viktig at de overordnede planene legger føringer for at fortetting og 
utbygging skjer på de lokale premissene og at stilles krav om høy kvalitet i alle prosjekter. For Råholt vil 
dette blant annet kunne bety en noe lavere utnyttelse enn tilsvarende prosjekter i de større byene, 
større grøntområder og fokus på et godt bomiljø. Med tanke på at stasjonen er det første stedet mange 
kommer til bør det tas sikte på at selv knutepunktutviklingen skal reflektere Råholts identitet. 
 

    
Figur 7 Det vil være naturlig å bygge tett på knutepunktet, men bebyggelsen bør samtidig reflektere og 
kommunisere et fremtidsrettet Råholt. Bildet til venstre viser Trondheims planer for Powerhouse-Brattøra, et nytt 
bærekraftig kontorbygg rett ved byens jernbanestasjon (kilde: Snøhetta). Bildet til høyre viser Bjerget i København. 
Et fremtidsrettet og grønt boligmiljø som viser at en kan bo tett, men grønt i sentrum. (Kilde: BIG-architects). Begge 
prosjektene er eksempler på stedstilpasset og visjonær sentrumsutvikling.  

5.4 Tilknytning 
For å gjøre Råholt til et attraktivt tettsted vil det være viktig å sikre gode forbindelser mellom nye 
utbyggingsområder og eksisterende bebyggelsesstruktur. Det bør studeres hvordan nye områder kan 
sikres god tilgjengelighet for gående og syklende, samt hvordan ny infrastruktur kan avlaste trafikken på 
det eksisterende vegnettet. Ved å legge til rette for utvikling av kilen mellom Råholt Ungdomsskole og 
vanntårnet vil det være mulig i større grad å opparbeide gode koblinger mellom eksisterende boligfelt 
på øst- og vestsiden av dagens jordbruksområder. 
 
Det er allerede påpekt at Fv. 501 (Trondheimsveien) er belastet med høye trafikktall og at det arbeides 
med å lokalisere alternative adkomstveger til sentrum. En mulighet kan være å etablere en ny 
avlastningsveg fra Dal, sør for Råholt, og koble denne til eksisterende lokalveger i Råholt sentrum. 
Statens Vegvesen og de ansvarlige vegmyndighetene ønsker normalt ikke flere krysningspunkter på det 
statlige vegnettet. Etablering av nytt kryss på E6 vurderes derfor til å være en svært krevende og kostbar 
prosess, men vil kanskje være mulig i fase 2. 
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Figur 8 Mulige koblinger til eksisterende infrastruktur og bebyggelse. Påkobling til fv. 501 ved Dal (1) anses som det 
mest aktuelle prinsippet. Ny påkobling til E6 vurderes som krevende, men kan være en mulighet på lengre sikt. 

  
Figur 9 Det bør satses på gående og syklende i fremtidens Råholt, både utenfor og i Råholt sentrum. 
Bildet til venstre viser sykkelveg av høy kvalitet i Oslo sentrum (kilde: SVV v/ Knut Oppeid.) Bildet til høyre viser 
Torggata i Oslo som er utformet på de gående og syklende sine premisser (kilde: Sweco).  
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5.5 Typologi 
Det bør sikres en variert boligsammensetning i bybildet. Blant annet med boliger for unge 
førstegangskjøpere, småbarnsfamilier med ønske om leilighet i sentrum og spesielt tilpassede 
boligløsninger for eldre. Dette vil bidra til et sosialt bærekraftig lokalmiljø som reflekterer samfunnet 
som helhet. Universell utforming og inkluderende design vil i en slik sammenheng være naturlige 
parametere og sørge for at alle deler av befolkningen kan delta i bylivet. 
 

 
Figur 10 Enkelt prinsipp for lokalisering av ulike typologier i Råholt. Kilde Sweco 

I grove trekk kan det tenkes at arealer i direkte tilknytning til Råholt sentrum utvikles med en tett 
kvartalsstruktur som tydelig definerer bygater og offentlige samlingsplasser. Her kan det tilrettelegges 
for en høy andel av leiligheter, kontorer og sentrumsfunksjoner. Videre ut fra sentrum kan tenkes en 
mer åpen kvartalsstruktur med større grønne områder og mer uformelle byrom.  
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I randsonen av Råholt kan det satses på en tett-lav boligbebyggelse med punkt-, rekke- og kjedehus. Her 
vil det kunne settes av større plass til private og halvprivate uteområder, store sammenhengende 
grøntområder og roligere boliggater. Disse områdene vil i stor grad kunne spille på lag med både den 
eksiterende småhusbebyggelse og topografien, men gir potensial for en høyere utnyttelse enn det som 
eksisterer i dag. 
 

  
Figur 11 Det kan planlegges for en relativ tett kvartalsstruktur i sentrum av fremtidens Råholt. Høyere utnyttelse 
en dagens bebyggelse, men samtidig plass til grønne byrom. Til venstre: Bo01 i Malmø, et skandinavisk 
forbildeprosjekt for bærekraftig byutvikling. Til høyre Hamburg Hafen city med kontor og boligbebyggelse i 
Hamburg sentrum. (Bilder: Sweco Norge) 

 

  
 
Figur 12 I forlengelsen av det tette sentrum kan det legges til rette for en åpen kvartalsstruktur og punkthus i 3-5 
etasjer. Disse vil kunne plasseres og tilpasses eksisterende topografi, gir relativ høy utnyttelse og kunne skape 
gode og barnevennlige byrom. Til venstre: Lave punkthus som illustrert i konkurransebidrag til utvikling av 
Bispevika (kilde: Vandkunstens arkitekter). Til høyre: Titgenkollegiet i København. Studentboliger av høy 
arkitektonisk kvalitet. Arkitekter Lundgaard & Tranberg. 
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5.6 Trinnvis utvikling 
Målet med all utvikling skal fortrinnsvis være å skape det gode Råholt for fremtiden. Samtidig er det 
viktig at det allerede fra tidligfase planlegges med kunnskap om gjennomføring og utbyggingsfaser. 
Fleksible plangrep som utvikles over tid kan sikre kvalitet i alle faser og muliggjør at man kan 
opprettholde et godt by- og bomiljø for både naboer og potensielle tilflyttere gjennom hele 
byggeprosessen. Ingen skal oppleve at et område er en konstant byggeplass. I praksis kan dette gjøres 
ved for eksempel å dele utviklingsområdene i mindre byggefelt, benytte grønnstruktur som buffersoner 
mellom de ulike fasene og anlegge den overordnede infrastrukturen i en tidlig fase.  

  
Figur 13 I den åpne kvartalsstrukturen kan det legges til rette for varierte byrom og bebyggelse.  
Til venstre Berg studentby i Trondheim av Skibnes Arkitekter. Til Høyre: Refstadhagen boligblokker av CODE, 
(kilde: Sweco Norge). 
 

  
 
Figur 14 Tett-lav boligbebyggelse i randsonen kan utformes med høy arkitektonisk kvalitet og som bærekraftig 
boligbebyggelse. Til venstre 5 houses av arkitekt Carlos Alejandro Ciravegna. Til høyre: Passivhus Mortensrud av 
Spor arkitekter. 
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Figur 15 Eksempeldiagram for prinsipp for trinnvissutvikling (Kilde: Sweco Norge AS) 

Trinnvis utvikling og faseplanlegging vil videre bidra til bedre økonomisk forutsigbarhet for alle 
involverte parter. Blant annet ved at større infrastrukturtiltak kan planlegges parallelt og kostnadene 
fordeles mellom flere ulike utbyggere. Dette vil kunne bidra til kortere anleggsfaser og redusere 
fordyrende midlertidige løsninger.  
 
Samtidig som faseplanlegging er viktig for det enkelte prosjektet bør det komme tydelig frem hvilke 
områder som først skal prioriteres. For å skape et attraktivt sentrum på Råholt bør den eksisterende 
sentrumsaksen og knutepunkt prioriteres høyt.  
 
5.7 Bærekraftige løsninger i planfasen 
Bærekraftig stedsutvikling omhandler en rekke ulike emner som må ses i sammenheng. Nøkkelen ligger i 
å tenke tverrfaglig og at det tidlig i prosjektet bør settes klare målsetninger for hva man vil oppnå. Dette 
må følges opp i alle fasene av prosjektet og bør omhandle både økologisk, økonomisk og sosial 
bærekraft. Ressursbruk, robusthet, energibruk, materialvalg, effektiv arealbruk og vern av biologisk 
mangfold og natur, er bare noen av temaene det må tas hensyn til. Bærekraftig stedsutvikling 
omhandler blant annet også: 
 

 Tilrettelegge for at folk skal gå og sykle på Råholt ved å sette av god plass i gatesnittet. Dette 
vil gi merverdi for næring, bomiljø og lokalklima.  

 Tydelig parkeringsstrategi. Med ny jernbanestasjon og et kompakt sentrumsområde vil det 
være mulig å reduser parkeringsbehovet og den lokale bilkjøringen. 

 Krav til arkitektonisk kvalitet og en aktiv strategi for valg av bærekraftige og holdbare 
materialer. 

 Tilrettelegge for bruk av grønne energikilder og redusere bruk av fossilt brennstoff.  
 Stille krav til lavenergi- og plusshusboliger.  
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 Tilrettelegger for gode byrom som spiller på lag med de lokalklimatiske forholdene. 
Bebyggelsen skal skjerme for vind, støy og luftforurensing, samt optimalisere solforholdene.  

 Større grad av “mix-use” programmering, både når det gjelder bebyggelsestypologi og 
byrom. Dette for å sikre et variert og aktivt byrom. 
 

En offensiv strategi og markedsføring av området som bærekraftig, med en satsning på passivhus, 
grønnstrukturer, urbant landbruk og andre fremtidsrettede løsninger vil kunne tiltrekke seg visjonære 
og proaktive brukergrupper som vil kunne gi positive synergieffekter for hele tettstedet.  
 
5.8 Blå-grønn-strategi 
Det vil være viktig at all utvikling har en tydelig kobling til Råholts overordnede tur- og sykkelvegnett, 
samt en tydelig blå-grønn strategi der overvann, grøntområder og friområder sees i sammenheng. Store 
grønne områder vil både være identitetsskapende og inspirere til fysisk aktivitet. Det bør samtidig tidlig 
planlegges for en strategi for lokal overvannshåndtering. Dette vil kunne tilrettelegge for bruk av 
overvann som en ressurs og kvalitet i bybildet, og ikke redusere det til en fordyrende nødvendighet i 
gjennomføringen.  
 

  
Figur 16 Bærekraftig overvannshåndtering og sentrumsnære blågrønne strukturer kan inspirere til aktivitet og 
trivsel. Her fra Nansenparken på Fornebu (Oslo). (Kilde: Landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim.) 

5.9 Lek og sport i byens rom 
For å skape et aktivt område bør det legges til rette for både små og store sport- og lekeplasser. Det bør 
avsettes attraktivt areal til rekreasjon og disse plassene bør være multifunksjonelle, uformelle 
møteplasser for både ung og gammel. Dersom lek og aktiviteter for barn kombineres med funksjoner for 
andre målgrupper vil områdene kunne brukes gjennom større deler av døgnet og dermed også oppleves 
som tryggere og mer attraktive. 
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Figur 17. Det må inkluderes et variert tilbud av lek og sport i bybildet. Idrett- og flerbrukshaller kan være 
signalbygg i bybildet som signaliserer folkehelse og aktivitet. (Kilde: Arkitekt Coll Barreu) 
 

  
Figur 18. Ved å integrere plass til både uorganisert lek og organisert idrett som en viktig del av fremtidens Råholt 
vil dette kunne bidra til å aktiviseres byrommet store deler av døgnet. (Kilde: Sweco Norge) 
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6 Oppsummering 

Helhetlig stedsutvikling er komplekst og inkluderer mange ulike faktorer. Dette notatet belyser noen 
suksessfaktorer, men listen for viktige parametere er ikke uttømmende. Under er det gjort en kort 
oppsummering av noen av de viktigste suksesskriteriene for en gjennomførbar og forutsigbar 
planleggingsprosess.  
 

 Nye prosjekter bør ha en tydelig forankring hos de lokale plan- og beslutningsmyndighetene.  
 Det må legges til rette for en åpen og inkluderende medvirkningsprosess der kommune, 

næringsliv og innbyggere inviteres til bordet.  
 Prosjektet bør sette seg klare og fremtidsrettede mål for fremtidens Råholt. 
 Det må legges en tydelig strategi for hvor fremtidens tyngdepunkt i Råholt skal lokaliseres. 

Dette bør følges opp i alle prosjekter.  
 Det må legges til rette for høyere tetthet, sentrumsfunksjoner og mix-use programmering i 

sentrum. Boligområder kan lokaliseres i randsonen av sentrum og det bør fremgå et tydelig 
hierarki i den lokale byromsstrukturen. De viktigste offentlige plassene bør lokaliseres nær 
knutepunktet.  

 Nye utviklingsområder må knyttes til eksisterende bolig- og byområder med gode gang- og 
sykkelforbindelser.  

 Byrom bør tilpasses alle brukergrupper med universell utforming, inkluderende design, lek og 
sport. 

 Det bør legges en tydelig plan for prioritering og rekkefølge for nye utbyggingsprosjekter. 
Eksisterende sentrum bør prioriteres først.  

 Det må tidlig legges planer for en tydelig blå-grønn strategi som tar grøntområder, parker, 
natur og overvann på alvor.  

 
 
 
Kilder:  
Forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune 2020-2031.   
 
Planstrategi 2016-2019 og Planprogram for kommuneplan 2016-2030, Eidsvoll Kommune, 06.2016  
Mulighetsanalyse Råholt, okt. 2016, Asplan Viak 
 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, Desember 2015, Akershus fylkeskommune og Oslo kommune 
 
http://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/kartportal 
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Merknad knyttet til offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplans arealdel 2020 - 
2031 
 
Merknaden sendes på vegne av Dalkrysset AS og gjelder eiendommen gnr. 96/3. Gnr. 96/3 ligger 
nordøst for E6-krysset på Dal i Eidsvoll kommune, og er på ca. 70 dekar. 
 
Kort historikk 
I 2006 ble reguleringsplan for E6 Hovinmoen – Dal vedtatt. Her er ca. 130m av gnr. 96/3 regulert 
til landbruksområder, jord og skogbruk. Det er også regulert inn en byggegrense på 150m regnet 
fra senter kjørefelt av nærmeste kjørebane. 
 
Ca. 65 dekar av eiendommene ble avsatt til framtidig næringsformål (N1) 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. følgende om dette området: 
«Området strekker seg fra Kolonivegen i øst og byggegrense på 50 m langs E6 i vest. I syd grenser 
området mot Vestby. Området består hovedsakelig åpent landskap og noe av skog.  
Gjeldende planstatus LNF  
Forslag arealdisponering Næring» 
 
På kommuneplankartet avgrenses LNF-beltet på gnr. 96/3 til 50m fra senter av E6. 
I gjeldende bestemmelser til kommuneplanen står det at «Ved motstrid går kommuneplanen foran 
eldre planer.» Det er motstrid mellom det regulerte landbruksområdet og byggegrensen i planen 
for E6 og avsatt del av eiendommen til næringsformål. Det ville vært lite formålstjenlig å avsette 
hele dette næringsarealet og samtidig ha 150m byggegrense til E6, da det ville halvert arealet som 
var mulig å bygge innenfor. Til sammenligning er det regulert 50m byggegrense målt til midt av 
nærmeste kjørebane i E6, for næringsområdene sør E6-krysset, på begge sider av E6. 
 
Det ble i 2016 startet opp regulering av eiendommen gnr. 96/3, og utarbeidelse av planprogram i 
hht. kommuneplan for Eidsvoll 2015-2026. Etter at forslag til planprogram ble justert i tråd med 
administrative og politiske føringer i fht. type virksomhet, ble planprogrammet vedtatt i 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 29.11.2016.  
 
Selv om det ennå ikke er fremmet noe forslag til områdeplan 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. 
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Merknad 
I forslag til bestemmelser til ny kommuneplans arealdel, kan det være tvil om tolkningen av 
rettsvirkning og begrepet formålsmotstrid i nytt pkt.: 
«§2. Rettsvirkning (PBL § 1-5)  
Kommuneplanens arealdel m/ kart og bestemmelser er rettslig bindende innenfor planens 
avgrensning. For uregulerte områder hvor arealbruken ikke er nærmere detaljert i reguleringsplan, 
angir kommuneplanen vilkårene for bruk, forvaltning og planlegging. Ved utarbeidelse av nye 
reguleringsplaner og/eller ved endring av eldre reguleringsplaner, skal kommuneplanen følges.  
 
Kommuneplanen m/ kart og bestemmelser supplerer eldre reguleringsplaner på temaer hvor disse 
ikke angir noe annet. Med eldre reguleringsplaner forstås alle planer med vedtaksdato eldre enn 
kommuneplanen. Ved formålsmotstrid går kommuneplanen foran eldre reguleringsplaner.  
 
Formålsmotstrid knytter seg til de tilfeller der eldre reguleringsplaner angir en detaljert bruk som 
strider i mot kommuneplanens hovedformål. Formål for grønnstruktur/ uteopphold til 
bebyggelse/samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i eldre reguleringsplaner, vil ikke være 
gjenstand for slik formålsmotstrid.  
 
Når formålsmotstrid ikke foreligger, opprettholdes rettsvirkningene av eldre reguleringsplaner i sin 
helhet.» 
 
 
Det kan 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 fortsatt ikke skal være tvil om hva 
kommunen vedtar, må det til en presisering i overnevnte forslag til bestemmelse. Er det 
formålsmotstrid mellom kommuneplanens arealdel og eldre reguleringsplaner der det er regulert til 
landbruksområder med tilhørende byggegrense, så går kommuneplanen foran både i fht. formål og 
byggegrense. 
 
 
 
 
 

 
 Berit Marie Sivertsen 
 Arealplanlegger 

 

 

 

Kopi:         Dalkrysset AS 

 

 



 

 

Norconsult AS 
Storgata 11, NO-2050 Jessheim  
Tel.: +47 63 94 24 40 

Hovedkontor: 
Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 
Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 
firmapost@norconsult.no 
www.norconsult.no 

 Høringsinnspill til forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll kommune – 
for del av gnr. 17 bnr. 1 

 
Norconsult AS er engasjert av Vidar Wilberg, eier av gnr. 17 bnr. 1 i Eidsvoll kommune, til å 
utarbeide høringsinnspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Høringsinnspillet gjelder endring av formål for deler av gnr. 17 bnr. 1, fra LNF-område til 
boligbebyggelse. 
 
Sammendrag 
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.  
 
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. 
 
 

Områdebeskrivelse 
Arealet som ønskes omdisponert utgjør ca. 2,5 daa av en teig på ca. 19 daa. De ca. 2,5 daa 
vurderes som attraktivt område for etablering av boligbebyggelse. De resterende ca. 16,5 daa 
av gnr. 17 bnr. 1, som ble spilt inn som mulig boligformål ved tidligere rullering av 
kommuneplanens arealdel, er ikke med i denne omgang. 

Eidsvoll kommune – kommunal forvaltning 
Postboks 90 
2081 EIDSVOLL 
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
 5197643 

  
2020-04-22 
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Utsnitt av forslag til kommuneplanens arealdel for 2020-2031, med lokalisering av området som ønskes omdisponert 
(kilde: kommunekart).  

 

 
Kartutsnittet viser gnr. 17 bnr. 1, der de 2,5 daa som ønskes omdisponert er markert med svart stiplet linje (kilde: 
kommunekart).  
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Det foreslåtte arealet ligger i enden av Løytnant Møllers veg. Eksisterende veg går helt inn på 
eiendommen. Det er naturlig å bruke denne vegen som adkomstveg til området. Nye boliger 
her anses å ikke medføre noen kapasitetsutfordring for det lokale vegnettet 
 

 
Flyfoto med avgrensing av området som ønskes omdisponert (kilde: Google maps).  

 
Arealet som ønskes omdisponert framstår i dag som en grønn krattløvskog med enkelte større 
trær. Arealet anses å inneha liten eller ingen verdi som skog. Ved befaring er det ikke 
registrert noen bruk av arealet utover at det er benyttet et mindre areal for plassering av 
hageavfall. 
 
I vest grenser området til et etablert småhusområde som ble bygd for noen titalls år siden. Sør 
for området er det et bekkeløp som på vei videre mot Vorma er lagt i rør på flere strekninger. 
Det legges opp til at bekken forbi det foreslåtte arealet skal fortsette å være åpen, og at 
vegetasjonen nær bekken skal beholdes. En viss oppfylling et stykke fra bekken vil 
sannsynligvis måtte påregnes for å kunne disponere arealet for adkomst til boligene, samt å 
begrense flom. 
 
I god avstand fra det foreslåtte arealet er det registrert en vernet ask, Vilberg naturminne, 
fredet ved vedtak i juni 1957. En utvikling av det foreslåtte arealet vil ikke komme i konflikt med 
hensyn til verneobjektet. 
 
Det er med nærliggende gang- og sykkelveg langs Nedre Vilberg veg, trafikksikker veg til 
skole og annen privat og offentlig service. Avstand til nærmeste barnehage er ca. 700 meter. 
Til nærmeste barneskole er det ca. 600 meter, og til ungdomsskole ca. 800 meter.  
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Forslag til ny arealbruk og mulige konsekvenser 
Omsøkt område ønskes omdisponert til boligformål med småhus med en arealutnyttelse i tråd 
med utvikling av småhusområder, og hvor det tas hensyn til tilgrensende bebyggelse.  
 

 
Foreløpig forslag til plankart som viser ny arealbruk på del av gnr. 17 bnr.1.  

 
 
Ut fra en foreløpig vurdering antas det at det kan bli 5-6 boenheter, der 3 og 3 hus er kjedet 
sammen med boder imellom. Hver boenhet består av 3 plan, der de to nederste etasjene er 
lagt inn i terrenget og kun 3. etasje er gjennomgående. Med etasjehøyder på 3 meter tar 
bebyggelsen da opp 6 høydemeter. Vårdal Arkitekter har tegnet slike boliger i et tilsvarende 
bratt terreng på Nøtterøy, som vises som et eksempel nedenfor. 
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Illustrasjoner som viser eksempel på tilsvarende bebyggelse (kilde: Vårdal Arkitekter) 
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Terrenget er relativt bratt, men boligene vil få gode uteoppholdsareal både på sør- og 
nordsiden av bebyggelsen, i tillegg til sørvendte balkonger. Det skal avsettes areal til 
lekeplass. Her er det mulig å gjøre en del terrengtilpassing. 
 
Boligene er foreslått lagt i god avstand fra bekkeløpet og i trygg høyde i forhold til flomfare. 
Mulighetene for å gjøre bekkeløpet mer tilgjengelig, og bruke det som en del av boligenes 
uteområde, vil bli vurdert i den videre prosessen. Foreslått bebyggelse vil ikke påvirke 
solforholdene eller utsikten til boligene som ligger langs Lars Tønsagers veg i nord, da disse 
ligger mye høyere i terrenget.   
 
Vegtilknytning for området vil være en forlengelse av Løytnant Møllers Veg, som i dag 
avsluttes inne på den delen av gnr. 17 bnr. 1 som ønskes omdisponert. Vegen holder normal 
standard for boligveger og er tilknyttet Nedre Vilberg veg via Lars T. Tønsagers veg. Det 
legges til rette for en vendehammer inne på området, med nærliggende felles 
renovasjonsareal. 
 
Når det gjelder vann og avløp, er det ønskelig å knytte seg til tilgjengelig lokalt ledningsnett. 
Muligheter for dette må avklares i videre prosess. 
 
Området som ønskes omdisponert framstår i dag med i all hovedsak krattløvskog, som så 
langt vi kan vurdere, er uten lokale miljøverdier utover den grønne profilen. Det tas sikte på at 
området også etter en eventuell utbygging vil framstå med en grønn profil som samtidig kan 
bidra til å gjøre resten av LNF-området langs bekken i området lettere tilgjengelig. 
 
Vilberg ungdomsskole er nylig utbygd og bør ha kapasitet. Ny barneskole vil også med stor 
sannsynlighet kunne komme før en boligutbygging på det omsøkte arealet er ferdig. 
  
Bidra med småhus tett på sentrum 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har til hensikt å styre boligutbyggingen slik 

at den i all hovedsak foregår i områder med kort avstand til offentlig servicetilbud, 

sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt. Kompakte byer og tettsteder vil redusere 

transportbehovet ved at bilen kan erstattes av sykkel og gange, og dermed legge til rette for en 

klimavennlig utvikling i samfunnet.  

En utvikling av arealet til boligbebyggelse som her foreslås, vil bidra med sentrumsnære 
familievennlige boliger, som vil være i tråd med føringene i regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus. 
 
Dette bør være viktig i en utvikling hvor det meste av den sentrumsnære boligbyggingen vil 
foregå i leilighetsbygg, gjerne blokker.  
 
Oppsummering 
En omdisponering av arealet vil bidra positivt til utviklingen av familievennlige boliger i 
sentrumsnære områder, og vil være i tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. 
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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. 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

v/ Anne Larsson Hovind 
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Eidsvoll kommune
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2081 Eidsvoll
Telefon: 66 10 70 00
Telefaks: 66 10 70 01
E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

999365043
Forening/organisasjon

Øvre romerike eiendomsutvikling as

Adresse

Industrivegen 34 a
Postnr.

2072
Poststed

E-postadresse

rune@oreu.no
Telefonnr.

922 66 903
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Rune Bleivik
Etternavn

Olsen

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Som kommunens administrasjon er kjent med fra tidligere samtaler, så er vi i posisjon for mulig utvikling av dette
området. Vi mener det egner seg meget godt 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.

Det kom overraskende på oss at eiendommen vår er foreslått tatt ut av kommuneplanen av administrasjonen og
endret fra sentrumsområde til grøntareal. Hadde vi fått vite dette i oppstarten av det nye planarbeidet, ville vi kunne
kommet med disse planene tidligere og disse kunne vært innlemmet i den nye rulleringen av kommuneplanen.
Vi ønsker med dette innspillet å vise at eiendommen fint kan bygges ut og vi mener derfor at dette område må få
bestå som sentrumsområde/bestående bebyggelse og ikke endres til grønnstruktur som foreslått til administrasjonen.

Se hele innspillet i eget dokument som er vedlagt til denne saken.

Dokumentasjon
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kommuneplan sak nr
35

Last opp dokumentasjon
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16.04.2020 

Til Eidsvoll kommune 

 

Vedrørende ny kommuneplan som ligger ute til høring: 

Innsigelse fra Øvre Romerike Eiendomsutvikling AS v/Rune B. 
Olsen  angående gnr. 93 bnr. 1 m.fl. (nr: 35) på Dal 
 

Det vises til forslag til ny kommuneplan som er utlagt til offentlig ettersyn med frist for 

innspill torsdag 30.04.2020. 

Kommunens administrasjon har foreslått å endre gjeldende kommuneplans formål fra 

sentrumsområde/bestående bebyggelse til grønnstruktur, jf. nr: 35. Administrasjon anfører 

at: «Arealet er et restareal av sitt formål, da den ikke ble innlemmet i den vedtatte 
detaljreguleringen «Dal park» rett syd for 93/1 pga. eiendomsgrenser og ulike 
hjemmelshavere. Detaljplanen i sør er regulert til formålene 
bolig/forretning/kontor/tjenesteyting». Det sies videre at: «Pr i dag er det tett skog i 
området, og det anses som uhensiktsmessig å utbygges». Nedenfor er det tatt inn et utsnitt 

hva angår kommuneplanforslagets nr. 35: 

           

                 Nåværende formål                                                           Administrasjonens anbefaling 

      

Informasjon om området                                   Administrasjonens vurdering 

Avsatt til formålet sentrumsformål. Område ligger 200 m (luftlinje)          Anbefales tatt inn, endres til grønnstruktur.                                       
Fra Dal Stasjon. Arealet er et restareal av sitt formål, da den ikke ble                                                                                                                             
ble innlemmet i den vedtatte detaljreguleringen «Dal park» rett syd        Per i dag er det tett skog i området, og det ansees som da den ikke 
for gbnr. 93/1 pga. eiendomsgrenser og ulike hjemmelshavere.                 uhensiktsmessig å utbygges.                                                                                                                                                                            
Detaljplanen i sør er regulert til formålene bolig/forretning/kontor/                                                                                                                         
tjenesteyting. 

NR: 35              GBNR: 93/1  m.fl             INNSPILL MOTATT:    TYPE: 



 Det kom overraskende på oss at eiendommen er foreslått tatt ut av kommuneplanen av 
administrasjonen og endret fra sentrumsområde til grøntareal. Hadde vi fått vite dette 
tidligere, ville vi ha startet opp med det nye planarbeidet og disse kunne vært innlemmet i 
den nye rulleringen av kommuneplanen. Begrunnelsen til administrasjonen for at de har tatt 
dette ut, er at det i dag er en lav tett skog på deler av eiendommen. Dette bør ikke være 
utslagsgivende for at ikke eiendommen skal kunne fortsatt utvikles til sentrumsformål.  
Avtale med de aktuelle grunneierne foreligger.  

Som kommunens administrasjon er kjent med fra tidligere samtaler, så er vi i posisjon for 

mulig utvikling av dette området. Vi mener det egner seg meget godt 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. 

Vi ønsker med dette innspillet å vise at eiendommen fint kan bygges ut og vi mener derfor at 

dette område må få bestå som sentrumsområde/bestående bebyggelse og ikke endres til 

grønnstruktur som foreslått av administrasjonen.  

Det gamle vegarealet som er overført til Eidsvoll kommune, foreslår vi byttet med den 

nedenforliggende nye inntegnede vegtraseen. Eiendomsforvaltningen i Eidsvoll kommune har 

tidligere uttrykt at de kunne være positive til dette, så lenge dette ble sikret i en ny plan. 

Hensikten vil da være å skaffe adkomst for allmennheten til Risa og det tiltenkte 

parkanlegget her.   

Begrunnelsen til administrasjonen med at det i dag er en lav tett skog på deler av 

eiendommen bør heller ikke være utslagsgivende for at ikke eiendommen skal kunne fortsatt 

utvikles til sentrumsformål.  Avtale med de aktuelle grunneierne foreligger. 

 Nedenfor er det vist et bilde som viser situasjonen på stedet i dag: 

 



Skulle administrasjonen sitt forslag om grøntareal opprettholdes, vil det bli som bildet over 

viser. Øvre del av eiendommen har et eldre hus inntil vegen og nedenfor er det et 

forholdsvis bratt terreng med kratt og lav skog som i dag ikke egner seg til å bevege seg i. 

Den aller nederste østre delen har en «sumplignende grunn».  Ingen av disse forholdene 

gjør at eiendommen i dag egner seg til rekreasjon/grøntareal og gir heller ikke allmennheten 

en fin tilgang til Risa. Dette vil «Dal Sentrumsområde» kunne dra nytte av.  For å eventuelt 

få til dette, må det investeres et betydelig beløp. Dette er kostnader som kan bli vanskelig å 

få dagens grunneiere og eventuelt Eidsvoll kommune til å bli med på. 

Tomta og utbyggingen har en rekke fortrinn, bl.a.: 

 Den har en unik plassering og ligger bare 100 m fra Dal stasjon der det er halvtimes 

togruter tur/retur Oslo. Tomter med så god beliggenhet bør opprettholdes for 

utbygging, da slike vil bli mangelvare for fremtidig utvikling. 

 Til E6 er det mindre enn 5 minutter med bil. 

 Det tar toppen 5 minutter å gå til Dal skole, trygt og sikkert på fortau uten å måtte 

krysse kjøreveger. 

 Det er kort avstand til etablerte dagligvareforretninger. 

 Med utbyggingen av «Dal Park» kan det forventes ytterligere forretningstilbud vegg i 

vegg, likedan flere varierte arbeidsplasser i 1 minutts avstand. 

 For Dal som tettsted vil utbygging være ytterligere en oppgradering i tillegg til den 

øvrige positive utviklingen som skjer. 

 Med hensyn til «Samordnet plan for areal og transport i Oslo og Akershus» (vedtatt 

2015) må utbyggingen anses ideell – topp kollektivtilbud og gang/sykkelveger 

sammenhengende til Råholt/Eidsvoll Verk.  

 Ved å tillate dette nye forslaget, eller et tilsvarende forslag, vil adkomsten vegen til 

Risa samt parkanlegget på det nedre planet bli sikret uten kostnader for dagens 

grunneiere eller kommunen. 

For å kunne sjekke ut utviklingsmulighetene mer konkret, har vi fått siv. ing. Halvor Tangen 

til å gjøre en kartstudie og ut fra denne utarbeide et forslag til disponering. Som prosjekt har 

vi kalt det «Risa terrasse». Det har vært naturlig å se hen til «Dal Park» da dette 

terrengmessig på alle måter ellers har svært mange felles trekk med vårt prosjekt. Nedenfor 

er det gjengitt en del hovedpunkter med illustrasjoner fra hans arbeid som belyser «Risa 

terrasse» og de mulighetene det aktuelle området byr på. Det påpekes at arbeidet er utført 

på bakgrunn av tilgjengelige kart hentet fra kommunens hjemmeside med de reservasjoner 

dette nødvendigvis må innebære hva detaljer angår.   

Om forslaget til utvikling av eiendommen: 

Adkomsten skjer fra Aksel Bråtens veg og legges mot øst med maks stigning iht. vegnormen 

i første del mens den flater ut mot nord. Det etableres en parkeringskjeller i to plan i den 

søndre utbyggingsdelen, mens det blir parkering på bakkeplan under den nordre enheten. 

Nedre parkeringsplan blir på kote 152 som i «Dal Park». Over søndre dels parkeringskjeller 

bygges det tre blokker i 5 etasjer fra ca. kote 161 med friområder mellom blokkene. Disse 

blir da liggende på nivå med Aksel Bråtens veg og tilsvarende bebyggelsen i «Dal Park» slik 

reguleringsbestemmelsene der tilsier (maks høyde kote 176,5). Langs østre del av p-kjelleren 

blir det en rekke med leiligheter i to etasjer.  For den nordre enheten blir leilighetene 

liggende i 5 etasjer over det åpne parkeringsanlegget på bakkeplan (kote 152), dvs. fra ca. 

kote 156 til ca. kote 171. 



Vesentlige deler av den utgravde massen nyttes til å gi adkomstvegen en hensiktsmessig 

stigning og en god arrondering mot Risa. Elva ligger i underkant av kote 149 hvilket gir god 

anledning til å forme et velegnet friområde/park med en sti langs Risa. Helt i nord – der det 

for øvrig tidligere vært en vegforbindelse over Risa – etableres det parkering for 

bevegelseshemmede, det tilrettelegges for en fiskeplass og gjerne en gangbru over elva. 

Nedenfor er arealdisponeringen vist:  

 

 

 

 

 

 

I det etterfølgende er det gitt noen enkle illustrasjoner som belyser forhold omkring 

arealdisponeringen og som kan gi et inntrykk av hvilke muligheter både beboere og 

allmennhet kan få ved realisering av «Risa terrasse».  



Først noen enkle snitt av terrenget, adkomstvegen og den søndre boligdelen:              

  

 

 

Snittene foran viser noen typiske bilder hva angår terrenget, stigningsforholdene på 

adkomstvegen og plasseringen av den søndre utbyggingsdelen i forhold til Aksel Bråtens veg 

i vest og Risa i øst. Av sistnevnte forstås at det er mange felles trekk med «Dal Park» og de 

kravene som der er satt i reguleringsbestemmelsene – jf. illustrasjonen nedenfor der «Dal 

Park» ses til venstre og «Risa terrasse» i farger til høyre: 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen over viser med all mulig tydelighet parallelliteten til «Dal Park». For det 

prosjektet er situasjonen rekonstruert ut fra media-omtalen med tilhørende illustrasjoner for 

en tid tilbake. I tegningen er dessuten de grunnleggende fakta som ligger i de gjeldende 

reguleringsbestemmelsene for «Dal Park» hensyntatt. «Risa terrasse» er skalert helt 

tilsvarende hva høyder og beliggenhet i terrenget angår. Illustrasjonen menes å vise hvor 



godt disse to prosjektene utgjør en samlet og fornuftig enhet i Dal sentrum. Det samme 

gjelder i det enkle fugleperspektivet sett fra sør som er tatt inn nedenfor: 

                                                  

I et siste perspektiv er bebyggelsens østre del, parken og elva Risa sett fra det nord-østre 

hjørnet av «Dal park» (sett fra ca. kote 160):  

                    

 



 

Av skissen over ses hvilke kvaliteter som kan oppnås for både beboere og allmennhet i den 

østre delen vendt mot Risa. Her åpnes det for en park med sti langs elva og helt i nord med 

tilrettelegging for HC-parkering, opparbeiding av fiskeplass og – hvis flere krefter virker 

sammen – en gang og sykkel vei med bru over Risa som kan gi en spennende kontakt med 

Dalsliene- og Skytterseter-bebyggelsen. 

 

………………………… 

Henstilling: 

Vi håper Eidsvoll kommune ser det store potensialet som foreligger på gnr. 93 bnr. 1 m.fl. og 

etter hvert åpner for en utbygging slik det er foreslått her. Med henvisning til orienteringen 

og illustrasjonene foran, oppfordres administrasjon og politikere til å legge dette innspillet til 

grunn hva angår kommuneplanens arealdisponering i Dal sentrum.  

Det framlagte materialet kan gjerne presenteres i et møte med kommunens administrative 

og politiske ledelse så snart korona-situasjonen gjør dette mulig, gjerne forbundet med en 

befaring på eiendommen. Vi stiller opp på kort varsel når dette blir aktuelt. 

 

Med vennlig hilsen 

Øvre Romerike Eiendomsutvikling AS 

 

 

 

 

Rune Bleivik Olsen
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ANKR Rådgivning AS 
Storgata 10       Vår dato:   Vår ref.: 
2815 GJØVIK      2020-04-28   NKR 
 
 
 
Eidsvoll kommune 
kommunal forvaltning 
PB 90 
2081 Eidsvoll 
 
 
INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR EIENDOMMEN MOSTUE I 
EIDSVOLL KOMMUNE  
 
Vi viser til høring av kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune, samt tidligere 
innsendte innspill og konsekvensutredning vedrørende eiendommen Mostue. 

ANKR rådgivning er engasjert av eiendomsselskapet Svendby Eiendom AS som har avtale 
om utbyggingsrettigheter på eiendommen Mostue på Råholt. Selskapet ønsker å utvikle 
deler av eiendommen til bolig, og har i denne sammenheng sendt inn et arealinnspill til 
kommunen i forbindelse med denne prosessen. 

Grunneier er svært positiv til at eiendommen er medtatt i behandlingen av kommuneplanen 
og at deler av denne er foreslått avsatt til boligformål. 

Ved behandling av innspillet er det gjort justeringer av avgrensningen av området for bolig. 
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 (se vedlegg). 

I vedlagte volumstudie er det vist et grep for løsning av tomtene Mostue (tomt A) og Nyvegen 
(tomt B). Begge tomtene er planlagt med en felles sammenheng. Det er viktig at denne 
sammenhengen kan opprettholdes for å sikre det planlagte grepet. Dette grepet er dannet for 
å sikre gode solforhold, en god utnytting av begge tomtene, samt å skape gode uterom 
mellom bebyggelsen. Det er dette grepet som har ligget til grunn for avgrensning av området 
for bolig. Ved en endring av grepet vil man miste disse kvalitetene. 

Grunneier ønsker at avgrensningen av formålet kan justeres slik at det foreliggende grepet 
kan realiseres. 

Området er 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. 

Tiltakshaver er klar for å sette i gang regulering så snart dette er mulig, og vil sette i gang 
påfølgende utbygging av området så snart dette lar seg gjøre. Tiltakshaver er en solid 
utbygger og vil realisere planene og starte salg av leiligheter på Råholt så snart formelle 
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prosesser er sluttført. Det er viktig for tiltakshaver å få orientert kommunen om dette, da det 
vil ha en betydelig verdi for utviklingen av Råholt sentrum. 

Tiltakshaver er positiv til det foreliggende planforslaget, men ønsker at planen kan justeres i 
henhold til merknadene over.  
 

Med hilsen 
 
 
Nils Kristian Raddum 
Arealplanlegger / Daglig leder 

 

Vedlegg: Oppdatert volumstudie Mostue, Nyveien - med Svendby Eiendoms areal 
merket A og Nyvegen 8 sin eiendom merket B. 
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10 MOSTUE 19.10.2018

OVERSIKTSBILDE
Ny bebyggelse på tomt A og B



11 MOSTUE 19.10.2018
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Eidsvoll kommune 
kommunal forvaltning 
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR EIENDOMMENE 
RÅHOLTGUTUA 12 I EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Vi viser til offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune samt 
tidligere kontakt med planavdelingen, og oversender herved innspill til planarbeidet. 

ANKR rådgivning er engasjert av eiendomsselskapet Klingvig AS som eier eiendommene 
Råholtgutua 12. Selskapet ønsker å utvikle eiendommene til bolig, og har i denne 
sammenheng sendt inn et utfyllende planinitiativ til kommunen. For ytterligere detaljer om 
eiendommene viser vi til det innsendte planinitiativet.  

Bakgrunn 

Eiendommene Råholtgutua 12 gnr/bnr 95/332, 95/505 og 95/454 ligger i et etablert 
boligstrøk, ca. en 1 km sydøst for Eidsvoll verk stasjon. Beliggenheten er i gang- 
sykkelavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, grøntområder og sentrumsfunksjoner 
langs Trondheimsvegen. Området som spilles inn består av tre eiendommer, og er 
regulert/avsatt til industri/næringsbebyggelse og grønnstruktur i gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplan. 

Det er oppført et næringsbygg på området avsatt til industri, bygget fungerte lenge som 
pulverlakkeringsverksted, men fungerer i dag som lagerbygg.  

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.  

Ønske om utvikling til bolig 

Innspillsområdet grenser mot et stort grøntområde i nord, Råholtgutua i sør, frittliggende 
småhusbebyggelse i vest, og flermannsboliger i øst. Området kan sees på skisse under. 
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Avgrensningen på figuren over tar utgangspunkt i eiendomsgrensene for den aktuelle 
eiendommen, samt deler av Råholtgutua. Avgrensningen er hentet fra innsendt planinitiativ. 
Råholtgutua forventes å ha samme formål som i dag. 

For å få en sammenhengende avgrensning av boligområdene mot nord, har vi sett litt 
nærmere på kommuneplanens arealdel, og antydet en avgrensende linje som følger 
eiendomsgrensen i nord, og som kobles på hjørnet av eksisterende boligområde 
Råholttunet. For nærmere detaljer se figur under. 
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Figuren over viser utsnitt av gjeldende kommuneplanens arealdel. Vi har antydet en 
avgrensning av byggeformålet mot nord som synes naturlig for å få en sammenhengende og 
enhetlig avgrensning av boligformålet i denne retning. Avgrensningen er vist med stiplet 
oransje linje. 

Hvilke positive ringvirkninger kan dette gi for området? 

I dag ligger eiendommene hovedsakelig som en næringseiendom med boliger tett innpå på 
tre sider. I nord ligger et friområde tilknyttet Bønsmoen skole. Fordeler med å utnytte tomten 
til bolig vil være å fjerne et næringsbygg med tilhørende aktivitet fra et boligstrøk nært skole 
og områder for friluftsliv. Ved etablering av boliger vil dette gi en mer riktig utnytting av 
tomtene i henhold til strøkets karakter, og vil gi færre konfliktpunkter i forhold til støy, støv og 
annen aktivitet som kan oppstå på næringseiendommen.  

For å kunne forsvare kostnaden med å rive næringsbygget samt å avklare tomtene i forhold 
til potensiell forurensning i grunnen, er det viktig at det tilrettelegges for et stort nok areal for 
utbygging. I tillegg er det nødvendig at arealet i senere regulering kan fortettes og utnyttes 
godt.  

Hvilke negative virkninger kan dette gi for området? 

Ved å legge et boligformål avgrenset av de oransje stiplede linjene på figuren over, vil man 
ta noe av et areal regulert til friområde. Dette er likevel ikke vurdert som kritisk, da dette 
arealet er gjengrodd og lite tilgjengelig i dag. Arealet er videre i privat eie, og således ikke en 
del av det offentlige friområdet tilknyttet skolen. For å sikre god verdi på friområdene som blir 
igjen nord for tomtene kan man etablere sti-smett for å gjøre disse mer tilgjengelig for 
allmenheten. For å sikre tilgang til friområdene mot nord, fra Råholtgutua kan det derfor 
stilles krav om at det skal etableres sti-smett mellom disse områdene. Detaljert plassering av 
en slik sti bør avklares nærmere på reguleringsplannivå, da den lettere kan integreres som 
en del av prosjektet. 
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Veien videre 

Som planfaglig rådgiver mener vi at en endring fra næring/grøntområde til bolig, vil gi et 
positivt løft for området. Vi mener at den foreslåtte løsningen med å sikre sti-smett til 
grøntområdet vil gi en god helhetlig løsning for området, men at øvrige detaljer må vurderes 
nærmere på reguleringsplannivå. Vi er videre klar over at kommunen kan sitte på ytterligere 
informasjon som kan gjøre at dere vurderer saken annerledes. Vi ønsker derfor å diskutere 
saken nærmere med dere etter at høringsperioden nå er over, og merknadene skal 
behandles. 

Vi ønsker å presisere at siden det står et bygg på eiendommene i dag, er det viktig å sikre 
økonomi i en mulig transformasjon av disse. I tillegg går det to spillvannsledninger over 
tomta, som antakelig må legges om. Hvis man ikke klarer å få økonomi i prosjektet vil 
området utnyttes i fremtiden slik som i dag. 

Vi håper på positiv respons og at kommunen ser verdien i å transformere området til bolig. 
 

Med hilsen 
 
 
Nils Kristian Raddum 
Arealplanlegger / Daglig leder 

 

 

Vedlegg: Planinitiativ – Bestilling av oppstartsmøte for detaljregulering for Råholtgutua 
12, Eidsvoll kommune 
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PLANINITIATIV – BESTILLING AV OPPSTARTSMØTE FOR 
DETALJREGULERING FOR RÅHOLTGUTUA 12, EIDSVOLL KOMMUNE 

 
Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
(planforskriften) 
 
Dato: 05.02.2020 
 

1. Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma ANKR rådgivning as 

Organisasjonsnummer 918 424 199 

Adresse Storgata 10 

Postnummer 2815  

Poststed Gjøvik 

Telefonnummer +47 614 20 022/+47 957 82 514 

E-post nk.raddum@ankr.no 

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Nils Kristian Raddum 

Fagkyndig har møteplikt på oppstartsmøtet  

Forslagsstiller (øvrige deltakere fylles ut på punkt 18) 

Firma/privatperson KLINGVIG AS 

Organisasjonsnummer 811 320 862 

Adresse Råholtgutua 12 

Postnummer 2070 RÅHOLT 

Poststed 2070 RÅHOLT 

Telefonnummer 909 11 200 

E-post olav.tonsberg@gmail.com  

Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Olav Tønsberg, rådgiver 
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2. Eiendomsopplysninger 

Gårds- og 
bruksnummer(e) 

95/332, 95/505, 95/454 

Adresse/stedsnavn Råholtgutua 12, 1271 Råholt, Eidsvold kommune 

Eiers navn Svein Klingenberg, Øystein Vigdal 

3. Formålet med planen, jf. § 1, andre ledd, bokstav a) 

Formålet med planen er å legge til rette for boligutbygging, i form av konsentrert 
småhusbebyggelse – flermannsboliger, rekker eller lavblokker, samt tilhørende infrastruktur, 
veger og parkering. Antall boenheter, boligtyper og grad av utnytting vil bli vurdert under 
arbeidet med reguleringsforslaget – og i samråd med kommunen.  

Planområdet som ønskes regulert til boligformål består i hovedsak av to eiendommer, på til 
sammen ca 3,4 daa (GBnr 95/505 og 95/332) samt hele eller deler av eiendom GBnr 95/454. 
Totalt ca 11,5 daa. 
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Planområdet ligger i et etablert boligstrøk, ca. en 1 km sydøst for Eidsvoll verk stasjon, og i 
gang- sykkelavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, grøntområder og 
sentrumsfunksjoner langs Trondheimsvegen. Planområdet består av tre eiendommer, og er 
regulert til industri/næringsbebyggelse og grønnstruktur i gjeldende reguleringsplan og 
kommuneplan. 
Det er oppført et næringsbygg på området avsatt til industri, bygget fungerte lenge som 
pulverlakkeringsverksted, men fungerer i dag som lagerbygg. Bygningen vil bli søkt revet. 
Grunnen under antas å kunne inneholde forurensede masser/farlig avfall. Det må foretas 
geotekniske undersøkelser i området for å avdekke eventuell forurensning og for vurdere 
byggegrunn og fundamentering. 
Kostnader i forbindelse med anleggsarbeider og forsvarlig disponering av forurensede masser 
kan bli betydelige, men vil innebære at området gjøres tilgjengelig for boliger og 
uteoppholdsarealer. Dette vil også komme lokalmiljøet rundt planområdet til gode. 
Regulering til boligformål vil gi nærmiljøet et enhetlig og sammenhengende preg, både 
funksjonelt og visuelt. 

Selve verkstedbygningen er oppført i 1977-78 og er i dårlig teknisk tilstand – bygget 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.  
 

Planområdet grenser mot et stort grøntområde i nord, Råholtgutua i sør, frittliggende 
småhusbebyggelse i vest, og flermannsboliger i øst. Planområdet er sørvendt, og ligger på et 
platå – rundt 10 meter over grøntområdene i nord. 

Som boligområde har planområdet åpenbare kvaliteter; sol – og utsiktsforhold, nærhet til 
skole/barnehage og kollektivknutepunkt, sentrumsfunksjoner og lek- og rekreasjonsområder – 
pendlermulighet til resten av Osloregionen.  

Forslagsstiller ønsker å utvikle et attraktivt boligområde med fokus på bokvalitet, gode 
uteoppholdsarealer og steds- og terrengtilpassing. Samtidig vil det være viktig å bygge 
boligtyper som er tilpasset boligmarkedet i Råholt. 

 
Verkstedbygning og skråning ned mot grøntarealer i nord: 
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Omkringliggende boligstrøk, eneboliger og flermannsboliger 

4. Kommuneplanen og gjeldende retningslinjer, jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke overordnede 
planer gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge 
opp disse føringene? 

Planområdet er regulert til Industri i gjeldende reguleringsplan, og 
Næringsbebyggelse og Grønnstruktur i kommuneplanens arealdel 2015-
2026. 
Kommuneplanen viderefører en reguleringsplan fra 1979; Industritomt 
v/Kjeldalen, der planområdet er avsatt til Industri. 

  
En regulering til boligformål vil gi nærmiljøet et enhetlig og 
sammenhengende preg, både funksjonelt og visuelt, og være i tråd 
med intensjonen i kommuneplanens arealdel:  
Lokalutvikling  
Kommunens arealstrategi bygger på at utbygging og vekst i hovedsak skal skje i 
lokalsentrene. De største nye utbyggingsområdene ligger i Råholt-området. På lang sikt 
går det mot økt fortetting mellom Råholt og Dal slik at bebyggelsen mellom de to 
lokalsentrene vokser mer og mer sammen. Utbygging utenfor lokalsentrene skal bygge 
oppunder dagens grendestruktur og kunne utnytte eksisterende infrastruktur.  
 
Energi og klima  

Prioritering av utbyggingsområder som ligger ved lokalsentrene og kollektivknutepunkt 

medfører en mer effektiv transportbruk i kommunen. Dette kan på sikt medvirke til å 

redusere klimagassutslipp fra alle typer transport, og gi økt bruk av miljøvennlig energi 

ved at det blir enklere å tilrettelegge for fjernvarme.  

Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er søkt ivaretatt med fokus på gang-/sykkelavstand til 
barnehage, skole og byggeområder. Grønnstruktur rundt lokalsentrene er med å øke 
tilgjengeligheten til naturopplevelser og styrker og ivaretar eksiterende tur- og løypenett. 
Ingen registrerte lekeområder blir berørt. 
 
Trafikksikkerhet  

En arealstrategi som legger opp til vekst i lokalsentrene nært kollektivknutepunkt gjør at 

flere kan gå eller sykle til daglige gjøremål og kollektivknutepunkt. Mål fra kommunens 

trafikksikkerhetsplan er tatt med i den videre planleggingen slik at gang-/sykkelvegnettet 

bygges ut. 

Flere boliger i området vil styrke Råholt som lokalsenter i Eidsvoll 
kommune, og bidra til å skape et mer levende og attraktivt 
sentrumsområde. Det vil også være fordelaktig i forhold til klimamål 
at boligfelt legges nær kollektivtilbud med pendlermulighet til 
Osloregionen. Dette er i tråd med nasjonale føringer i forbindelse med 
fortetting rundt kollektivknutepunkter. 
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5. Gjeldende og igangsatte reguleringsplan(er), jf. § 1, andre ledd, bokstav g) 

Hvilke 
reguleringsplaner 
gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad vil den 
nye planen følge 
opp disse føringene? 

Følgende planer er gjeldende innenfor og i tilknytning til planområdet: 
Bebyggelsesplan ihht kommuneplanens arealdel – av 24.10.2002: 
Kjelldalen  og Eidsvoll stadion  

Industritomt v/Kjeldalen - reg.plan av 6.3.1979 

Detaljregulering fortau langs Råholtgutua gbnr 429/1 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 
Reguleringsplaner i området 

Planområdet er regulert til Industri i gjeldende reguleringsplan, og 
Næringsbebyggelse og Grønnstruktur i kommuneplanens arealdel 2015-
2026. Kommuneplanen viderefører en reguleringsplan fra 1979 - 
Industritomt v/Kjeldalen - der planområdet er avsatt til Industri.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kommuneplanens arealdel 

6. Redegjørelse for planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor 
planområdet, jf. § 1, andre ledd, bokstav b) 

Planavgrensning følger i hovedsak eiendomsgrense til eiendom 95/505 og 95/332, som i dag 
er regulert til Industriformål, samt hele eller deler av eiendom 95/454 - som i dag er regulert 
til Grønnstruktur. Planområdet kan også omfatte tilstøtende vegarealer der dette er relevant 
i forbindelse med avkjørsler, siktforhold med videre. Byggegrense mot kommunal veg må 
avklares under oppstartsmøtet. Utstrekning av planområdet vil være tema på oppstartsmøte.  

Det vil være naturlig å se på om areal for ny bebyggelse også kan omfatte deler av eiendom 
95/454. Pr i dag benyttes området bak verkstedbygget til innkjøring, manøvreringsareal og 
lager.  
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Eiendommene 95/505 og 95/332 samt sydlige del av eiendom 95/454 utgjør et 
sammenhengende terrengnivå som ligger vesentlig høyere enn terrenget nord for foreslått 
planområde. Området danner en sammenhengende byggegrunn helt fram til skråningen som 
fører ned til grøntarealene i nord. Skråningen ned mot grøntarealene i nord består av 
krattskog. Det anses som å ha lav verdi, og er relativt ufremkommelig, men kan tenkes 
utbedret til akebakker o.l. Ved å ta i bruk området på nordsiden av eksisterende 
verkstedbygg vil framtidige boliger kunne få større sydvendte uteoppholdsarealer. 
I tilknytning til planområde rundt Eidsvoll stadion på nordsiden er det vist en 
grøntstrukturplan som ikke går inn i grøntområde på 95/454. I grensen er også vist en gang- 
og sykkelvei som ikke er opparbeidet. 
 
Eiendom 95/454 har atkomst fra Råholtgutua via en smal passasje vest for 95/505. Passasjen 
sikrer adkomst til tomten. 
 
Planlagt utbygging antas ikke å føre til negative konsekvenser for nærmiljøet, bortsett fra en 
begrenset økning i biltrafikk til og fra nytt boligområde. Bebyggelsen vil bli liggende i et 
eksisterende boligområder. Eksisterende bebyggelse vest og øst for planområdet antas ikke å 
få vesentlig dårligere sol, skygge eller utsiktsforhold som følge av tiltaket. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
I dag brukes området bak verkstedbygget til innkjøring, manøvreringsareal og lager 
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7. Redegjørelse for planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, jf. § 1, andre ledd, 
bokstav c) 

Planen vil legge til rette for boligutbygging med tilhørende uteoppholdsarealer, atkomst og 
parkering. 
Antall boenheter, boligtype og utforming, atkomst og parkering - samt grad av utnytting, vil 
bli vurdert under arbeidet med reguleringsforslaget – og i samarbeid med kommunen.  
Planlagt tiltak medfører rivning av eksisterende verkstedbygning.  
 

8. Redegjørelse for utbyggingsvolum og byggehøyder, jf. § 1, andre ledd, bokstav 
d) 

Eksisterende bebyggelse i området består av dels frittliggende eneboliger, dels 
flermannsboliger – i to etasjer med saltak.  Det legges opp til en relativt høy utnyttelse av 
området – fortetting i form av konsentrert bebyggelse med lavblokker, flermannsboliger eller 
rekkehus. 

Forslagsstiller ønsker å utvikle et attraktivt boligområde med fokus på bokvalitet, gode 
uteoppholdsarealer og steds- og terrengtilpassing. Samtidig vil det være viktig å bygge 
boligtyper som er tilpasset boligmarkedet i Råholt.  

9. Redegjørelse for funksjonell og miljømessig kvalitet, jf. § 1, andre ledd, bokstav 
e) 

Planområdet har gode solforhold. Det legges opp til bygging av boenheter av varierende 
størrelser, og med gode fellesarealer og uteoppholdsarealer. Utformingen av planlagte 
boliger samt parkering og atkomst avklares i løpet av planprosessen. 

 
Gang/sykkelavstand til lekeplass, barnehage, barne- og ungdomsskole, kollektivknutepunkt, 
dagligvareforretning, sentrumsfunksjoner og rekreasjonsområder. Gode regionale 
forbindelser, med pendleravstand til resten av Osloregionen. 
Håndtering av overvann og tilknytning til VA forventes avklart på oppstartsmøtet. 

10. Redegjørelse for tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og 
omgivelser, jf. § 1, andre ledd, bokstav f) 

Planområdet ligger i et etablert boligområde nær Eidsvoll verk stasjon, og med store, felles 
grøntområder i umiddelbar nærhet. Eksisterende boliger og sentrumsbebyggelse har ingen 
enhetlig byggeskikk. Ny bebyggelse tenkes plassert slik at den vil danne en naturlig 
avgrensning mellom boligområdene og grøntområdene i nord. Planen vil legge grunnlag for 
gode visuelle kvaliteter i form av illustrasjoner.  

11. Redegjørelse for vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet, jf. § 
1, andre ledd, bokstav h) 

Arealene rundt planområdet er i dag i hovedsak avsatt til boligformål i kommuneplanen. 
Industriutvikling i Eidsvoll kommune er planlagt konsentrert i andre områder av kommunen   

12. Redegjørelse for hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet 
gjennom å forebygge risiko og sårbarhet, jf. § 1, andre ledd, bokstav i) 

Det skal utarbeides ROS-analyse for planforslaget, som også vil bli fulgt opp i planmaterialet.  

13. Redegjørelse for hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som 
skal varsles om planoppstart, jf. § 1, andre ledd, bokstav j) 
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Det legges til grunn ordinært varsel om planoppstart, og at kommunen sender over 
varslingsliste med liste over naboer, og berørte offentlige organer 

14. Redegjørelse for prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte 
fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte, jf. § 1, andre 
ledd, bokstav k) og planforskriften § 2, andre ledd bokstav a) 

Medvirkning er tenkt løst etter kravene i PBL: 
Varsling i henhold til varslingsliste fra kommunen, og kunngjøring i lokal avis. 
Utlegging av plan til offentlig ettersyn, samt øvrig medvirkning besørges av kommunen. 

15. Vurdering om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, jf. § 1, andre ledd, bokstav l)  

15a) Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding, jf. KU-forskriften § 6 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav a)? 
Begrunnelse:  
Planen er verken kommuneplanens arealdel, regional plan, 
kommunedelplan, eller områderegulering. 

Ja: ☐ Nei:☒ 

Faller inn under kriteriene i § 6, 1. ledd bokstav b) 
Begrunnelse: 
Reguleringsplanen vil muligens legge til rette for tiltak som omfattes 
av vedlegg I punkt 25  

Ja: ☒ Nei:☐ 

15b) Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, jf. KU-forskriften § 8 

Faller inn under kriteriene i § 8, 1. ledd bokstav a) 
Begrunnelse:  
Planlagt utbygging er ikke definert i Vedlegg II. 
Tiltaket vurderes ikke å få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn. 

Ja: ☐ Nei:☒ 

15c) Opplysninger som skal legges frem av forslagsstiller som grunnlag for 
ansvarlig myndighets vurdering etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9 

Tomten er lokalisert sentralt i Råholt. Det vil være mulig å bo der uten egen bil. Formålet 
med planen er å legge til rette for boligutbygging, i form av konsentrert bebyggelse, samt 
tilhørende uteoppholdsarealer, infrastruktur, veger og parkering. Antall boenheter, 
boligtyper og grad av utnytting vil bli vurdert under arbeidet med reguleringsforslaget – og i 
samråd med kommunen. Eksisterende bygg rives. 
Deler av området er regulert til friluftsområde, hele eller deler av dette arealet ønskes 
omregulert til boligformål. Det vil derfor være et spørsmål om en omregulering av dette vil 
utløse krav til konsekvensutredning. 
Det forventes ikke at tiltaket vil produsere mer avfall enn ordinært boligbyggeri. 

15d) Forslagsstillers foreløpige vurdering av om planen eller tiltaket kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter KU-forskriften § 10 

Det vurderes per nå at planen ikke vil få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 

15e) Beskrivelse av opplegget for arbeidet fram til en konsekvensutredning 
foreligger, jf. planforskriften § 2, andre ledd bokstav b) 

Planen vurderes å ikke omfattes av krav til konsekvensutredning. Alternativt vil det være 
krav om KU ihht kravene i forskriftens vedlegg I, og det skal da utarbeides planprogram. 
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16. Bekreftelser 

☒ Fagkyndig bekrefter å være kjent med de(n) gjeldende reguleringsplanen(e) og 
kommuneplanen for området 

Tema Kommentarer 

Er området utsatt for flom, 
ras eller usikre grunnforhold?  
☒ Ja  ☒ Nei 
 

Det er ikke registret flomveier i og rundt planområdet 

Søk på NVE Atlas viser ingen registrerte forekomster av flom 
eller rasfare, men indikerer at planområdet ligger i grense 
for løsmasser. Det vil bli foretatt geotekniske undersøkelser 
for å avdekke evt forurenset grunn samt forhold vedr 
byggegrunn og fundamentering 

Berører forslaget viktig natur? 
☐ Ja  ☒ Nei 

Søk på nettapplikasjon viser ingen registrerte arter eller 
vernet naturtyper 

Er området utsatt for støy 
eller annen forurensing? 

☐ Ja  ☒ Nei 
 

Planområdet ligger utenfor hensynssone støy på kommunens 
kart. 

Forholdet til mulig støy avklares i planprosessen og i samråd 
med kommunen. 

Er det forurenset grunn i 
området? 
☒ Ja  ☐ Nei 

 

Det er indikasjoner på forurenset grunn. Forslagsstiller vil 
foreta grunnundersøkelser for å avdekke om det er 
forurensninger under eller inntil eksisterende bygning. 

 

Berører forslaget kjente 
kulturminner/kulturmiljø? 

☐ Ja  ☒ Nei 
 

Søk i kartportalen Askeladden viser ingen vernete 
kulturminner i planområdet 

Er det behov for 
rekkefølgebestemmelser for å 
løse utfordringer utenfor 
planområdet? 

☐ Ja  ☒ Nei 

Per nå antas det at det ikke er forhold utenfor tomta som 
det må knyttes rekkefølgebestemmelser til. 

Har forslagsstilleren behov for 
å inngå utbyggingsavtale? 
☐ Ja  ☒ Nei 

Per nå anses det ikke nødvendig med en utbyggingsavtale. 
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17. Annet 

Hvilke hovedut-
fordringer har 
prosjektet? 

Utvikle en fungerende blanding av boligtyper, som er attraktive og 
salgbare i markedet. Usikkerhet vedr grunnforhold 

 

Kommenter kort forhold 
som kan være viktige 
for å gjennomføre 
planen. 

Det må tilrettelegges for å oppnå tilfredsstillende økonomi i 
realiseringen av planen 

Overordnet 
framdriftsplan for 
planen inkludert behov 
for senere dialogmøter 
mellom kommunen og 
forslagsstiller, jf. 
planforskriften § 2, 
andre ledd bokstav f) og 
g) 

Det er ønskelig med en snarlig oppstart av planarbeid. Fremdrift 
utover dette må diskuteres nærmere på oppstartsmøtet.  
 

 

Hva ønsker 
forslagsstiller at 
kommunen skal bidra 
med underveis i 
planarbeidet? Jf. 
forskriften § 2, andre 
ledd bokstav e) 

Tilpassing til fremtidig sentrumsutvikling – legge til rette for flere 
sentrumsfunksjoner, et levende sentrum, og slik kunne tiltrekke 
kjøpere fra andre kommuner i Osloregionen. 
Sikre forutsigbarhet i den videre prosessen. 

Ønsker forslagsstiller 
parallell prosess plan og 
byggesak, jf.plan- og 
bygningsloven § 12-15? 
Jf. planforskriften § 2, 
andre ledd bokstav d) 

Dette vurderes som lite aktuelt per nå.  

 
Klingvig as vil trolig igangsette prosjektering av byggefeltet i løpet 
av planprosessen 

 

Spørsmål som forslagsstilleren ønsker avklart 

Vi ser fram til å bli orientert om kommunens ønsker, prioriteringer og innspill i forhold til 
detaljregulering og utforming av boligområdet 

 

 

18. Øvrige deltakere på oppstartsmøtet 

Opplysninger om deltaker 3 

Firma Klingvig AS 

Navn Svein Klingenberg 

E-post novane@online.no  

Telefon 905 96 214 

Opplysninger om deltaker 4 

Firma Klingvig AS 
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Navn Øystein Vigdal 

E-post oystein@bohn-regnskap.no  

Telefon +47 909 87 643 

Opplysninger om deltaker 5 

Firma  

Navn  

E-post  

Telefon  

19. Vedlegg 

Forslag til planavgrensing (pdf og sosi-fil) 
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Telefon: 66 10 70 00
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E-post: post@eidsvoll.kommune.no
Hjemmeside: http://www.eidsvoll.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
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Org.nr.
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Forening/organisasjon

Nordbolig tomteutvikling as
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2318
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oddvar@nordbolig.no
Telefonnr.
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Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Terje Vidar
Etternavn

Hubred

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 2020-2031
Saksnr.

15/3647
Høringssvar

Hasler gartneri - prosjektet Dr.Malthes hageby.

Tilsvar med ytterligere momenter som taler for at Eidsvoll kommune er tjent med å ta området inn i
kommuneplanens arealdel som et testprosjekt med krav til dokumentasjon for å skape en ny måte og videreutvikle
deler av norsk landbruk uten å ta i bruk dyrket eller dyrkbar jord til boligbygging. Innspillet må vurderes opp mot et
for ensidig fokus på transport. Området ligger godt til rette for et prosjekt som vil kunne ha stor verdi for
kommunen, men også for omgivelsene ellers rundt storbyen.

Dokumentasjon

Beskrivelse

Høringsnotat
Last opp dokumentasjon

Høringsinnspill Hasler.pdf
Ettersendes per post

Beskrivelse

Revidert initiativ
kommuneplanens
arealdel Hasler

Last opp dokumentasjon

Planinitiativ Hasler gård
februar 2020.pdf

Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Høringsinnspill Dr Maltes Hageby - Hasler Gård 

 

Vi ber Eidsvoll kommune revurdere innspillet fra Nordbolig vedrørende utbygging av Hasler 

gård, og vurdere Dr. Maltes Hageby i forhold til flere av målene i den nye kommuneplanen. 

Vurderingen som er lagt ut på høring vurderer innspillet kun i forhold til målene om 

fortetting og transport, men vi mener innspillet også bør vurderes i forhold til kommunens 

mål for folkehelse, klima og miljø, og sikkerhet og beredskap. 

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 

test prosjekt i Eidsvoll kommune for en mer bærekraftig og fremtidsrettet boligutbygging. 

Det skal stilles krav om at reguleringsplan skal utarbeides med spesielle krav til prosess og 

miljøoppfølging, som skal sikre at prosjektet ikke slår negativt ut ifh til klimamål og videre 

drift av dyrkamark. 

 

Dr. Maltes Hageby,- et ØKO+ konsept fra Nordbolig 

Dr Maltes Hageby på Hasler er et Øko+ konsept fra Nordbolig. Våre Øko+ prosjekter har et 

tredelt formål:  

- Et Øko + nabolag skal være tilrettelagt for en klimanøydtrallivsstil med minst 50% 

lavere utslipp enn gjennomsnittsinnbyggeren. 

- Et Øko+ nabolag skal styrke relasjonene mellom beboerne og generasjonene, og 

bidra til fellesskap og tilhørighet. 

- Et Øko+ nabolag skal være tilpasset klimaendringene.  

For å oppnå dette er nabolaget blant annet planlagt med  

- Matproduserende arealer tilsvarende selvforsyning av grønnsaker, frukt og proteiner 

- Delingsløsninger for arealer, transport og verktøy. 

- Biologisk nedbrytbare materialer og klimaregnskap for bygg og energiforsyning 

- Egen energiforsyning 

- Løsninger for gjenbruk og kompostering 

- Generasjons blanding 

- Felles aktiviteter, intern kommunikasjonsapp 

- Bruk og lagring av overvann 

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 karbonfotavtrykk modellen, 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 dyr fortetting rundt kollektivknutepunkt og legge ned all industri, slik at utslippene 

flyttes til et annet land eller en annen kommune, er det avgjørende at vi tar ansvar for alle 

de 4 utslippsområdene i arealplanlegging, og ser dem i en sammenheng.   

 

 

Klima og Miljø hensyn 

Fra forslaget til ny Kommuneplan for Eidsvoll: 

3.4 «Miljø og Klima» s23 

«Kommunen ligger i en region som opplever sterk vekst og hvor det gjennomføres mange 

store utbyggingsprosjekter. Det er en krevende utfordring å møte denne utviklingen 

samtidig som kommunens natur-, kulturlandskaps- og miljøverdier skal ivaretas. En annen 

viktig miljøutfordring er oppfølgingen av nasjonale mål og planer innenfor klima- og 

energisektoren» 

Dr. Maltes Hageby er et areal innspill som både ivaretar kulturlandskapet, gjennom å sørge 

for drift av landbruksarealer som i dag er truet av nedleggelse i mangel på drivere. En 

problemsstilling kommuneplanen også belyser i kapitel 3.2 Næringsutvikling. 

Som et Øko+ prosjekt vil det både bli foretatt en artsregistrering i forkant av en utbygging og 

det vil gjøres aktive tiltak for å ivareta stedegne arter ved utbygging.  

Hasler er i dag inngangsporten til Svinåsen /Hasleråsen som er et viktig tur- og 

rekreasjonsområde i Dal. Prosjektet tar sikte på en stedsutvikling som vitaliserer denne 

tilgangen, i motsetning til hva et lukket næringsareal på tomten vil gjøre, som er alternativ 

utvikling for Hasler.  

Hasler gård ligger 800 meter fra Dal stasjon, og må slik sies å ha nærhet til et kollektivt 

knutepunkt, og oppfylle målene for ATP. Samtidig vil Dr. Maltes hageby ha et eget mål om å 

redusere utslippene fra transport fra beboerne med 50% ifh til innbyggerne ellers i Eidsvoll. 

Hagebyen vil ha en bildelingsløsning basert på el-biler, som lades med egen solstrøm. 

Bildelingsløsningen kommer med en app hvor beboerne ikke bare booker bilen, men som 

også tilrettelegger for samkjøring og tjeneste utveksling.  

Videre fra kapitelet «Klima og miljø» 

«Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye bo-og næringsområder. 

Kommunen vil bidra til at tiltakshavere følger opp klimavennlige intensjoner i 

utbyggingssammenheng, bl.a. i forbindelse med utforming av nybygg, materialvalg og valg av 

energiløsninger.»  

Dr. Maltes Hageby vil som et Øko+ prosjekt fra Nordbolig gi kommunen nybygg som 

oppfyller dette målet fra kommuneplanen, som kommunen ellers mangler virkemidler til å 



pålegge utbyggerne. Øko+ prosjekter er i størst mulig grad selvforsynt med energi, og bygges 

i lokale nedbrytbare materialer, som fortrinnsvis lagrer CO2. Boligene er arealeffektive, og 

eksisterende bygningsmasse vil i stor grad renoveres å gjøres til en del av prosjektet, fremfor 

å rive det. 

 

 

 

Folkehelse 

Kommuneplanen viser til flere utfordringer knyttet til folkehelse, som Dr. Maltes hageby vil 

kunne bidra til å bedre.  

Fra kommuneplanen:  

2.2.3 Behov for pleie og omsorgstjenester 

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

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

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

trivsel» 

«Kommunen ønsker å forebygge mer for å reparere mindre. Kommunen skal ha et helhetlig 

perspektiv på forebygging og helsefremmendearbeid, og det tverrfaglige arbeidet skal 

styrkes. Målet er å skape gode forutsetninger for at alle skal kunne ta ansvar for egen helse.» 

Gode nabolag er en del av klimaløsningen, og det er en del av løsningen for å redusere 

ensomhet og utenforskap, som i ytterste konsekvens fører til segregering og konflikt. 

Gjennom medvirkning fra potensielle beboere og kjøpere før innflytting legger vi grunnlaget 

for at beboerne blir kjent med hverandre.  Øko+ prosjekter som Dr. Maltes hageby har 

bildelingsløsninger, felles oppholdsrom, kjøkken og verksteder, og delingsløsninger for 

verktøy og utstyr. I tillegg ivaretar sameiereglene deltakelse og engasjement i driften av 

mathager og fellesarealer 

Forskning viser at hagebruk reduserer, stress og angst og virker forebyggende mot 

depresjon. Hagebruk og dyrehold gir naturlige møter for beboerne på tvers av generasjoner. 

Aktive hageeiere er også de som reiser minst på ferie. Slik gir hagebruk både bedre mental 

helse og lavere utslipp knyttet til matkonsum og transport. 

Erfaringer fra europeiske og amerikanske co-housing prosjekter, og seniorkollektiver viser at 

felleskap, og opplevelse av nytte for omgivelsene gjennom deltakelse i mathager eller andre 

fellesskaps prosjekter gir mer livsglede, mindre sykdom og mindre behov for kommunale 

tjenester. Dr. Maltes hageby vil kunne være et godt bidrag til å gi seniorer aktive og 

selvhjulpne liv så lenge som mulig. Samtidig som gjensidig nytte på tvers av generasjonene 

vil kunne gi barn et godt oppvekst miljø. 

 



Risiko og sårbarhet 

Fra kommuneplanen: 

3.5 Samfunnssikkerhet og beredskap 

«Samfunnet vårt er på mange områder sårbart i forhold til plutselige og uforutsette 

hendelser. Natur- og miljømessige faremomenter, som mer ekstremvær, samt menneske- og 

virksomhetsbasert sårbarhet, er eksempler på fare kategorier knyttet til arealbruk. 

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet 

innenfor sin grense. For å forebygge tap av liv, helse og materielle verdier skal 

samfunnssikkerhet være en integrert del av arealplanleggingen.» 

Dr. Maltes hageby vil bli bygget i tråd tomtens natur og forutsetninger, med bygg som er 

rustet for ekstremvær, og uteområder som ivaretar og utnytter overvann. I tillegg vil 

nabolaget være tilrettelagt for å oppfylle kriseberedskapslisten til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap, gjennom tilstrekkelig lagringsplass med ulike 

temperatursoner, flere energikilder og egen matproduksjon.  

Det viktigste tiltaket i DR. Maltes hageby i forhold til sikkerhet og beredskap vil være et 

levende fellesskap som kan møte kriser og endringer sammen.  
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 Utkast til situasjonsplan 1:1000 (format A3)
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KORT SAMMENDRAG

Nordbolig og Asplan Viak fremmer på vegne av Hasler eiendom as v/Mette Olsen Elfstedt og Erik 
Elfstedt, følgende reviderte innspill til kommuneplanens arealdel for Eidsvoll kommune for 
eiendommene gnr/bnr 86/11+13. Planområdet omfatter i tillegg to eksisterende boligeiendommer 
gnr/bnr 86/23104. Det vises til tidligere innspill datert 29.04.20.16 fra ØRP Øvre Romerike 
Prosjektering as for samme areal.

Formålet med innspillet er å skape et nabolag lagt til rette for en klimanøytral livsstil, som kan drifte 
dyrkamarka. Nabolaget har felles eierskap til jorda og driver den i fellesskap. Det er ønskelig å 
tiltrekke «folk flest» til å bli beboere, de som er på søken etter fellesskap og en mer bærekraftig 
livsstil.

Målet er at det blir et klimanøytralt nabolag dimensjonert etter tilgangen på ressurser som kan holde 
beboerne mest mulig selvforsynte, i et kretsløp der minst mulig går til spille.

Utover dette dokumentets innhold som beskriver det nye planforslaget, vises det til det opprinnelige 
planforslaget fra Øvre Romerike Prosjektering som beskriver områdets eksisterende kvaliteter og 
infrastruktur.
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Revidert 16.02.2020

Terje Hubred og Katrine Aalstad
Nordbolig

Geir Egilsson
Oppdragsleder Asplan Viak

Julie Grindborg 
Kvalitetssikrer Asplan Viak
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1. INTENSJONER MED PLANEN

Dette reviderte innspillet foreslår å regulere planområdet slik som det er gjort på Møystad gård 
økotun i Hamar, til LNF område med spredt boligbebyggelse. 

Eiendommen gnr/bnr 86/11+13 er på om lag totalt 61 mål, der ca. 33 mål forblir LNF og benyttes 
videre som dyrkingsarealer for bosettingen. Området skal utformes med en reguleringsplan som 
stiller klare krav til formålet og dokumentasjon. Prosjektet tar utgangspunkt i de 4 lokale 
utslippskildene, som ikke er en del av kvotepliktigsektor, hvor kommunene må bidra til å finne 
løsninger for utslippskutt på 50% innen 2030. De lokale utslippsområdene er definert som bygg og 
energiforbruk, mat og landbruk, forbruk og avfall og transport.  

Prosjektet vil være en del av Nordboligs ØKO+ satsning. Nabolag tilrettelagt for en 
klimanøytrallivsstil, med fokus på delings- og fellesskapsløsninger, miljøvennlig materialvalg og økt 
selvforsyning. På Hamar er vi i gang med reguleringen av testprosjektet Møystad Gård Økotun. 
Testprosjektet er støttet av Innovasjon Norge og regionale forskningsmidler, og er tatt inn som en 
case i et større forskningsprosjekt ved Institutt for psykologi på NTNU.

Forskningsprosjektet tester ut metoder for brukermedvirkning. Det er viktig at beboerne i Dr. 
Malthes hageby, og våre Øko+ prosjekter får medvirke til løsninger og utforming, slik at vi sikrer bruk 
og eierskap til nabolagets mål om en bærekraftig og klimanøytrallivsstil.  

Dr. Maltes hageby har som ambisjon å styrke Hasler gårds identitet og historie om Dr. Malthe og 
hans lidenskap for blomsterhager. Hagebyen vil utformes rundt Dr. Malthes våningshus, drivhuset vil 
få ny drift, og matproduksjonen vil bli opprettholdt eller øke på det som i dag er dyrket mark.  Vi vil 
også legge til rette for ytterligere utbedring av stedet for utfart til turområdet Hasleråsen/Svinåsen.

Det blir foretatt en artsregistrering i forkant av utbyggingen, og det vil tilrettelagt for bevaring av 
eksisterende arter. 
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2. FREMTIDENS KLIMANØYTRALE NABOLAG

Vil fortetting i urbane strøk gjøre oss i stand til å redusere utslippene våre med 50 % innen 2030, og 
leve klimanøytrale liv i 2050?

30% av de lokale utslippene kommer fra transport, om man bruker carbonfootprint-modellen, 
fremfor å se på lokalt genererte utslipp. Det vil si at hvis vi alle kjører fossilfrie biler og frakter varer 
med fossilfri transport vil vi fremdeles ikke nå målet om 50 % utslippskutt innen 2030. Vi må altså 
adressere de andre utslippskildene i like stor grad som transport, om vi skal komme i mål med å 
redusere klimagassutslippene tilstrekkelig. I gjennomsnitt 30 % av CO2-utslippene våre kommer fra 
bolig og energiforbruk, mens resten kommer fra forbruk og avfall (tallene er hentet fra 
klimaregnskapet for innbyggerne i Hamar kommune). For å redusere utslippene våre må forbruket 
vårt få kortere verdikjeder. Om vi ikke er selvforsynte så må mer av det vi forbruker - først og fremst 
mat og energi, bli produsert lokalt.

Skal vi lykkes med å nå målet om en klimanøytral fremtid må boligene bygges med lavest mulig 
karbonfotavtrykk, og de må være tilrettelagte for en klimanøytral livsstil med lavest mulig forbruk. 
Boligene og nærområdet bør ha gode kvaliteter i forhold til trivsel som gir mindre behov for 
rekreasjonsreiser. Det bør være plass til å produsere mer av sin egen mat, og det må være tilrettelagt 
for et fellesskap mellom naboene som gjør det naturlig å dele både areal, ting, tjenester og 
opplevelser. 

 For å nå klimamålene i Paris-avtalen må vi gjøre noe med alle de lokale utslippskildene, ikke 
bare transport.

 Verdikjeden for mat er den største kilden til klimagassutslipp globalt. Å styrke lokal, 
bærekraftig matproduksjon er et av det viktigste tiltaket for å nå klimamålene.

 Å legge til rette for mer fellesskap og delingsløsninger, reduserer utslippene våre, bedrer 
evnen vår til samhandling, styrker relasjonene våre og gir økt livskvalitet.
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3. DR. MALTES HAGEBY, EN DEL AV LØSNINGEN

Et naturlig habitat utnytter tilgjengelig energi, vann og landskap best mulig til tilvekst av biomasse, 
uten at noen ressurser blir til avfall. Kan naturens premisser også anvendes for bostedet til det 

moderne mennesket?

Nordbolig utvikler nå et nytt bokonsept; Økotun, tilrettelagt for en klimanøytral livsstil i samarbeid 
med Institutt for psykologi ved NTNU.

Målet er å redusere utslippene fra beboerne i Økotun prosjektene med 50 % i forhold til 
landsgjennomsnittet, og bygge boligområder som er tilrettelagt for å kunne leve en klimanøytral 
livsstil.

Vi vil nå målet gjennom å legge til rette for styrkede fellesskap og løsninger som omfatter alle de 4 
lokale utslippskildene;

• Forbruk og avfall

• Mat og landbruk

• Bolig og energiforsyning

 Transport

Det første pilotprosjektet blir Møystad Gård Økotun, i utkanten av den økologiske gården Møystad 
på Hamar hvor vi skal bygge 10 familieboliger, et seniorkollektiv og et fellesfjøs. Målet er å være 
selvforsynt med energi, grønnsaker, frukt og proteiner, og at tilrettelagte fellesløsninger skal gi 
mindre transport og lavere forbruk, og minst 50 % lavere utslipp av CO2.

Nordbolig vil bygge med naturen, og utnytte omgivelsenes naturlige fortrinn. Vi vil etablere lokale 
kretsløp for energi, vann og avfall. Vi vil ikke bygge på dyrkbart areal, men legge til rette for at man 
gjennom samarbeid kan drive dyrket mark med mer manuelle og bærekraftige metoder. Boligene 
planlegges i tun, med minst mulig plass til veier og biler.

4. UTKAST TIL AREALBRUK PÅ PLANOMRÅDET HASLER GÅRD
Revidert planforslag for utbygging av del av gnr/bnr 86/11+13 Hasler gård, som erstatning for punkt 
5.1 i det opprinnelige innspillet.

4.1. Utkastet til illustrasjonsplan gir plass til følgende funksjoner:

 Et antall bærekraftige boliger som tilsvarer matproduksjonen på dyrkingsområdene for å bli 
mest mulig selvforsynte. Dette kan bli om lag 25 familieboliger og i tillegg ca. 10-15 
småleiligheter med kollektive løsninger, derav en andel i seniorkollektiv. Boligene får varierte 
størrelser og typer for å gi varierte type beboere, og alle får tilgang til store grønne 
fellesarealer

 Gjenbruk og transformasjon av driftsbygget til parkering og mulig påbygg med et felles 
forsamlingshus

 En kafé med gårdsutsalg og servering i hagen, som kan brukes som felleskjøkken for beboerne 
utenom åpningstidene

 Høy selvforsyningsgrad av mat gjennom manuell dyrking av felles mathager som tar i bruk 
husdyrgjødsel, kompost og gråvann
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 Fellesfjøs til småfe, gris og høner
 Drivhuset bevares og blir fortsatt benyttet til dyrking av spiselige vekster
 Parsellhager for utleie eller skolehage
 Et mindre antall parkeringsplasser for besøkende til turområdet og gjester
 En ny adkomst som fremhever identiteten til Dr. Malthes tidligere bolig, og styrker aksene fra 

bygningen og sørover av en vakkert utformet prydhage/grønnsakshage 
 En videreutvikling av dammen på planområdet til økt biologisk mangfold, lokal 

overvannshåndtering og benyttet i lokale vannkretsløp
 En lekeplass som minimum følger kravene i kommuneplanens arealdel
 Beite til beitedyr
 Bærekraftige og innovative løsninger 
 Avfall benyttet som ressurs i størst mulig grad i et lokalt kretsløp
 Offentlig tilknytning til vann og avløp 
 Høy selvforsyningsgrad av energi med energi- og varmeproduksjon fra lokale, fornybare kilder

5. REGULERINGSFORMÅL
Det blir tilrettelagt for de ovennevnte funksjonene gjennom disse reguleringsformålene:

 LNFR - gårdstilknyttet virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag: Spredt boligbebyggelse i 
tilknytning til gårdsvirksomhet (evt. nytt boligformål med høyere krav til dokumentasjon av 
miljøhensyn), jord- og skogbruk, parsellhager, landbruksveger, driftsbygninger, fjøs, gartneri, 
energiproduksjon til bruk på gården (Se regjeringens veileder: H-2401 Garden som ressurs)

 Boligbebyggelse - Blokkbebyggelse/garasjeanlegg for bolig
 Offentlig eller privat tjenesteyting/LNFR

1: Forsamlingslokale/kafé og gårdsutsalg
2: Undervisning (skolehage)/jordbruk

 Uteoppholdsareal: Lekeplass og annet uteoppholdsareal
 Grønnstruktur og turdrag
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, gatetun, parkering og gangveg
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 Trasé for teknisk infrastruktur: vann- og avløpsnett, energinett

6. ADKOMSTVEGER, STIER, GANG- OG SYKKELVEI
Illustrasjonsplanen viser kjøreveg/sykkelveg som går langs den eksisterende driftsbygningen, 
nordover til de nye boligene og langs den nordlige plangrensen til alle boligene. Tomten til Henning 
Morken får adkomst via en ny sideveg. I tillegg blir det etablert et nettverk av tilgjengelige stier 
gjennom rekreasjonsområdene.

7. UTKAST: AREALREGNSKAP MED SKISSER
Under følger en foreløpig oversikt over størrelse og disponering av de forskjellige arealene i 
planområdet.
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7.1. Figur 1 Område A og B, dyrking eneboliger og leiligheter

7.2. Figur 2 Område C, vegetasjon, dam og bekk
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7.3. Figur 3 Område D, beite

7.4. Figur 4 Område E, eksisterende drivhus
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7.5. Figur 5 Område F, areal mellombygg

7.6. Figur 6 Område G, lager, garasje og fellesbygg
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7.7. Figur 7 Område H, uthus åkerkanten sør for lager

7.8. Figur 8 Område I, areal til hovedadkomst til Henning Morken
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EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhuset 
N-2080    EIDSVOLL 
 
Att.: Kommunal forvaltning 

 Vår ref.: SCM/     Lillestrøm, tirsdag 28. april 2020 

 
Høringsuttalelse - kommuneplan for 2020-2031. K4-Østgård  
 
Areal & Bolig ble etablert i 1992. Selskapet har bosatt rundt 450 mennesker i Eidsvoll 
kommune. Selskapet har bygd boliger i kommunen siden 1994 og var i sin tid blant de 
største kundene til A/S Eidsvoll Tomteselskap, kommunens eget tomteselskap. Det er 
bygd boliger i hele Eidsvoll. Vi nevner Dalsliene, Ovrisletta, Feiring, Brennhaugen, 
Høgdabakken, Bjørnsrud, Gruehagan, Statsrådvegen og Kroken. Selskapet satser stort i 
Eidsvoll kommune og skal bygge 300 nye boliger de neste årene. Tilsvarende antall 
med flere er under planlegging og vi tillater med dette å komme med følgende 
merknader til planforslaget.  
 
Innsigelse til administrasjonens egne vurderinger av arealformål i gjeldende 
kommuneplan. Innspill i fbm. rullering av kommuneplanen for Eidsvoll ang. del av 
eiendommen gbnr. 92/168. K4-ØSTGÅRD. 
 
 
Overordnet 
Vi vil berømme administrasjonen for ryddig og faglig god planprosess. Det er positivt 
med mulighet for digitale høringssvar og det er åpenbart nedlagt gode resurser i 
samfunnsdelen. Dog kunne vi sett for oss at andre silingskriterier lå til grunn for nye 
utbyggingsområder og at enkelte prioriteringer ble vurdert annerledes i utredningen.  
Administrasjonen har nå god erfaring fra silingsprosessen med å ta ut uegnede 
(tidligere) foreslåtte utbyggingsområder fra forrige plan. Dette underbygger tidligere 
argumentasjon og påstand om at det er markedet som styrer hvor folk skal bosette 
seg, ikke de folkevalgte og administrasjon. En har nå erfart at det er vesentlig å legge til 
rette for at sentrale og sentrumsnære teiger omdisponeres til boligbebyggelse. Dette 
gir åpenbare samfunnsøkonomiske oppsider. Blant annet ved utnyttelse av eksisterende 
offentlig infrastruktur slik som veier, gater, fortau, jernbane, kraftforsyning, 
telekommunikasjonsmidler, vann- og avløpsnett og avfallshåndtering. 
 
Kommunen bør invitere til økt medvirkning og større grad av samarbeid med 
interessenter/ publikum i kommuneplanprosessen. Forhåndsdefinerte planavgrensninger 
og forhånds-bestemte areal vil ikke gi en tilstrekkelig god planprosess. 
  



 

29-04-20 2

Å utelate nye arealinnspill i kommune-planen, som i fremtiden skal hensynta økt 
befolkningsvekst og derav økt utbyggingsbehov, er feil. 
 
Vi vil her kort minne om dette innspillet, som bør gis en særlig oppmerksomhet i fbm. 
rullering av kommuneplanen. Arealet ønskes avsatt til byggeområde for bolig-
bebyggelse. 
 
Bilde viser inneklemt og ikke drivverdig teig. 200 meter fra Råholt Barneskole. All 
offentlig infrastruktur ligger i dagen og er tilgjengelig.  

 
Eiendommen gnr. 92/168, 94/50 som er på ca. 17,5 dekar, ligger sentralt plassert på 
Råholt, nært Råholt skole og rett nord for Råholt Skog. Den grenser i sør til 
Kjerkevegen, i øst, og i vest til boliger, i nord til boliger med adkomstveg og 
kantvegetasjon mot jordbruksareal. Det er kort vei til private og offentlige tjenestetilbud 
som kjøpesenter, barnehager, skoler, idrettsanlegg mm., med god tilrettelegging for 
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syklende og gående med gang- og sykkelveger og fortau. Etablerte internveger forkorter 
gang- og sykkelavstanden til f.eks. stasjonen betraktelig. Eidsvoll Verk stasjon har gode 
togforbindelser til hovedflyplassen, Lillestrøm og Oslo. Bussholdeplass ved Råholt 
kirke ligger ved krysset med Kjerkevegen. 

 
Bussrute 430 har avgang mot Eidsvoll Verk stasjon fire ganger i timen med reisetid på 3 
minutter, og mot Dal stasjon med tilsvarende frekvens og reisetid på 6 minutter. Tog fra 
Dal stasjon går to ganger i timen til Jessheim og videre sørover. Bussene går videre til 
Sundet og Jessheim. I tillegg kommer skolebusser.  
 
Det foreslåtte boligområdet ligger i tilknytning til etablerte boligområder, der 
infrastrukturen allerede er på plass. Området ligger på linje med og/eller nærmere 
sentrum og kollektivknutepunkt enn store boligområder som Råholt Skog, Nordli, 
Råholtsmoen, Sandbakken, samt store deler av Vestenga. Områdene på begge sider 
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av Kjerkevegen domineres av boligbebyggelse, som i kommuneplanens arealdel er 
avsatt til nåværende boligbebyggelse. 
 
Området utgjør en naturlig del av tettstedet Råholt. 
 
På bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet er utbygging her i tråd med de 
overordnede arealpolitiske 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 1100m 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. 
 
Det er på Råholt en klar mangel på areal som egner seg til nybygging av 
familievennlige boliger.  
 
Eidsvoll kommune trenger nyetableringer av økonomisk positive bidragsytere. Kostbare 
leiligheter i sentrum gir ikke svar på behov og utfordringer. Området planlegges 
tilrettelagt for utbygging med en kombinasjon av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. I motsetning til en utstrakt utbygging av blokkbebyggelse i 
sentrumsområdet, vil dette området være velegnet for barnefamilier med nærkontakt 
til bakkenivået. Dette vil planlegges som et miljøvennlig og fremtidsrettet prosjekt, 
som det i tidligere innspill også er nevnt med mulighet for integrering av parsellhager.  
 
Det vil legges til rette for et rolig og trygt boligmiljø som er attraktivt for alle 
aldersgrupper. Ulike boligtyper og størrelser fremmer sosial integrering på tvers av 
aldersgrupper og sosial tilhørighet. Gode og bilfrie uteområder stimulerer til uteopphold 
og sosialisering, og er et viktig bidrag til en god folkehelse i befolkningen. 
 
Enheter i sentrum gir ikke økt tilflytting, men vil i hovedsak relokalisere eksisterende 
innbyggere. Råholt fremstår som et attraktivt landlig sted for unge i etableringsfasen og 
barnefamilier. Det er en kjensgjerning at disse gruppene ofte søker ut av byene og 
primært søker etter romsligere boliger i landlige omgivelser innenfor akseptable 
økonomiske rammer. Eidsvoll må bidra til å tilrettelegge for disse gruppene og dra 
nytte av økonomisk positive bidragsytere. 
 
Håndtegnet illustrasjon av småhusbebyggelse i trekonstruksjon, med gode grøntareal, 
lekeplasser og ball-løkke. Garasjeplass til alle og boliger tilpasset småbarnsfamilier, så 
vel som nyetablerere.  
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LANDBRUKSFOND. ERSTATTNING VED OMDISPONERING AV MATJORD 
Areal og Bolig har tidligere foreslått ulike former for stønad eller tilskudd til et lokalt 
administrert landbruksfond. Dette som erstatning for sentrale teiger som omdisponeres 
til boligbebyggelse. Etter inspirasjon fra andre landbrukskommuner kan ordningen 
administreres av offentlig forvaltning i avdelingen for landbruk, jord- og skogbruk. 
Ordningen skal fremme nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting. Det kan gis: 

- Tilskudd til drenering av fulldyrka jordbruksareal og tidligere fulldyrket 
jordbruksareal 

- Tilskudd til nydyrking og drenering ved nydyrking 
- Tilskudd til prosjekt tilknyttet lokalmatproduksjon fra jordbruket i Eidsvoll. 
- Tilskudd til produksjonslokale for videreforedling av gårdens produkter 
- Tilskudd til silo, høytørke og platting for fôring ute 

Prinsippene for erstatningsutmåling avgjøres av folkevalgte. Et eventuelt 
erstatningsansvar reguleres av vedtekter for ordningen. Det anbefales at det settes en 
sats i kroner pr kvm som indeksreguleres. Dronefoto av aktuelt område. Sentralt på 
Råholt og kort veg til samtlige offentlige og private tjenestetilbud. Råholt skole rett over 
Kjerkevegen, 200 meter unna. 
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OMDISPONERING AV SENTRALE SENTRUMSNÆRE TEIGER 
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.  
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. Norsk matproduksjon har større 
samfunnsøkonomiske kostnader enn i de fleste andre sammenliknbare land.  
 
Kommunens økonomi og fremtidig utvikling er avhengig av fornuftig realpolitikk 
og ikke kostbar symbolpolitikk. 
 
De gjenværende arealene er inneklemt og er med dagens driftsformer ikke en rasjonelle 
driftsenheter. Videre drift er avhengig av at store traktorer med tilhørende redskap 
kjører til og fra området på eksisterende bolig- og hovedveger i nærområdet, med den 
risiko det medfører. Blikket må løftes utover kortsiktige landbruksprinsipper og et 
bredere samfunnsnyttig perspektiv må legges til grunn.  
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Jordbruket i Eidsvoll skal drives effektivt på sammenhengende jordbruksareal og ikke 
på sentrumsnære teiger etter sære landbrukspolitiske prinsipper. Sentrale og 
sentrumsnære små teiger omdisponeres til boligbebyggelse. Dette gir åpenbare 
samfunnsøkonomiske oppsider. Blant annet ved utnyttelse av eksisterende offentlig 
infrastruktur slik som veier, gater, fortau, kraftforsyning, telekommunikasjonsmidler, 
vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) og avfallshåndtering. 
Tidligere eier forteller at jorda ikke er brukbar. Leietager klager og det er mye ugras. 
Det har vært dårlig drift etter at området ble leiejord og det er ikke kalket og 
grøftet. Jordet gror igjen av ugras og overvann. Bedre pleie og drenering vil ikke svare 
seg, kostnad opp mot nytte. Jordleie prisen dekker altså ikke kostnadene opp mot 
vedlikeholdet/bedre agronomi.  
 
Brorparten av tidligere, samt nyere bebyggelse på Råholt ligger lenger unna sentrum og 
Eidsvoll Verk stasjon enn tilfelle er med det aktuelle planinnspillet. Landbruk på 
flekker som dette er ikke lønnsom og ikke miljøvennlig.  

 
 
Nedbygning av nærliggende skogsområder er nedbygning av turområder og sårt 
tiltrengt friluftsliv. Det er dårlig folkehelsepolitikk og det er dårlig samfunnsøkonomi. 
Ledige små sentrumsnære teiger bør utnyttes før man stjeler av de gode turområdene 
som Råholt er kjent for. Man risikerer at lokalbefolkningen må bruke bil for å kunne dra 
på skogstur. Ved å bygge sentrumsnært slipper man å ta fatt på unødig kostbar 
offentlige infrastruktur. 
 
 

Tomt sett nord mot sør. Kirken til høyre. 
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Folkevalgt, tillitt og lokalpolitisk planprosess 
Våre folkevalgte må ha respekt for den faglige kunnskapen kommuneadministrasjon 
tilbyr. I et lokaldemokrati handler bærekraft også om at borgere må ha tillit til sine 
folkevalgte. Spredning av makt og åpenhet er nødvendig for å hindre autoritær politikk, 
maktmisbruk og solokjøring fra enkeltpartier i snevre samarbeidskonstellasjoner. Det 
må samarbeides på tvers av konstellasjonene. Eidsvoll kommune er en kommune i vekst 
og kommunen har et enormt uforløst potensial. Det er vesentlig for utviklingen at 
symbolpolitikk tilsidesettes i prosesser som dette.  
 
Vi trenger flere arbeidsplasser i Eidsvoll kommune. Det skal være attraktivt å drive 
næring i Eidsvoll. Det må legges til rette for at bedrifter enkelt kan etablere seg i bygda. 
Det er viktig å kunne tiltrekke seg nye næringer og nye innbyggere. Det er derfor 
vesentlig at det legges til rette for at veksten skal komme sentralt og at markedet utover 
dette selv får bestemme hvor bosetting skal foregå. Det samme gjelder 
næringsetableringer.  
 
Folkevalgte kan av åpenbare grunner ikke styre dette, men det kan tilrettelegges 
for optimal etablering i sentrale strøk, som anbefalt i «Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus»  

 
Eidsvoll kommune skal fremstå som en profesjonell og forutsigbar kommune for 
bedrifter å etablere seg i. For å nå dette målet er det viktig at en forholder seg til vedtatte 
planer. Næringslivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne fungere best mulig, 
og for å kunne planlegge investeringer. Det må jobbes for at Eidsvoll kommune skal 
være det naturlige førstevalget for de som ønsker å etablere seg på Romerike. Eidsvoll 
kommune med sine 3 stasjoner - alle med togforbindelse til Oslo - må og skal være en 
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del av boligutviklingen for hele Stor-Oslo området. Det er krevende å være en 
vekstkommune.  
 
Vi må ligge forkant av utviklingen på alle områder og dersom vi fortsatt skal være en 
attraktiv kommune å bosette seg i, må potensielt nye innbyggere og virksomheter 
selv få bestemme hva de er best tjent med. Det er åpenbart opp til folk hvor folk 
skal bo. Dette er ikke en folkevalgts lokalpolitiske oppgave å avgjøre.  
 
Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det 
krever fremfor alt god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke 
minst god samhandling med og kjennskap til lokalsamfunnet. Et grunnleggende 
prinsipp i vårt demokrati er at det er de folkevalgte som tar beslutninger på vegne av 
innbyggerne. Tillit utvikles ved at innbyggerne kjenner seg godt representert. At 
innbyggerne er godt representert, innebærer at dere kjenner innbyggernes meninger, 
interesser og behov. Denne kunnskapen må legges til grunn for de beslutningene dere er 
med på å fatte. 
 
Som folkevalgte skal dere representere innbyggerne (kun) ut fra det mandatet dere 
fikk gjennom valget. Pålitelig styre preges av likebehandling, politisk redelighet og 
respekt for spilleregler. 
 
Denne standarden berører kommunepolitikkens omdømme. Det handler om 
innbyggernes tillit til at de blir behandlet likt.  
 
 
 
Sagmoen Holding AS 
 
 
Shane Chr. Matheson 
Boligutvikler i Eidsvoll kommune 
 
 
Kilder. I all hovedsak er det ovenstående punkt hentet fra boken «tillit» KS Folkevalgtprogram 2015-
2019. Utdrag av tekst/deler av tekst er hentet fra valgkampprogrammet for valget 2019 til Senterpartiet 
og SV i Eidsvoll kommune. 
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EIDSVOLL KOMMUNE 
Rådhuset 
N-2080    EIDSVOLL 
 
Att.: Kommunal forvaltning 

 Vår ref.: SCM/     Lillestrøm, tirsdag 28. april 2020 

Høringsuttalelse - kommuneplan for 2020-2031. Kirkeby. 
 
Areal & Bolig ble etablert i 1992. Selskapet har bosatt rundt 450 mennesker i Eidsvoll 
kommune. Selskapet har bygd boliger i kommunen siden 1994 og var i sin tid blant de 
største kundene til A/S Eidsvoll Tomteselskap, kommunens eget tomteselskap. Det er 
bygd boliger i hele Eidsvoll. Vi nevner Dalsliene, Ovrisletta, Feiring, Brennhaugen, 
Høgdabakken, Bjørnsrud, Gruehagan, Statsrådvegen og Kroken. Selskapet satser stort i 
Eidsvoll kommune og skal bygge 300 nye boliger de neste årene. Tilsvarende antall 
med flere, er under planlegging og vi tillater med dette å komme med følgende 
merknader til planforslaget.  
 
Innsigelse til administrasjonens egne vurderinger av arealformål i gjeldende 
kommuneplan. Innspill i fbm. rullering av kommuneplanen for Eidsvoll ang. del av 
eiendommen gnr. 96/9 Kirkeby på Råholt 
 
Overordnet 
Vi vil berømme Eidsvoll kommune for ryddig og faglig god planprosess. Det er positivt 
med mulighet for digitale høringssvar og det er åpenbart nedlagt gode resurser i 
samfunnsdelen. Dog kunne vi sett for oss at andre silingskriterier lå til grunn for nye 
utbyggingsområder og at enkelte prioriteringer ble vurdert annerledes i utredningen.  
Administrasjonen har nå god erfaring fra silingsprosessen med å ta ut uegnede 
(tidligere) foreslåtte utbyggingsområder fra forrige plan. Dette underbygger tidligere 
argumentasjon og påstand om at det er markedet som styrer hvor folk skal bosette seg, 
ikke de folkevalgte og administrasjon. En har nå erfart at det er vesentlig å legge til rette 
for at sentrale og sentrumsnære teiger omdisponeres til boligbebyggelse. Dette gir 
åpenbare samfunnsøkonomiske oppsider. Blant annet ved utnyttelse av eksisterende 
offentlig infrastruktur slik som veier, gater, fortau, jernbane, kraftforsyning, 
telekommunikasjonsmidler, vann- og avløpsnett og avfallshåndtering. 
 
Kommunen bør invitere til økt medvirkning og større grad av samarbeid med 
interessenter/ publikum i kommuneplanprosessen. Forhåndsdefinerte planavgrensninger 
og forhåndsbestemte areal vil ikke gi en tilstrekkelig god planprosess. 
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Å utelate nye arealinnspill i kommune-planen, som i fremtiden skal hensynta økt 
befolkningsvekst og derav økt utbyggingsbehov, er feil. 
 
Vi vil her kort minne om dette innspillet, som bør gis en særlig oppmerksomhet i fbm. 
rullering av kommuneplanen.  

 
På bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet er utbygging her i tråd med de 
overordnede arealpolitiske 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 et etablert boligområde, der 
infrastrukturen allerede er på plass. En utbygging her vil være en helt naturlig fortetting 
langs Trondheimsvegen 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 og Ladderudåsen nord, som ligger noe over 
500m sør for området. Brorparten av befolkingen på Råholt er bosatt lengre unna 

Kartet viser områdets beliggenhet, se rød pil, og 
gjeldende kommuneplan: 
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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. 
 
Det er på Råholt en klar mangel på areal som egner seg til nybygging av 
familievennlige boliger.  
 
Eidsvoll kommune trenger nyetableringer av økonomisk positive bidragsytere. Kostbare 
leiligheter i sentrum gir ikke svar på behov og utfordringer. Området på gnr. 96/9 
planlegges tilrettelagt for utbygging med en kombinasjon av frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse. I motsetning til en utstrakt utbygging av blokkbebyggelse i 
sentrumsområdet, vil dette området være velegnet for barnefamilier med nærkontakt til 
bakkenivået. Dette vil planlegges som et miljøvennlig og fremtidsrettet prosjekt, som 
det i tidligere innspill også er nevnt med mulighet for integrering av parsellhager. Det 
vil legges til rette for et rolige og trygt boligmiljø som er attraktivt for alle 
aldersgrupper. Ulike boligtyper og størrelser fremmer sosial integrering på tvers av 
aldersgrupper og sosial tilhørighet. Gode og bilfrie uteområder stimulerer til uteopphold 
og sosialisering, og er et viktig bidrag til en god folkehelse i befolkningen. 
 
Enheter i sentrum gir ikke økt tilflytting, men vil i hovedsak relokalisere eksisterende 
innbyggere. Råholt fremstår som et attraktivt landlig sted for unge i etableringsfasen og 
barnefamilier. Det er en kjensgjerning at disse gruppene ofte søker ut av byene og 
primært søker etter romsligere boliger i landlige omgivelser innenfor akseptable 
økonomiske rammer. Eidsvoll må bidra til å tilrettelegge for disse gruppene og dra nytte 
av økonomisk positive bidragsytere. 

Senter i ringen på 1 km er rundkjøringen ved 
Amfi. 
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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 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 
 
Del av eiendommen gnr. 96/9 er på ca. 20 dekar, og ligger inntil Trondheimsvegen og 
Vestengavegen på Råholt. Området utgjør en naturlig del av tettstedet Råholt. Det er 
kort vei til private og offentlige tjenestetilbud som kjøpesenter, barnehager, skoler, 
idrettsanlegg mm., med god tilrettelegging for syklende og gående med gang- og 
sykkelveger og fortau. Avstanden til Eidsvoll Verk stasjon er ca. 1,6 km og til Dal 
stasjon ca. 3 km. Eidsvoll Verk stasjon har gode togforbindelser til hovedflyplassen, 
Lillestrøm og Oslo. Bussholdeplass ved Råholt kirke ligger like ved området. Bussrute 
430 har avgang mot Eidsvoll Verk stasjon fire ganger i timen med reisetid på 3 
minutter, og mot Dal stasjon med tilsvarende frekvens og reisetid på 6 minutter. Tog fra 
Dal stasjon går to ganger i timen til Jessheim og videre sørover. Bussene går videre til 
Sundet og Jessheim. I tillegg kommer skolebusser. 
 
LANDBRUKSFOND. ERSTATTNING VED OMDISPONERING AV MATJORD 
Areal og Bolig har tidligere foreslått ulike former for stønad eller tilskudd til et lokalt 
administrert landbruksfond. Dette som erstatning for sentrale teiger som omdisponeres 
til boligbebyggelse. Etter inspirasjon fra andre landbrukskommuner kan ordningen 
administreres av offentlig forvaltning i avdelingen for landbruk, jord- og skogbruk. 
Ordningen skal fremme nydyrking, herunder overflatedyrking og grøfting. Det kan gis: 

Dronefoto av aktuelt område. Sentralt 
på Råholt og kort veg til samtlige 
offentlige og private tjenestetilbud. 
 



 

29-04-20 5

- Tilskudd til drenering av fulldyrket jordbruksareal og tidligere fulldyrket 
jordbruksareal 

- Tilskudd til nydyrking og drenering ved nydyrking 
- Tilskudd til prosjekt tilknyttet lokalmatproduksjon fra jordbruket i Eidsvoll 
- Tilskudd til produksjonslokale for videreforedling av gårdens produkter 
- Tilskudd til silo, høytørke og platting for fôring ute 

Prinsippene for erstatningsutmåling avgjøres av folkevalgte. Et eventuelt 
erstatningsansvar reguleres av vedtekter for ordningen. Det anbefales at det settes en 
sats i kroner pr kvm som indeksreguleres.  
 
OMDISPONERING AV SENTRALE SENTRUMSNÆRE TEIGER 
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.  
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. Norsk matproduksjon har større 
samfunnsøkonomiske kostnader enn i de fleste andre sammenliknbare land.  
 
Kommunens økonomi og fremtidig utvikling er avhengig av fornuftig realpolitikk og 
ikke kostbar symbolpolitikk. 
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De gjenværende arealene er inneklemt og er med dagens driftsformer ikke en rasjonelle 
driftsenheter. Videre drift er avhengig av at store traktorer med tilhørende redskap 
kjører til og fra området på eksisterende bolig- og hovedveger i nærområdet, med den 
risiko det medfører. Blikket må løftes utover kortsiktige landbruksprinsipper og et 
bredere samfunnsnyttig perspektiv må legges til grunn.  
Jordbruket i Eidsvoll skal drives effektivt på sammenhengende jordbruksareal og ikke 
på sentrumsnære teiger etter sære landbrukspolitiske prinsipper. Sentrale og 
sentrumsnære teiger bør omdisponeres til boligbebyggelse. Dette gir åpenbare 
samfunnsøkonomiske oppsider. Blant annet ved utnyttelse av eksisterende offentlig 
infrastruktur slik som veier, gater, fortau, kraftforsyning, telekommunikasjonsmidler, 
vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) og avfallshåndtering. 
Brorparten av tidligere, samt nyere bebyggelse på Råholt ligger lenger unna sentrum og 
Eidsvoll Verk stasjon enn tilfelle er med det aktuelle planinnspillet. Ref. HELE Råholt 
skog, Ladderud og Vestenga. 
 
Folkevalgt, tillit og lokalpolitisk planprosess 
Våre folkevalgte må ha respekt for den faglige kunnskapen kommuneadministrasjon 
tilbyr. I et lokaldemokrati handler bærekraft også om at borgere må ha tillit til sine 
folkevalgte. Spredning av makt og åpenhet er nødvendig for å hindre autoritær politikk, 
maktmisbruk og solokjøring fra enkeltpartier i snevre samarbeidskonstellasjoner. 
Eidsvoll kommune er en kommune i vekst og kommunen har et enormt uforløst 
potensial. Det er vesentlig for utviklingen at symbolpolitikk tilsidesettes i prosesser som 
dette.  
 
Vi trenger flere arbeidsplasser i Eidsvoll kommune. Det skal være attraktivt å drive 
næring i Eidsvoll. Det må legges til rette for at bedrifter enkelt kan etablere seg i bygda. 
Det er viktig å kunne tiltrekke seg nye næringer og nye innbyggere. Det er derfor 
vesentlig at det legges til rette for at veksten skal komme sentralt og at markedet utover 
dette selv får bestemme hvor bosetting skal foregå. Det samme gjelder 
næringsetableringer. Folkevalgte kan av åpenbare grunner ikke styre dette, men det kan 
tilrettelegges for optimal etablering i sentrale strøk, som anbefalt i «Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus»  
 
Eidsvoll kommune skal fremstå som en profesjonell og forutsigbar kommune for 
bedrifter å etablere seg i. For å nå dette målet er det viktig at en forholder seg til vedtatte 
planer. Næringslivet trenger forutsigbare rammevilkår for å kunne fungere best mulig, 
og for å kunne planlegge investeringer. Det må jobbes for at Eidsvoll kommune skal 
være det naturlige førstevalget for de som ønsker å etablere seg på Romerike. Eidsvoll 
kommune med sine 3 stasjoner - alle med togforbindelse til Oslo - må og skal være en 
del av boligutviklingen for hele Stor-Oslo området. Det er krevende å være en 
vekstkommune. Vi må ligge forkant av utviklingen på alle områder og dersom vi 
fortsatt være en attraktiv kommune å bosette seg i, må potensielt nye innbyggere og 
virksomheter selv få bestemme hva de er best tjent med. Det er åpenbart opp til 
folk hvor de ønsker å bosette seg. Dette er ikke en folkevalgts lokalpolitiske 
oppgave å avgjøre.  
 



 

29-04-20 7

Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det 
krever fremfor alt god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke 
minst god samhandling med og kjennskap til lokalsamfunnet. Et grunnleggende 
prinsipp i vårt demokrati er at det er de folkevalgte som tar beslutninger på vegne av 
innbyggerne. Tillit utvikles ved at innbyggerne kjenner seg godt representert. At 
innbyggerne er godt representert, innebærer at dere kjenner innbyggernes meninger, 
interesser og behov. Denne kunnskapen må legges til grunn for de beslutningene dere er 
med på å fatte. 
 
Som folkevalgte skal dere representere innbyggerne (kun) ut fra det mandatet dere fikk 
gjennom valget. Pålitelig styre preges av likebehandling, politisk redelighet og respekt 
for spilleregler. Denne standarden berører kommunepolitikkens omdømme. Det handler 
om innbyggernes tillit til at de blir behandlet likt.  
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at det aktuelle området forpaktes av 
ledende lokalpolitisk folkevalgt.  
 
 
Sagmoen Prosjekt AS 
 
 
Shane Chr. Matheson 
Opsjonsbesitter i de aktuelle områder og boligutvikler i Eidsvoll kommune 
 
 
Kilder. I all hovedsak er det ovenstående punkt hentet fra boken «tillit» KS Folkevalgtprogram 2015-
2019. Utdrag av tekst/deler av tekst er hentet fra valgkampprogrammet for valget 2019 til Senterpartiet 
og SV i Eidsvoll kommune. 
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Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2020 - 2031 
 
Kommuneplanens arealdel for 2020-2031, er lagt ut på offentlig ettersyn frem til 17. april 2020. På vegne av 

Storgaten 5 B AS, spilles inn ønske om endring innenfor eiendommene gbnr. 57/12,17, 32, 43 og 44 i området nord 

for Eidsvoll stasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartutsnitt viser planområde med stiplet linje 

 
   

Til | post@eidsvoll.kommune.no 
 
Eidsvoll kommune, avd. kommunal forvaltning 

Postboks 90 

2081 EIDSVOLL 

Dato | 30.04.20 
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I utkast til kommuneplanens arealdel, er eiendommene på vestsiden av Botshaugtangen avsatt til sentrumsformål. 

Østsiden, eiendommen gbnr. 57/12, er avsatt til kombinert formål, hvor det tillates etablert offentlig eller privat 

tjenesteyting, forretning og næringsbebyggelse herunder kontor og hotell/overnatting i henhold til bestemmelsene § 

27. 

Storgaten 5B AS , har fått Dark Arkitekter AS til utarbeidet ett mulighetsstudie som viser en fremtidig utvikling 

eiendommene. Mulighetsstudie viser at potensialet for å legge til rette for en større boligutvikling enn gjeldende 

utkast til kommuneplanens arealdel legger opp til. Mulighetsstudie viser et potensiale på mellom ca. 450 boliger, 

14 000 m2 næring og handel, kultur, offentlig og privat tjenesteyting, samt store gode parker og byrom på begge 

sider av Botshaugtangen.  

Området ligger rett ved kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon og busstasjon, og har kvaliteter som gjør det godt 

egnet som sentrumsformål. Det er ønskelig at hele planområdet avsattes til sentrumsformål, som vil være i tråd med 

overordnede føringer i statlig planretningslinjer, regionalplan for areal og transport for Oslo og Akershus og 

regionalplan for handel (vedtatt desember 2015), service og senterstruktur i Akershus (vedtatt 17.12.18). Samtlige 

planer legger opp til at det bør legges opp til høy arealtetthet og stor andel boliger nært kollektivknutepunkt, for å 

styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlig transport. Det bør sikres en god funksjonsblanding 

ved å tilby et bredt spekter av handel, næring, boliger, offentlig og privat tjenesteyting nord for Eidsvoll stasjon, og 

det bes om at det også inntas boligformål på østsiden (gbnr. 57/12) av Botshaugtangen før kommuneplanens arealdel 

2.gangsbehandles. 

 

 

 

 

      

 

 

 

Illustrasjon som viser fremtidig utvikling innenfor            Illustrasjon som viser planområdet knyttet opp mot Eidsvoll 
Botshaugtangen.                                stasjon og eksisterende Eidsvoll sentrum 
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Planområde 

Planområdet ligger rett nord for Eidsvoll stasjon. Avgrenset av jernbanetraseen for Dovrebanen i øst og et markert 

høydedrag mot vest. I nordøst avgrenses området av bussparkering/verksted for Ruter mfl., og i nordvest en 

gress/småvegetasjonskledd skråning.  I sørvest ligger friområde Holsevja og i sørøst grenser området til 

pendlerparkeringsplassen til Eidsvoll jernbanestasjon. Adkomstvei til området er Botshaugtangen. Området er på ca. 

42 dekar. Det er 1 km til Eidsvoll sentrum. 

I dag er området i øst ubebygd, mens området i vest består av bilverksted, lager og annen næring. Terrenget innenfor 

området varierer fra kote + 125 til kote + 127. 

Området ligger svært sentrumsnært som det vil være hensiktsmessig å formålsendre til kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, og spesifisere i bestemmelsene at det skal legges opp til høy andel av boliger. Jf. Areal og 

transportplan for Oslo-Akershus vil denne imøtekomme flere av kravene satt til sentrumsnærhet, som avstand til 

kollektiv og unngå bilbasert bebyggelse. 

EIENDOMSFORHOLD 

GBNR EIER AREAL 

57/12 Storgaten 5B AS 16 dekar 

57/17 Storgaten 5B AS 14,2 dekar 

57/32 Storgaten 5B AS 9,5 dekar 

57/43 Storgaten 5B AS 2,0, dekar 

57/44 Storgaten 5B AS 0,7 dekar 

 

PLANSTATUS 

Regional plan for areal- og transportplan for Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015 

I henhold til regional plan for areal- og transportplanlegging for Oslo og Akershus skal hoveddelen av veksten i 

boliger og arbeidsplasser konsentreres til prioriterte vekstområder. I Eidsvoll er det pekt på at idealet er 80% 

boligvekst innenfor definerte områder for hhv. Råholt/Eidsvoll verk og Eidsvoll sentrum. 20 % boligvekst fordeles på 

resten av kommunen. Det skal vektlegges funksjonsblanding i de prioriterte vekstområde. 
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Kommuneplanens arealdel:    Gjeldende reguleringsplan: 

 

Kommuneplan: 

I utkast til kommuneplanens arealdel er eiendommene vest for adkomstvegen Botshaugtangen, avsatt til 

sentrumsformål, og Holsevja er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. Eiendommen øst for Botshaugtangen er 

avsatt til kombinert formål, og det følger av de utfyllende bestemmelsene i § 27 at følgende formål tillates: offentlig 

eller privat tjenesteyting, forretning og næringsbebyggelse herunder kontor og hotell/overnatting. 

Deler av det planområdet ligger innenfor fareområde for 200 års flom fra Vormavassdraget. Betinger at det 

gjennomføres nærmere vurdering og tiltak for det gis tillatelse til bygge- og anleggstiltak innenfor området. 

Grønn grense: 

I kommuneplanens arealdel er det innlagt et bestemmelsesområde, grønn grense, som er fastsatt med utgangspunkt 

i Eidsvoll verk stasjon og Eidsvoll stasjon. Her skal det jf.  til § 15 i bestemmelsene, i fremtidig planlegging legges 

vekt på høy arealutnyttelse, fortetting og transformasjon med høy kvalitet og miljøvennlige utbyggingsprosjekter. 

Kommunens dimensjoneringsgrunnlag for boligvekst innenfor disse områdene, jf. utarbeidet rapport, er veiledende 

ved framtidig planlegging innenfor bestemmelsesområdene. Retningslinjen er basert på Regional plan for areal- og 

transport i Oslo og Akershus vedtatt 12.2015 – arealstrategi A1, retningslinje R3.» 
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Gjeldende reguleringsplan 

«Reguleringsplan for Botshaugtangen gbnr. 57/12 med fler» ble vedtatt 29.05.12. Området i øst er avsatt til 

forretning, kontor, bevertning, industri, hotell og lager (delfelt A), mens område i vest (delfelt B og C) er avsatt til 

bolig, forretning, kontor. Areal ned mot Holsevja er avsatt til friområde/friluftsområde i vann og vassdrag. Hele 

østlig del, samt sørlige deler av område i vest er regulert til fareområde for flom. Vegen, Botshaugtangen er regulert 

til offentlig vei. Det tillates ikke etablert kjøpesenter innenfor planen. Maks byggehøyde er satt til kote 140,5 for 

begge felt. I tillegg tillates et tårnbygg på maks kote + 165 innenfor delfelt A. Utnyttelsesgraden er oppgitt i BYA og 

maks 50%. Grensen for 200-årsflommen ligger på kote + 126,2. 

Mulighetsstudie 

Vorma deler Eidsvoll sentrum i en østre og vestre del. Den største andel bolig, handel og næringsliv er lokalisert på 

østsiden, mens kollektivknutepunktet med Eidsvoll stasjon og busstasjon er lokalisert på vestsiden.  

Mulighetsstudiet gir premisser som vil kunne jevne ut denne forskjellen. Ved å bo og arbeide under 300 meter fra 

kollektivknutepunktet, vil Botshaugtangen kunne bli en levende og attraktiv bydel.  Mulighetsstudie gir rom for ca. 

450 boenheter og ca. 14 000 m2 næringsbebyggelse. Boligbebyggelsen foreslås oppført i varierende høyer fra 5-8 

etasjer, mens deler av næringsbebyggelsen nærmest jernbanesporet og stasjonen foreslås opp mot 10 etasjer. Det vil 

gi en støyskjermingseffekt for bebyggelse og utearealer vest for jernbanen og danne grunnlaget for en tett struktur 

ved og nærmest jernbanen, mens den trappes ned vestover. Det danner grunnlaget for meget gode sol- og lysforhold, 

samt utsikt uten at det går utover omkringliggende bebyggelse. Høy og nokså tett utnyttelse langs og nær støykilden 

er kjent fra andre stasjonsby-prosjekter som åpner seg bort fra støykilden. 

Området planlegges med kvartalsstruktur, med store gode uterom på terreng som åpner seg mot sør. Mot Vorma og 

jernbanen anlegges næringsbebyggelse som skjerm mot støy fra jernbanen. Handel og utadrettet virksomhet 

anlegges i første etasje både mot jernbanen og langs hovedadkomstgatene i området. Hovedtyngden av næringsareal 

anlegges mot øst, mens hovedtyngden av boligene legges inn mot terreng mot vest. Innenfor planområdet, og 

eventuelt i randsonen av planområdet, vil det også være hensiktsmessig å legge til rette for barnehage, 

omsorgsboliger med mer. Endelig plassering av slike funksjoner må avklares i detaljplan. Parker, plasser og byrom 

dannes for å skape attraktive oppholdsarealer sentralt i området. Boligbebyggelsen fragmenteres og området åpnes 

mer opp ned mot friområde i og rundt Holsevja i sør. 

OPPSUMMERING/INNSPILL 

BOLIGFORMAL INN PÅ GBNR 57/12 
 
Mulighetsstudie legger til grunn at området ligger tett på kollektivknutepunktet Eidsvoll stasjon og busstasjon, og 
ikke langt unna Eidsvoll sentrum. Og ut fra overordnede føringer og planer bør det legges opp til høy arealutnyttelse 
og en god funksjonsblanding i disse områdene.  Arealer på vestsiden av Botshaugtangen er allerede foreslått avsatt 
til sentrumsformål. Og i tråd med føringer og retningslinjer i overordnede planer og retningslinjer, anmodes det også 
om å få avsatt gbnr. 57/12 til sentrumsformål, eller minimum legge inn boligformål i bestemmelsenes § 27 i 
kommuneplanens arealdel.  
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MUA KRAV:  

I kollektivknutepunkt og tilgrensede arealer ønskes høy tetthet med gode kvalitative uteoppholdsarealer. Slik 
kravene nå er utformet er det 7 m2 privat uteopphold pr. leilighet. Mens, for felles uteoppholdsareal opererer 
kommunen med retningslinjer. Vi er positive til kommunens forslag om å benytte retningslinjer og ikke absolutte krav 
for felles uteoppholdsarealer. Det er også positivt at det er tatt inn retningslinje som peker på hvilke områder som 
kan aksepteres med mindre uteoppholdsarealer, og 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/Botshautangen/ andre boligområder med 

beliggenhet innenfor grønn grense jf. §16, kan kravet til minste felles uteoppholdsareal senkes. I tillegg kan andelen 

MFUA uten lek dekkes av takterrasser/annen opparbeidet dekke med god tilgjengelighet.» 

Kommuneplanens generelle retningslinjer om 30 m2 per leilighet kan bli lite treffende i en stasjonsby-sammenheng. 
Det kan også være lite treffende å se private utearealer på 7 m2 og felles utearealer helt atskilt. Vi ser at mange 
verdsetter private utearealer høyt. Det er en moderne urban trend å legge til rette for større terrasser o.l enn dette, 
se f.eks prosjektet Ullevål Tårn som fikk Oslo kommunes byarkitekturpris i 2016. Private utearealer utover 
minimumskravet bør kunne gå til fradrag i kravet til felles uteareal. 

Vi legger også til at tiltakshaver har som ambisjon å legge til rette for høy kvalitet og mangfold i bruken av 
utearealene. Kvalitet må gå foran kvantitet. 

Et alternativ som vi ønsker å spille inn, er mulighet 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.» 
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Bilde: Ullevåll tårn, kilde arkitektnytt.no 
 
 
PARKERINGSKRAV: 
 
Botshaugtangen ligger langs Vorma og er flomutsatt, og et krav om at all parkering skal legges under terreng vil 
medføre betydelige kostander og store utfordringer. Vi anmoder om at parkeringskrav i § 12 bokstav b første 
kulepunkt tas ut i sin helhet, eller omgjøres til en retningslinje.  

«For ny boligbebyggelse med arealformål blokkbebyggelse skal parkering legges under bakken» 

Alternativ kan det spesifiseres i bestemmelsene at utbyggingsområder som ligger innenfor flom- og aktsomhetssone 
H320, tillates etablert parkeringsanlegg i første etasje/over terreng.  

 
AVVIKSSONE FOR STØY: 
 
Da deler av området vil være støyutsatt, bes det om å vurdere å anlegge 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. 

SMÅBÅTHAVN LANGS GBNR 57/12 VED VORMA 
 
I forbindelse med grunnavståelse til jernbanen, ble det satt igjen en stripe langs Vorma som eies av Storgata 5B AS. 

Eiendommen har gbnr. 57/12. Grunneier tar sikte på å få etablert/opparbeidet båtplasser/småbåtanlegg for 

fremtidige beboere og allmennheten i dette området. Skisse til løsning vil bli ettersendt til Eidsvoll kommune. Det 

bes om at areal langs gbnr. 57/12 langs Vorma avsettes til småbåtanlegg i sjø og vassdrag i kommuneplanens 

arealdel. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Chamilla Reiersdal 
Arealplanlegger 

DARK ARKITEKTER AS 

Epost. chamilla@dark.no 

Vedlegg |Illustrasjonsplan for Botshaugtangen, Dark Arkitekter AS 

Kopi | Storgata 5B AS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5

Skala 1.2000

08.05.2020 25 50

Botshaugtangen
Illustrasjonsplan med småbåtanlegg
Innspill til kommuneplanens arealdel. 08.05.20.



17Botshaugtangen
5 25 50

ILLUSTRASJONSPLAN

A3_1:1000



 

 
Advokatfirmaet Hjort DA – Hjort.no M 2936503.1 
Besøksadresse Akersgaten 51 | Tlf. (+47) 22 47 18 00 | Bankgiro   6001 05 31880 
Postadresse PB 471 Sentrum, 0105 Oslo | Faks (+47) 22 47 18 18 | Org.nr.   946 129 356 MVA 
 

 
Eidsvoll kommune 
 
Sendt per e-post til 
post@eidsvoll.kommune.no 

Oslo, 30. april 2020  
 

Ansvarlig advokat: Erik Gjævenes  
Vår referanse: M 2936503.1 

 
 

 

 
 

Merknad til offentlig ettersyn og høring til ny kommuneplan for 2020 – 2031 – vedr 
gnr 92 bnr. 13 

1 Innledning 

Vi representerer Hjeravegen 82 AS, som er eier av gnr. 92 bnr. 13 i Eidsvoll kommune. 
Eiendommen er på ca 8,8 daa og ble vervet i november 2018 med tanke på eiendomsutvikling 
(bygging av boliger), bl.a. basert på at arealet var avsatt til nåværende boligformål i gjeldende 
kommuneplan. Dette var også avgjørende for den pris som ble avtalt. 

Det er derfor med stor overraskelse vi nå registrerer at arealformålet for eiendommen foreslås 
endret fra nåværende bolig til nåværende LNFR-område, med unntak for eksisterende veiareal for 
tilstøtende boligeiendommer. Det vil være særdeles ødeleggende for vår klient. 

 

2 Helt kort om informasjonen om planarbeidet og høringen 

Grunneier har hatt jevnlig kontakt med kommunen om utvikling av eiendommen, men ikke blitt 
informert om planarbeidet og at det ble vurdert å endre planformål, før det nevnes i en e-post 28. 
april 2020, 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. 

 

3 Nærmere merknader til endringsforslaget for gnr. 92 bnr. 13 

Arealformålet for eiendommen er foreslått endret fra nåværende boligbebyggelse til nåværende 
LNFR. Ut i fra høringsdokumentene synes det ikke som det er en konkret vurdering av arealet som 
begrunner endringen. I presentasjonen av planen fremgår det på side 8 og 9 at det ikke har kommet 
noen innspill som har foreslått denne endringen. Det samme gjelder innspillene for 
kommunedelplanen for Råholt, det vises til s. 11 og 12 i nevnte presentasjon. Endringen er først 
omtalt under «Justering og opprydding i områder som i gjeldende kommuneplan er avsatt til 
formålet nåværende boligbebyggelse» på side 23 flg., og den aktuelle endringen er vist på s.29. 



 Side 2 av 3 
 

 Advokatfirmaet Hjort DA  M 2936503.1 

Videre er det omtalt under «Vesentlige omrokkeringer i arealformål foreslått av kommunen på s. 31 
flg., inntatt som nr. 85 på s. 32. Kort fortalt er en eneste begrunnelsen at formålet ikke samsvarer 
med virkeligheten (faktisk utnyttelse) og er derfor endret til LNFR. 

Ovennevnte begrunnelse finner vi igjen i planbeskrivelsen, jfr. punkt 4.1.5 og 4.2.3.2. I 
administrasjonens vurdering, er det uten nærmere begrunnelse skrevet at arealet ikke ønskes 
bebygget. 

Ovennevnte tilsier at det ikke har vært foretatt noen reell vurdering av hvorfor eiendommen skal 
avsettes til LNFR område, som f.eks. hvilke kvaliteter den har som LNFR-område. Det er f.eks. 
ikke dyrket mark på eiendommen, slik at jordvernhensyn skulle tilsi at eiendommen ikke ble 
bebygget.  Etter vårt syn har ikke eiendommen LNFR-kvaliteter, men er godt egnet til boligformål. 
Vi viser til at eiendommen er på ca 8,8 daa, hvorav en drøy dekar er atkomstveier 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 etter 
hva vi forstår er tenkt til fremtidig skole. Av hensyn til å utnytte eksisterende infrastruktur i området 
er det fornuftig å tilføre området noen nye boliger. Vi finner også grunn til å minne om at det ble 
gitt byggetillatelse på to tilstøtende eiendommer så sent som i 2016 og 2019. 

I administrasjonens egen vurdering av de andre enkeltområdene, er nettopp ovennevnte momenter i 
stor grad tillagt vekt. I tillegg er det for denne eiendommen som kjent en profesjonell 
eiendomsutvikler som er eier i dag, og som har konkrete planer om å utvikle eiendommen i samsvar 
med gjeldende kommuneplan. Det er i seg selv et moment mot å endre formålet til LNFR av hensyn 
til «opprydding». Når en vedtar en plan, er jo hensikten at utviklingen skal skje i samsvar med 
planen, og det blir det dersom arealet avsettes til boligformål. Det i motsetning til andre områder 
som blir avsatt til boligformål, hvor det ikke er gitt at arealet faktisk blir utnyttet i samsvar med plan 
fremfor å fortsette eksisterende bruk. 

Heller ikke støyforholdene på eiendommen tilsier at det ikke bebygges. For det første ligger 
eiendommen ikke innenfor område markert med rød eller gul støysone i forslaget til plankart, og det 
underbygges også av de ovennevnte byggetillatelser, samt avsettingen av areal for fremtidig skole. 

Vi 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 vi ser noe galt i det. 

Avslutningsvis vil vi nevne at konsekvensene av den foreslåtte endring til LNFR-område heller ikke 
synes å være vurdert, men den begrunnelse at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning for 
disse arealene. Det vises til planbeskrivelsens punkt 4.3. Selv om det ikke er krav om 
konsekvensutredning, innebærer ikke det at konsekvenser ikke skal vurderes, og konsekvensene for 
grunneier blir her særdeles store, da eiendommen ble kjøpt i november 2018 i tiltro til å kunne 
utnyttes i samsvar med gjeldende kommuneplan. 
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 Advokatfirmaet Hjort DA  M 2936503.1 

Med bakgrunn i gjennomgangen ovenfor ber vi om at gnr. 92 bnr. 13 avsettes til boligformål i 
kommuneplanen. 

 

Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Hjort DA 
 
 
Erik Gjævenes 
Advokat (H) 
egj@hjort.no 
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Merknad knyttet til offentlig ettersyn av forslag til ny kommuneplans arealdel 2020 - 
2031 
 
Merknaden sendes på vegne av Rønne Holding AS, Ladderudåsen Vest AS og gjelder eiendommen 
gnr. 96 bnr 8, 9 og 420 som ligger vest for Ladderudløkka i Eidsvoll kommune og i direkte kontakt 
som nabo i nord for Solfaret som Romerike Blad skrev om i sin artikkel den 28. april 2020 (vedlagt) 
 
Kort historikk 
Eiendommen ble ervervet i 1970 og har blitt utviklet løpende frem til i dag. Undertegnede har blant 
annet utviklet og betalt mesteparten av all teknisk infrastruktur i Ladderudområde.  

Eiendommen er solrik, vestvendt, berører ikke dyrket mark, ligger nær skole og bhg med kort vei 
til buss og tog. Eiendommen ligger øverst på «åskammen» med mulig innkjøring fra ny rundkjøring 
og veg i sør og fra Vestengavegen i nord. Ladderudåsen vest er en naturlige avslutningen på 
boligfeltet på Råholt og har vært under utvikling siden 90-tallet. Dette er det siste og avsluttende 
byggefeltet på Ladderud. Området er et av få gjenværende felt i regionen som kan bygges ut helt 
uten å berøre dyrket mark. Jordvern, lavt karbonavtrykk, miljø og et familievennlig prisnivå er våre 
viktigste mål. Eksisterende adkomstveier, kryss og rundkjøringer er enkle å oppgradere. For 
nabotomten, Solfaret, ble detaljert reguleringsplan vedtatt 3. september 2019. Det er naturlig at 
Solfaret bygges ut først og utgjør dermed byggetrinn 1 før Ladderudåsen Vest kompletterer 
utbyggingen av dette område som byggetrinn 2. Se mer i det vedlagte vedlegget. 

Vi registrerer at Eidsvoll kommunes administrasjon ikke ønsker å endre området fra LNFR til 
boligformål, men vi håper politikerne i Eidsvoll kommune gjør noe med det i den kommende 
behandlingen av kommuneplan. Dette er nemlig det siste og eneste området på Ladderud som pr. 
i dag ikke er regulert til boligformål. Etter denne utbyggingen er området ferdig utbygd. Som 
utbyggere er vi innstilt på å fortsette å påta oss infrastrukturforpliktelser på vegne av området som 
helhet ved at vi foreslår 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.  

Vi mener også det vil være god politisk styring og legge til et rekkefølgekrav på Ladderudåsen Vest 
slik at Solfaret skal i sin helhet være utbygd først før man får påbegynne utbyggingen på 
Ladderudåsen Vest. Se vedlagt illustrasjon for den helhetlige situasjonsplanen for området. 

Dersom du har spørsmål eller innspill til det vedlagte materialet må du gjerne ta direkte kontakt 
med undertegnede på nummeret øverst på siden. 

 
 
 
 
 

 
Eidsvoll kommune 
Kommunal forvaltning 
 
post@eidsvoll.kommune.no 
 

 

Dato:  30.04.2020 Saksbeh.:  Per Rønne Tlf.:  +47 920 50 042 E-post:  per.ronne@ronneholding.no 
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Med vennlig hilsen 

For Rønne Holding AS / Ladderudåsen Vest AS 

 

Per Rønne  

 

Vedlegg:  1. Illustrasjonsbrosjyre om Ladderudåsen Vest  

2. Artikkel om Solfaret fra Romerike Blad den 28. april 2020
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LADDERUDÅSEN VEST
EN NATURLIG SISTE DEL AV ET ETABLERT BOLIGOMRÅDE

NORGESHUS

SKALAHUS
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Velegnet område
Ladderudåsen vest er en naturlige 
avslutningen på boligfeltet på Råholt og har 
vært under utvikling siden 90-tallet. Dette 
er det siste og avsluttende byggefeltet på 
Ladderud. Området er et av få gjenværende 
felt i regionen som kan bygges ut helt 
uten å berøre dyrket mark. Jordvern, lavt 
karbonavtrykk, miljø og et familievennlig 
prisnivå er våre viktigste mål. 

Allerede tilrettelagt
Gjennom en etappevis utbygging i området, 
ligger alt av nødvendig infrastruktur allerede 
klart, helt inn til tomtegrensen. Eksisterende 
adkomstveier, kryss og rundkjøringer 
er enkle å oppgradere. For nabotomten, 
Solfaret, ble detaljert reguleringsplan 
vedtatt 3. september 2019. Solfaret bygges 
ut først og utgjør dermed byggetrinn 1. 

Kartkommentarer
1. Adkomst til Ladderudåsen Vest 

legges fra eksisterende felt i nord, 
Vestengavegen.

2. Eksisterende vei + gang og sykkelvei 
etableres og forsterkes.

3. Tilrettelagt for bygging av ny rundkjøring 
i krysset syd for Ladderudsletta. 
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Kontakt
Ønsker du ytterligere informasjon, 
eller har du tanker og innspill, ta gjerne 
kontakt med oss.

Øyvind Gedde
M:  901 28 400
E:   oyvind@gedde.no

Per Rønne
M:  920 50 042
E:   per.ronne@ronneholding.no

FØR

ETTER



Artikkel om Solfaret i Romerike Blad tirsdag den 28. april 2020 
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Norconsult AS 
Storgata 11, NO-2050 Jessheim  
Tel.: +47 63 94 24 40 

Hovedkontor: 
Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 
Pb. 626, NO-1303 Sandvika 

NO 962392687 MVA 
firmapost@norconsult.no 
www.norconsult.no 

 Høringsinnspill ifm. rullering av kommuneplanens arealdel for gbnr. 

106/5 

Øvre Romerike Prosjektering AS, nå Norconsult Jessheim, sendte 29. april 2016, vedlagte innspill til Eidsvoll 
kommune i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.  Norconsult er nå engasjert av eier av 
eiendommen for å følge opp innspillet i forbindelse med at planen nå skal opp til politisk behandling. 
 
Vi har registrert administrasjonens anbefaling om at innspillet fra 2016 ikke anbefales imøtekommet. 
Begrunnelsen for dette er så langt vi kan forstå blant annet av hensyn til jordvern og at kommunen allerede 
har satt av tilstrekkelig med areal for boligutvikling i planperioden. 
 
Vi vil i denne sammenheng komme med følgende kommentarer på vegne av vår oppdragsgiver: 
 
Når det gjelder jordvern gjelder det her et areal som ikke har vært i aktiv drift i en årrekke, og hvor nå deler 
av eiendom brukes av nabo til beite for småfe og noe grasdyrking. I dagens landbruk er gbnr. 106/5 alene 
ikke en eiendom som kan anses som drivverdig.  
 
Omdisponering kan styrke matproduksjon: 
Ved en omdisponering fra LNF til boligformål, er det mulig å ivareta en matproduksjon som kan gi et klart 
større bidrag enn videreføring av dagens bruk av arealet som beite/grasdyrking. Det kan gjøres ved at det i 
en reguleringsplan forutsettes avsatt areal for parsellhager/kjøkkenhager for de boligene som bygges 
innenfor området, slik at beboerne kan dyrke sine egne grønnsaker og frukt. 
 
Endret boligstruktur: 
Videre registres det at det med de føringer som er lagt til grunn ved revisjon av kommuneplanen, basert på 
regional plan for areal- og transport i for Oslo og Akershus, kan bli en endring av boligstrukturen i Eidsvoll. 
Med en konsentrasjon om stasjonsbyene knyttet til Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk stasjon, kan det tyde på 
at det alt vesentlige av nye boliger antakelig vil bygges som leilighetsbygg/blokker. Det vil med antatt 
tilflytting føre til at andelen frittliggende eneboliger i løpet av forholdsvis få år, kan bli betydelig redusert i 
tillegg til at det vil føre til en betydelig sentralisering internt i kommunen. 
 
Eneboliger nær næringsområder: 
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. Det ble registrert ved 
deltakelse på prosessmøter både i Eidsvoll og Ullensaker, at det er et sterkt ønske om å få flere 
arbeidsplasser til kommunene utover de som følger med hovedflyplassen. 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. 

Eidsvoll kommune 
  
  
  
 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

2015/3647 5200071 2020-04-29 
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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. Det bes derfor om at dette nå, sammen med de øvrige 
forhold som er frembragt i denne henvendelsen, tas med i en endelig vurdering av innspillet datert 29. april 
2016. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Terje Johan Hermansen 

Vedlegg: 
- Innspill fra 2016 
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INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN  
– OMDISPONERING AV GNR 106, BNR 5. I EIDSVOLL KOMMUNE 
 
På vegne av eierne av gnr. 106, bnr. 5 – Ormliavegen 53, fremmes innspill for omdisponering av 

eiendommen. Omdisponeringen innebærer endring av arealkategori fra LNF-område til 

byggeområde for boligbebyggelse.  

 

 

 

SAMMENDRAG 

Eiendommen med bebyggelse er i meget dårlig stand, forfallet øker, og eiendommen blir mer og mer 

overgrodd som årene går. Jorda har ikke vært dyrket på over 20 år, og siden 1970- tallet har 

eiendommen nesten ikke vært benyttet.  

 

Eierne ønsker å stoppe forfallet og eiendommen ønskes derfor utviklet til boligbebyggelse i tråd med 

omkringliggende boligbebyggelse. Det søkes derfor omdisponering til boligbebyggelse og oppføring 

av 7 – 10 boenheter.  

 

Det er stor etterspørsel etter eneboligtomter utenfor de mest sentale sentrumsområdene. 

Barnefamilier spesielt har behov for gode oppvekst- og uteareal, og de etterspør ikke nødvendigvis 

leiligheter tett på kollektivknutepunkt og sentrumskjernen. Det er gang- og sykkelveger til de fleste 

servicefunksjoner, og det er kort veg til bussholdeplass. I den sammenheng har nettopp dette arealet 

en egnet beliggenhet, da det samtidig ikke ligger for langt unna Råholt sentrum. Det må være rom for 

familieboliger hvor det er kvalitetsfylte uteareal for barn. Det bør derfor settes av nye områder til 

eneboligbebyggelse i kommuneplanen.  

 

Omdisponering av arealet vil ikke legge beslag på jord som er i aktiv drift. 

 

 

HENSIKT  

På eiendommen har det tidligere på det meste bodd 7 mennesker. Nåværende eiere har benyttet 

stedet som feriested i oppveksten. Bebyggelsen, en bolig og en låve, er i meget dårlig stand, og  

eierne er bekymret over om låven kan falle sammen når som helst. 

Etter at nåværende eieres besteforeldre ble borte på slutten av 1970- tallet, har eiendommen nesten 

ikke vært benyttet.  

 
Det er et ønske om å stoppe forfallet, og ønsket er at eiendommen kan utnyttes videre.  

 

Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 EIDSVOLL 
 
post@eidsvoll.kommune.no 
 

29.04.2016  

1294.16a/ak 

   

Dato:  

Vår ref.:  

Deres ref.: 
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Bilder av bebyggelse og en overgrodd eiendom. 
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Ønsket er å kunne skape et hyggelig bolimiljø som harmonerer med omkringliggende 

boligbebyggelse. Hensiktsmessig utnyttelse av arealet synes å være i form av eneboliger og eventuelt 

noen 2-mannsboliger i form av 1,5 - 2 etasjer, totalt 7 – 10 boenheter. Detaljert utforming av 

eiendommen og bebyggelse vil falle på plass i en regulerings- og/eller byggesaksprosess. 

 

Eiendommen ligger i utkanten av LNF-område, og er i følge eierne registrert som boligeiendom.  

 

Ønsket er at grense mellom areal avsatt til boligbebyggelse og LNF-område flyttes til eiendommens 

østre grense, der det tidligere var en bekk. 

 

 

BELIGGENHET 

Området som ønskes omdisponert har ifølge kommuens kartverk et areal på omlag 8,9 daa, og ligger  

langsmed Ormliavegen mellom eidsvoll Verk og Nebbenes. Ormliavegen er nedgradert fra tidligere 

Fylkesveg og hovedveg ,til blindveg og adkomstveg til boligbebyggelse og landbruksjord .   

 

 
Oversiktskart som viser lokaliseringen av området. 

 

 

 
 Kart som viser eiendommen som ønskes omdisponert.  

. 
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IDESKISSE FOR OMRÅDET 

Ideskissen viser potensialet for 7 eneboligtomter, og foreløpige størrelser på mellom ca. 630 

– ca 1000 kvm. To av tomtene kan ha potensiale som 2-mannsboliger. På bakgrunn av dette 

er det realistisk med 7 – 10 boenheter på eiendommen. Det er også vist areal for felles privat 

lekeplass sentralt i området.  

 

 
Ideskisse som viser mulig utvikling av eiendommen. 

 

Adkomstvegen er lagt i eiendomsgrense mot naboeiendom i øst som en buffersone mellom 

landbruksjord og nye boligtomter. Ved en senere utbygging og eller detaljregulering vil 

tomtestørrelsene justeres og tilpasses sammen med øvrige detaljer.  
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PLANSTATUS 

Kommuneplanens arealdel 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Vider angir kommuneplanen 

hensynssone for gul flystøysone for Gardermoen hovedflyplass. 

 

   
Eiendommen vist i utsnitt kommuneplanens arealdel.      

 

Kartutsnittet viser at hovedtyngden av eiendommene i nærheten består av boligbebyggelse. 

Tilgrensende eiendommer har de senere årene vært gjenstand for boligutbygging, og hvor 

arealformålet i kommuneplanens arealdel er omdisponert fra LNF-område til byggeområde for 

boligbebyggelse. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i dag uregulert. Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner.  

 

 

 

BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

Solforhold og utsikt 

Området er østvendt og har gode solforhold.   

 

Friluftsliv, rekreasjon og idrett 

Nærmeste idrettsplass er idrettsplassen på Råholt skole. Nærmeste skiløype-lysløype ligger om lag 1 

km fra eiendommen, på vestsiden av E6. 

 

Flom og skred 

Det er ikke registrert noen fare for flom eller skred av noe slag innenfor området jfr. 

www.miljostatus.no.  
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Arealbruk i dag 

Arealet er på www.miljostatus.no vist å være et fulldyrket jordbruksareal. Dette er ikke riktig. Ifølge 

grunneiere har ikke jorda vært dyrket på over 20 år. Eiendommen blir mer og mer overgrodd som 

årene går. Det fremkommer også tydelig av flyfoto på neste side at arealet ikke er i drift. 

 

 
Kart som viser arealbruken for jordbruk. 

 

 
Flyfoto over området, planområdet er markert med sort stiplet linje. 
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Byggegrunn og terrengforhold 

 

 
Løsmassekart fra NGU 

 

Løsmassekartet viser at området består av tykk havavsetning. Det vil være behov for geoteknisk 

utredning av grunnforholdene før arealet kan bebygges. 

 
Støy 

Eiendommen ligger i tilstrekkelig avstand fra trafikerte veger, og eiendommen er derfor ikke påvirket 

av vegtrafikkstøy. 

 

I følge Avinor sitt støysonekart for Gardermoen hovedflyplass, befinner eiendommen seg helt i 

ytterkant av gul støysone, og de laveste verdiene av støysonen på grensen til grønn sone. 

 

 
Kartutsnittet viser Avinor sitt flystøysonekart. Eiendommen er markert med rød ring helt i ytterkant av gul 

støysone. 
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Kartutsnittet viser at eiendommen ligger helt i ytterkant av gul flystøysone. 

 

 

Biologisk mangfold 

Det er ingen spesielle registreringer (dyr og planter) i området jfr. www.miljøstatus.no. 

 

Kulturminner 

Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner eller kulturminner fra nyere tid i området.  

 

Omkringliggende boligbebyggelse 

Omkringliggende areal domineres av boligbebyggelse og landbruksjord.  

 

Kollektivtrafikk 

Det er kun 250 meter til nærmeste bussholdeplass. Nærmeste togstasjon er Eidsvoll Verk stasjon. 

 

 

INFRASTRUKTUR 

Vann og avløp 

Området befinner seg tett inntil eksisterende boligområder, eiendommen har tidligere vært 

tilknyttet vann og avløp. Det antas dermed at det enkelt kan påkobles eksisterende VA-nett. 

Kapasiteten på eksisterende nett er så langt ikke kartlagt. En eventuell påfølgende 

reguleringsplanprosess/utbygging vil avklare slike forhold. 

 

Adkomstveg til området 

Adkomst vil foregå fra Ormelivegen der atkomsten i dag ligger. Dette er en blindveg med liten 

trafikkbelastning.  

 

Gang- og sykkelveger 

Det er gang- og sykkelvegforbindelse til Eidsvoll Verk og Råholt. Det er trafikksikker skoleveg med 

gang- og sykkelvegforbindelse. 
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KONSEKVENSER AV OMDISPONERING 

Lokale miljøverdier 

En omdisponering anses ikke å få nevneverdige konsekvenser for miljøet.  

 
Friluftsinteresser 

Det er ingen friluftsinteresser inennfor planområdet. En omdisponering vil dermed ikke få negative 

konsekvenser for interesser knyttet til friluftsliv. 

 

Skole og barnehage 

En utbygging som ønsket antas å medføre en marginal økning av elevtallet på skoler i nærheten, 

samt behov for barnehageplasser. Det er ikke foretatt noen kartlegging av skole- eller 

barnehagekapasiteten i området.  

 
 
BEGRUNNELSE FOR OMDISPONERING:  

Eiendommen med bebyggelse er i meget dårlig stand, forfallet øker, og eiendommen blir mer og mer 

overgrodd som årene går.  

 

Området som søkes omdisponert ligger i et område hvor det er stor grad av boligbebyggelse. 

Området anses for å være godt egnet for boligbebyggelse. Det vil passe godt inn i allerede 

eksisterende bebyggelse. Boligene som vil få gode solforhold.  

 

Utvikling av eiendommen vil bidra til å styrke mangfoldet av boligområder/-typer. Samtidig ligger 

området i nærheten av Råholt sentrum med servicetilbud og kollektivdekning. Det er gang- og 

sykkelveger til de fleste servicefunksjoner, og det er kort veg til bussholdeplass. Det er ikke 

ubetydelig etterspørsel etter boliger som ligger i landlige omgivelser og samtidig forholdsvis sentralt.  

Barnefamilier har behov for gode oppvekst- og uteareal, og de etterspør ikke nødvendigvis leiligheter 

tett på kollektivknutepunkt og sentrumskjernen. Det må derfor være rom for eneboliger hvor det er 

kvalitetsfylte uteareal for barn. Det bør derfor settes av tilstrekkelig med områder til nye eneboliger.  

 

 
En omdisponering av området til byggeområde for boligbebyggelse, vil en ikke legge beslag på jord 

som er i aktiv drift.   

 

 

Med hilsen 

for Øvre Romerike Prosjektering AS 

 
Andreas Kaarbø 

Arealplanlegger 

Dir.tlf.: 452 86 101 

e-post : ak@orp.no 

 

Vedlegg: Ideskisse 
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  Høringsinnspill til rullering av kommuneplanens arealdel, for gnr. 

133, bnr. 4 m.fl. 

Høringsuttalelse ved rullering av kommuneplanens arealdel ang gbnr 133/4 med flere 
 
Norconsult Jessheim, tidligere ØRP AS, vil på vegne av vår oppdragsgiver Ole M Almeli AS, komme med 
følgende uttalelse. 
 
Innspill knyttet til ovennevnte eiendom datert 25. april 2016 ble etter oppdrag fra tidligere eier sendt Eidsvoll 
kommune. I oppsummeringen av innspill i forbindelse med kommuneplanen er innspillet gitt nummer 17, 
kommentert og foreslått avvist.  
Arealet har i mellomtiden skiftet eier, og eies i dag av Ole M Almeli AS. På vegne av ny eier ble det den 17. 
november 2017 innsendt en oppfølging av foran nevnte innspill. Her ble det argumentert også i forhold til 
den avvisning av innspillet av 25. april 2016 som en da var kjent med.   
 
Dette oppfølgende innspillet finnes det ikke noe spor av i de saksdokumentene som ble fremmet for 
formannskapet 28. januar i år, ei heller i høringsunderlaget.  
Dette ble derfor tatt opp med planavdelingen i kommunen via en epost datert 24. mars i år. I eposten ble det 
oppfølgende innspillet datert 17. november 2017 vedlagt. Så langt er det ikke kommet noe svar på denne 
som forklarer hva som kan ha skjedd. Innspillet vedlegges derfor også i denne høringsuttalelsen. 
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 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. 
 
Savner avveiing av flere hensyn 
I en grovsiling av innspill som den gang var kjent, ble innlegging av arealet avvist. I oppfølgende innspill av 
17.11.2017, ble det argumentert i forhold til de kommentarer som var gitt til avvisningen. Sentralt i denne 
sammenheng er brevets henvisning til føringene som også er en del av de overordnede føringene om høy 
utnyttelse av areal som ligger med nærhet til kollektivknutepunkt, slik som Eidsvoll Verk stasjon. Det er her 
fra overordnede myndigheter, spesielt i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vist til at det i 
en avveiing mellom effektiv sentrumsutvikling og jordvern, kan aksepteres at jordvern kan vike.  Vi mener 
dette er svært relevant i forhold til vårt innspill.  
Avstanden til jernbanestasjonen er liten og busstilbudet i retning Eidsvoll sentrum, Sundet og Jessheim har 
også siden kommuneplanarbeidet startet, blitt kraftig styrket. Det området som er gjenstand for innspillet, 
ligger i nærhet til et omfattende kollektivtilbud som svært få andre boligområder i kan vise til. 
Det ble i foran nevnte oppfølgende innspill også vist til at grunneier er innforstått med at det kan ta tid før 
arealet kan utvikles til boligbebyggelse. Samtidig ble det vist til at det i de tunge prosessene som nå er 
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knyttet til arealutvikling, er det spesielt viktig med langsiktige perspektiv. Det gjelder ikke minst for aktuelle 
areal.  
 
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. 
 
Etter innsendelsen av innspillet i november 2017 har eier sett en mulig utvikling av gbnr 133/4 i 
sammenheng den foreslåtte regulering for områdene tett på stasjonen. Der er det lagt til grunn at all trafikk ut 
og inn i det høyt utnyttede boligområdet skal gå via Sagmovegen. En kan stille spørsmål ved om dette er en 
optimal løsning både trafikalt og ut fra sikkerhetshensyn. 
  
En rundkjøring på Trondheimsvegen sør for krysset mellom Trondheimsvegen og Gamle Trondheimsveg, 
kan være en god løsning. Det kan gi en god betjening av den nye stasjonsbyen, og samtidig fjerne noe av 
det trafikkpresset som i dag er på vegene tett på kollektivknutepunktet i sentrum. Dette kan bidra til en langt 
bedre trafikkløsning generelt, og for utrykningskjøretøy spesielt, ved å sikre muligheter for gjennomgående 
trafikk i et område med svært høy arealutnyttelse. 
En slik løsning vil berøre området gnbr. 133/4, og kan gi en mulighet for en naturlig avtrapping av 
byggehøyde mot nord.  
 
 
Se vurderinger i sammenheng 
Det registreres at kommunen samtidig som de avviser innspillet knyttet til gbnr 133/4 med flere, i 
oppsummeringen til kommuneplanen, gir en annen vurdering for et større prosjekt på ca. 18 dekar på gbnr 
140/4. Dette er et område, som i likhet med gbnr 133/4 mfl., har LNF-status. Området tas ikke inn i planen, 
men det gis en kommentar hvor dette arealet vurderes som et framtidig utbyggingsområde for 
sentrumsutvikling på Råholt. Dette er helt i tråd med vår anbefaling for gbnr 133/4 i innspillet datert 17. 
november 2017.  
Vi er ikke uenig i denne vurderingen som er gjort for deler av gbnr 140/4. Det er naturlig å se flere areal tett 
opp mot Eidsvoll Verk stasjon som naturlige framtidige utviklingsområder. Det som her for grunneier 
oppleves som vesentlig forskjellsbehandling, er at kommunen ikke vurderer tilnærmet likeartede innspill 
knyttet så tett opp mot kollektivknutepunktet på Råholt, på samme måte. 
 
Konklusjon 
Det bes om at kommunen i den videre behandling av kommuneplanen tar hensyn til de vurderinger som her 
er gjort og behandler noenlunde likeartede områder likt. Dette kan gjøres ved å gi et tilsvarende signal som 
vi har anbefalt i vårt innspill fra november 2017 og som administrasjonen selv har gjort i foran nevnte 
vurdering for deler av gbnr. 140/4 
En slik behandling anses å ikke betinge en ny høring, ei heller ytterligere forsinke endelig vedtak av 
arealdelen av kommuneplanen. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Terje Johan Hermansen 
 
Vedlagt følger:  

- innspill av 29.04.2016  
- oppfølgende innspill november 2017  
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INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR RÅHOLT 
 – OMDISPONERING AV GNR 133, BNR. 4 M.FL I EIDSVOLL KOMMUNE 
 

 

På vegne av Jessheim Bygg og Eiendom AS fremmes innspill for omdisponering av gnr. 133, 

bnr. 4 m. fl. Arealet ønskes avsatt til byggeområde for boligbebyggelse - blokkbebyggelse.   

 

 

1. SAMMENDRAG 

Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus legger til grunn at 90 prosent av 

boligveksten i Eidsvoll skal komme i Sundet og omkring Eidsvoll Verk stasjon/Råholt. Råholt 

er i planen definert innenfor kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Tett på 

kollektivknutepunktene bør arealer innenfor naturlig gangavstand utvikles med en høy 

utnyttelsesgrad. I slike områder skal også kravet til jordvern kunne vike til fordel for 

utbygging.   

 
Eiendommen ligger i forlengelsen av Råholt sentrum, og i luftlinje kun 350 meter fra 

kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. Områdets sentrale beliggenhet tilsier at det her 

bør legges opp til tilsvarende bebyggelse som for naboområdet (Lundsjordet) i syd.  

  

Arealet er derfor godt egnet for boligbebyggelse. En fornuftig utnyttelse av arealet tilsier 

blokkbebyggelse med et sted mellom 180 - 250 leiligheter i 4 - 6 etasjer. 

 
På bakgrunn av områdets sentrale beliggenhet vil en utbygging av eiendommen være i tråd 

med  de overodnede arealpolitiske føringer i statlige og regionale planer og retningslinjer.  

 
 

2. HENSIKT OG BELIGGENHET 

2.1 Hensikt 

Hensikten med innspillet er å legge forholdene til rette for fremtidig videre vekst for Råholt – 

Eidsvoll Verk i et meget sentralt område i kort gangavstand til kollektivknutepunkt og 

sentrumsfunksjoner. Områdets sentrale beliggenhet, kun 350 meter i luftlinje fra Eidsvoll 

Verk stasjon, tilsier at det her bør legges opp til tilsvarende bebyggelse som for 

naboområdet i syd. Blokkbebyggelse på 4 - 6 etasjer og lag 180 – 250 leiligheter vil da være 

den mest hensiktsmessige utnyttelsen av arealet, og vil således være i tråd med regional 

plan for areal- og transport for Oslo og Akershus.   

Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 EIDSVOLL 
 
post@eidsvoll.kommune.no 
 

29.04.2016  

F440.16a/ak 
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2.2 Beliggenhet og avgrensning 

Området som ønskes omdisponert har ifølge kommuens kartverk et areal på 19,8 daa. 

Området befinner seg om lag 350 meter i luftlinje fra Eidsvoll Verk stasjon, og er nærmeste 

nabo i nord til vedtatt reguleringsplan for Lundsjordet.  

 

 
Oversiktskart som viser lokaliseringen av området. 

 

 

 
 

 Detaljert kart som viser arealet som søkes omdisponert.  
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Innspillet omfatter følgende eiendommer: 

Eiendom (gbnr.) Størrelse i kvm Eier 
133/4 16 917 Jessheim Bygg og Eiendom AS 

133/19 201 Thorbjørn Ingvaldsen 

133/20 1 802 Thorbjørn Ingvaldsen 

133/23 188 Eidsvoll kommune 

133/24 736 Eidsvoll kommune 

 SUM  19 844  

 

Eiendommene til Eidsvoll kommune er også foreslått omdisponert til byggeområde da de 

ligger slik til at det vil være naturlig at disse tas med. 

 

 
 Flyfoto av området med Eidsvoll Verk stasjon og Lundsjordet like i syd. 
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3. IDESKISSE FOR OMRÅDET 

Det er laget en ideskisse for utnyttelse av arealet hvor det er lagt opp til høy utnyttelse. 

Dette  er i tråd med regional plan for areal og samferdsel i Oslo og Akershus der det skal 

bygges konsentrert rundt kollektivknutepunkt. En ser for seg at området har et potensiale 

for 180 – 250 boenheter i form av blokkbebyggelse. Det er også vist areal for felles privat 

lekeplass og uteplass sentralt i området. Adkomst til området kan løses på 2 ulike måter; det 

kan etableres adkomst via regulert område i syd, og direkteadkomst fra Trondheimsvegen i 

øst.  

 

 
 

 Ideskisse for mulig utbygging av området som viser fotavtrykket til blokkbebyggelse og to alternative atkomster. 

 

 

4. PLANSTATUS 

4.1 Kommuneplan 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Områdene like i vest er område 

for eksisterende boligbebyggelse. Området i syd er avsatt til boligebebyggelse med høy 

utnyttelse. 

   
 Området vist i utsnitt fra kommuneplanens arealdel.      
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Arealet er i kommuneplanens arealdel vist med henysnssone for innflygingssone for 

Gardermoen hovedflyplass. 

 

4.2 Reguleringsplaner 

Området er i dag uregulert. Reguleringsplan for Lundsjordet grenser til området i syd, og det 

vil derfor være en naturlig forlengelse av denne med tilsvarende urbanisert bebyggelse og 

høy utnyttelse. 

 

 
Området vist i utsnitt med tilgrensende reguleringsplaner. 

 

5. BESKRIVELSE AV OMRÅDET 

5.1 Solforhold og utsikt 

Området har flotte solforhold. Leiligheter som blir liggende i øverste etasjer – og i ytterkant 

av bebyggelsen -  har muligheter for god utsikt over landskapet.  

 

5.2 Friluftsliv, rekreasjon og idrett 

Råholthallen samt idrettsplasser ved nærliggende skoler er ikke langt unna.  

 

5.3 Flom og skred 

Det er ikke registrert noen fare for flom eller skred av noe slag innenfor området jfr. 

www.miljostatus.no.  

 

5.4 Arealbruk i dag 

Arealet er åpent landbruksareal. Området er registrert som åpen fastmark som er fulldyrket, 

og skog, samt bebyggelse. 
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Kart som viser arealbruken, og at det er fulldyrka jord innenfor deler av området (www.miljostatus.no). 

 

5.5 Støy 

En mindre del av området nærmest Trondheimsvegen i øst ligger innenfor rød og gul 

støysone. Støyforoholdene anses ikke å være problematiske. 

 

 
Kart som viser støyforholdene (www.miljostatus.no). 

 
 

5.6 Byggegrunn og terrengforhold 

 

 
Løsmassekart fra NGU 
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Løsmassekartet viser at området består av tykk havavsetning. Geoteknsike utredninger vil 

være nødvendig i en reguleringsplanprosess, og før utbygging kan igangsettes. 

 

5.7 Biologisk mangfold 

Det er ingen spesielle registreringer (dyr og planter) i området jfr. www.miljøstatus.no. 

 

5.8 Kulturminner 

Det er ikke kjent automatisk fredede kulturminner eller kulturminner fra nyere tid i området. 

Utbyggingsområdet ligger såpass langt unna Eidsvollsbygningen at det derfor ikke anses som 

uheldig i forhold til det vern som dette anlegget kan kreve. 

 

5.9 Omkringliggende boligbebyggelse 

Omkringliggende areal domineres av boligbebyggelse og landbruksjord.  

 

5.10 Skoler 

Avstand til Bønsmoen barneskole og Råholt ungdomsskole er godt innenfor 10 minutters 

gange.  

 

5.11 Kollektivtrafikk 

Kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon ligger kun 350 meter i luftlinje fra området. 

Området ligger meget sentralt i forhold til kollektivtilbudet.  

 

 

6. INFRASTRUKTUR 

6.1 Vann og avløp 

Området ligger sentralt til. Det er eksisterende vann- og avløpsledninger i området hvor det 

vil være mulighet for tilkobling. Det er så langt ikke foretatt noen kartlegging av kapasiteten 

på eksisterende VA-ledningsnett i nærheten. Området i syd skal bebygges og der kan det 

eventuelt vise seg naturlig å knytte seg til vann og avløp. En påfølgende 

reguleringsplanprosess vil avklare slike forhold. 

 

6.2 Intern veg 

Krav til opparbeidelse og utforming i henhold til kommunale krav blir tema i en eventuell 

reguleringsplanprosess for området. 

 

6.3 Adkomstveg til området 

Adkomst til området kan løses på 2 ulike måter; det kan etableres adkomst via regulert 

område i syd og direkteadkomst fra Trondheimsvegen i øst.  

 

6.4 Gang- og sykkelveg 

Det er kort veg til kollektivknutepunkt og til handels- og servicetilbudet på Råholt. Det er 

gode gang- og sykkelvegforbindelser i området, og ytterligere forsterking av dette realiseres 

med utbygging av Lundsjordet i syd. 
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7. SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING  

Råholt er i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definert innenfor 

kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Planen legger til grunn at 90 prosent av 

boligveksten i Eidsvoll skal komme i Sundet og omkring Eidsvoll Verk stasjon/Råholt. Statlige 

planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging sier også at det skal legges til 

rette for en utbygging som skaper kompakte byer og tettsteder, og samtidig skaper mer 

klimavennlig utvikling av samfunnet. Redusert transportbehov er helt sentralt. Målet er at 

bilkjøring erstattes med sykkel og gange. 

 

Ved Eidsvoll Verk stasjon er imidlertid grensen for utbygging vest for Trondheimsvegen i 

kommuneplans arealdel satt bare ca. 300 meter fra stasjonen, mens det ellers legges til 

grunn at arealer innenfor naturlig gangavstand til kollektivknutepunkt bør utvikles med en 

høy utnyttelsesgrad. Arealet som ønskes omdisonert ligger godt innenfor det som må 

vurderes som gangavstand  innenfor den avstand hvor jordvern kan vike til fordel for 

utbygging.   

 

Utbygger er innforstått med at utbygging her kan naturlig komme etter/samtidig med 

avslutning av utbygging av Lundsjordet. Dette kan eventuelt legges inn som en forutsetning. 

Dette avhenger selvfølgelig av atkomstløsning for området. 

 

Eiendommen anses å oppfylle målene i både Statlige planretningslinjer for samordnet areal- 

og transportplanlegging, og regional plan for samordent areal og transport i Oslo og 

Akershus. 

 
 

8. KONSEKVENSER AV OMDISPONERINGEN 

8.1 Lokale miljøverdier 

Utbygging av eiendommen anses å ikke medføre noen konsekvenser for lokale miljøverdier. 

 

8.2  Friluftsinteresser 

Det er ingen friluftsinteresser inennfor planområdet. En omdisponering vil dermed ikke få 

negative konsekvenser for slike interesser. 

 

8.3  Skole og barnehage 

En utbygging som ønsket antas å medføre en økning av elevtallet på skoler i nærheten, samt 

behov for barnehageplasser. Det er ikke foretatt noen kartlegging av skole- eller 

barnehagekapasiteten i området.  

 
 
9. OPPSUMMERINGSVIS  

Området ligger sentralt til på Råholt/Eidsvoll Verk, og har kort avstand til 

kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. Overordnede arealpolitiske føringer tilsier at 

slike områder bør utbygges med høy utnyttelse. 

 

Arealet som ønskes omdisponert ligger godt innenfor det som må vurderes som 

gangavstand innenfor den avstand hvor jordvern kan vike til fordel for utbygging.   
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Utbyggingsområdet ligger såpass langt unna Eidsvollsbygningen at det derfor ikke anses som 

uheldig i forhold til det vern som dette anlegget kan kreve. 

 

Fremtidig boligbebyggelse på eiendommen anses å være i tråd med overordnede statlige og 

regionale planer og retningslinjer for samordnet for areal- og transportplanlegging, og 

herunder for steder som er definert som «prioriterte lokale byer og tettsteder». 

 

 

Med hilsen 

for Øvre Romerike Prosjektering AS 

 
Andreas Kaarbø 

Arealplanlegger  

Dir.tlf.: 452 86 101 

e-post : ak@orp.no 

 

Vedlegg: Ideskisse for utbygging 

  

Kopi:  Grunneiere 
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 Høringsinnspill Gruvemyra 

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel knyttet til foreslått endring av del av Gruemyra fra 
boligformål til LNF 
 
Norconsult Jessheim vil på vegne av vår oppdragsgiver Norgeshus/Jos Bygg AS be om at boligareal på ca. 
26 daa ved Gruemyra videreføres i kommuneplanens arealdel for 2020 – 2031. Området er omtalt som 
innspill nr. 18 i administrasjonens egne vurderinger av arealformål i gjeldende kommuneplan,  
 
Området har vært inne i gjeldende kommuneplaner fra 1991, gjeldende formål ble lagt i 1995 og har ved 
senere rulleringer av planen ikke blitt endret. 
Grunneier/rettighetshaver 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/rettighetseier for å varsle at området kunne blitt foreslått tatt ut, og innledet en dialog med 
grunneier/rettighetshaver. 
 
Administrasjonens forslag er så langt en kan se vurdert dels knyttet til en overordnet vurdering av at det 
allerede er avsatt tilstrekkelig areal til boligformål i foreslåtte områder for boligutvikling og jordvern. 
 

 
Områdets lokalisering vist med rød stiplet strek. 
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Endret boligstruktur 
Administrasjonens vurdering er at det samlet sett er avsatt tilstrekkelige arealer til boliger i forhold til antatt 
befolkningsvekst i planperioden. Grunneier/rettighetshaver har ikke registrert noen drøfting av grunnlaget for 
denne konklusjonen når det gjelder konsekvenser av de føringene som er lagt til grunn. Føringene i 
«regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus» fra 2015, vil i løpet av planperioden 2020 -2031, 
medføre en stor endring i boligstrukturen i Eidsvoll. Nesen 80 prosent av boliger som skal bygges i de 
kommende 10 år skal etter regional plan for areal og transport nå bygges i form av leilighetsbygg/blokker. 
Det kan synes å føre til at kommunens profil med dagens ca. 8000 boliger i ene- og tomannsboliger og ca. 
1500 i blokker (2019 tall fra SSB), vil bli klart forskjøvet mot en langt høyere andel i blokker. Det savnes at 
kommunen stiller seg spørsmålet ved om dette er ønsket og i tråd med det de som skal flytte til Eidsvoll vil 
etterspørre. 
 
Jordvern 
Den foreslåtte endring av arealformål fra bolig til LNF er direkte begrunnet i jordvernhensyn. Vi vil vise 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. 
 
Ligger godt til rette 
Området tilfredsstiller slik administrasjonen har påpekt i sin oppsummering, de kriterier som bør stilles for 
boligutvikling. Gang- og sykkelveg til skoler og sentrum er på plass og 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.  
En utvikling av Gruemyra vil bidra til en ønsket vekst tett på sentrum. Dette vil igjen styrke grunnlaget for 
handel og service i kommunesenteret og bidra til en mer balansert befolkningsutvikling i kommunen samlet. 
Det vil også bidra til at kommunen kan dra fordel av kollektivdekningen som ikke minst jernbaneutbyggingen 
i Eidsvoll har lagt til rette for. 
 
Anbefaling 
Ut fra en avveiing av overordnede føringer som skal legges til grunn for arealutvikling i Eidsvoll og 
mulighetene for å styrke handel- og service i Sundet, bør dette innebære at Gruemyra beholdes som 
boligområde i den arealplanenperioden som nå skal vedtas. 
 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Terje Johan Hermansen   
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 Høringsinnspill gbnr. 18/7 

Det vises til innspill for gbnr. 18/7 datert 02.05.2016 innsendt av Øvre romerike Prosjektering AS, nå 
Norconsult på Jessheim. Innspillet følger vedlagt. 
 
Saksbehandling 
Da administrasjonen la fram sitt forslag til prinsippavklaring for ny kommuneplan til Formannskapets møte 8. 
oktober 2019, var innspillet verken å finne i vedleggene som skulle inneholde alle innspill eller i vurderingen 
av innspill. Denne manglende oppfølging av innspillet ble påpekt overfor administrasjonen, og 
administrasjonen beklaget at saken ikke var kommet med, og det ble lovet at innspillet skulle tas inn som del 
av utsatt behandling i formannskapet.  
Da saken ble lagt fram for ny behandling til formannskapet 28. januar i år var vurderingen av innspillet lagt 
inn som innspill nr. 35 med negativ innstilling. Grunneier la dermed, med løftene om at 
saksbehandlingsfeilen skulle rettes opp, til grunn at det da også var tatt med i den vedlagte presentasjon av 
alle innspill slik de andre innspillene var presentert. 
 
I forbindelse med at forslag til kommuneplanens arealdel nylig ble lagt ut på høring, ble det oppdaget at en 
kopi av innspillet med vedlegg fortsatt manglet i presentasjonen av alle arealinnspillene. Det innebærer at 
Formannskapet ikke hadde noen mulighet til selv å vurdere innspillet opp mot den presentasjon og vurdering 
som administrasjonen presenterte. Dette oppleves av grunneier, uansett om de folkevalgte ville følge 
administrasjonens anbefaling eller ikke, som en klar saksbehandlingsfeil som kommunen etter tidligere 
dialog burde unngått. Dette er nok engang tatt opp med administrasjonen, men det fremkommer ikke at dette 
er rettet opp i de dokumentene som nå er lagt ut til høring. 
 
Grunneier reagerer med stor uro på det som her har skjedd. Han har brukt tid og ressurser på et godt 
forberedt innspill, for så å oppleve en slik behandling.  
 
 
Kommentarer til vurdering av innspill 35 
Det registreres 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 områder 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 av den 
delen av gbnr. 18/7 som er foreslått, også kan bidra til å redusere kostnadene for å tilrettelegge det 
tilleggende området 
 
Det er her, som flere andre steder, mange grunner til at kommuneplanens muligheter ikke blir fulgt opp. Det 
kan for eksempel være uenighet mellom berørte grunneiere, kostnader knyttet til utvikling veid opp mot hva 
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markedet antas å ville etterspørre osv. Det vil derfor ofte være areal som ligger inne i gjeldende 
kommuneplan som ikke blir utviklet, eller hvor det tar lang tid før utvikling igangsettes. Det er noe av årsaken 
til at det kan stilles spørsmål ved den vurderingen som er gjort om at det er avsatt tilstrekkelig med areal i 
planforslaget. 
I innspill datert 02.05.2016 er det tatt opp sammenhengen mellom innspillet og det tilliggende arealet. En 
utvikling av det arealet som er spilt inn, eventuelt bare de nær 20 målene som ikke er fulldyrket, vil kunne 
bidra til å redusere kostnadene knyttet til infrastruktur for det tilgrensende området.  
 
Et annet spørsmål er om de avsatte arealer imøtekommer markedets etterspørsel. Det er så langt vi kan 
tolke at markedet i Eidsvoll er knyttet til å kunne tilby attraktive tomter med sentral beliggenhet for eneboliger 
eller tett/lav bebyggelse. Det vil alltid være en viss etterspørsel etter sentrale leiligheter. Det kan være fra 
boligkjøpere i etableringsfasen eller de som er godt etablert og vil flytte til en leilighet som er lettstelt og 
ligger sentralt. Den siste gruppa vil ofte frigjøre eneboliger for barnefamilier, slik at det kan bli en tilvekst av 
yngre innbyggere. Erfaring fra de fleste av de sentrale utbyggingsområder er at det i alle fall i første omgang 
er et betydelig antall lokale kjøpere. Det er ingen garanti for at etterspørselen vil være like sterk videre. 
Arealutvikling er en langsiktig prosess hvor det er ønskelig med forutsigbarhet. Det savnes i de føringene 
som er lagt for rulleringen av kommuneplanen, en overordnet politisk vurdering av de konsekvensene de vil 
få for framtidig befolkningsutvikling. 
 
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.  
Det fulldyrkede arealet har ingen god arrondering Det er som tidligere påpekt i innspillet, mulig å gjøre grep 
som sikrer en utvidelse av dyrket areal samtidig som den delen av eiendommen som i dag ikke kan utnyttes, 
blir utviklet. 
 
Det alternative arealet som grunneier ønsker å utvikle, er beskrevet i innspillet av 02.05.2016. Dette er et 
areal med LNF-status som på grunn grunnforholdene ikke kan utvikles. Det har heller ingen verdi som 
friluftsområde. Å bruke jordvern som begrunnelse for avslag her, blir derfor noe underlig. Vi ber derfor at det 
nå gjøres en selvstendig vurdering av det som er fremmet som alternativ B i innspillet. 
 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Terje Johan Hermansen 
 
Vedlagt følger:  

- innspill av 02.05.2016  
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EIDSVOLL KOMMUNE 
INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR EIDSVOLL  
–   VEDR. EIENDOMMEN SMEDSTUN‐FINNBRÅTEN, GNR/BNR  18/7  
 
1. Innledning 

Eier av ovennevnte eiendom, Torgeir Andersen, fremmer med dette følgende innspill til det 
igangsatte arbeidet med kommuneplanens arealdel i Eidsvoll. 
 
Eier ønsker at del av gnr. 18 bnr. 7 nederst i Elstadlia, sør for Finnbråtanvegen skal avsettes til 
boligformål. Det er sendt inn tilsvarende innspill, første gang i 2001 og siste gang i 2014. 
 

 
Figur 1: Kartet viser alle teiger tilhørende Smedstun, med rød sirkel rundt området for dette innspillet 

 
Kommunen har i forslag til planstrategi for planperioden lagt til grunn at det ikke er behov for å 
legge inn nye utbyggingsområder for boliger, da det i forrige runde ble lagt inn flere nye områder 
som dekker behovet. 

Eier av gnr. 18 bnr. 7 er uenig i denne vurdering.  Det er gode grunner til å anta at den sterke 
veksten som en har sett i Eidsvoll, vil fortsette. Erfaring viser at en del arealer som er lagt inn i 
tidligere planer, ikke blir utbygd eller at utbygging skjer langt senere enn tidligere antatt. Det kan i 
praksis medføre at det blir større etterspørsel enn det som markedet kan tilby og dermed virke 
unødvendig prisdrivende. 

I Eidsvoll er det videre et klart politisk ønske om en balansert utvikling mellom de ulike delene av 
kommunen, ikke minst etter at mye av veksten de senere år har kommet sør i kommunen. De 
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mulighetene de gode togforbindelsene fra Eidsvoll stasjon gir, tilsier nå økt vekt på tilrettelegging 
for boligutvikling i den delen av kommunen som naturlig vil bruke Sundet og Eidsvoll stasjon 
  
Den nylig vedtatte areal‐ og transportplanen for Oslo og Akershus, legger opp til en sterk 
konsentrasjon av boligutbygging i kommunene i Akershus. Med den veksten Eidsvoll må regne 
med vil det likevel kunne bygges et betydelig antall boliger også utenfor de definerte 
sentrumsområdene. Dette åpner blant annet for det varierte boligtilbudet som bør prege en 
landkommune som Eidsvoll. Det foreslåtte utbyggingsområdet passer her svært godt inn. 
  
2. Eiendommen 

Smedstun er et småbruk med et samlet areal på ca. 105 daa, fordelt med dyrket areal 20 daa, 60 
da skog og 25 daa annet areal, se kart. 

 
Figur 2: Foto av teigen på 18 daa, sett fra nord 

   
Figur 3: Foto av teigen sett fra sør 



 

3 
 

 
Det dyrkede arealet ligger vest og sør gårdstunet, sør for Finnbråtanvegen. Den fulldyrkede jorda 
sør for Finnbråtanvegen er på ca. 13 daa. Den forpaktes bort til et av nabobrukene. Østre del av 
denne teigen er på ca. 18 daa. Den er i landbrukssammenheng klassifisert som overflatedyrka jord 
og på diverse markslagskart vist som skog. Dette arealet har i lang tid ligget brakk og er med 
dagens driftsformer ikke egnet for noen form for dyrking. Grunnforholdene tilsier heller ikke at 
den er egnet for tilplanting. 

Eiendommen utgjør ikke noen drivverdig enhet ved selvstendig drift. Tunet foreslås opprettholdt 
til LNF‐formål sammen med skogen. 
  
3. Ønsket planløsning 
Primært ønskes hele den delen av eiendommen som ligger øst for Finnbråtanvegen, unntatt 
tunet, omdisponert til boligformål. Vedlagt dette brevet ligger en skisse som viser hvordan denne 
delen av eiendommen kan disponeres, jfr. disposisjonsplan Alt. A fra 2001 og utskrift av digitalt k‐
planinnspill datert 14.2.2014. 

   
Figur 4: Alternativ A, primært ønske 
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Sekundært ønskes det at kun deler av eiendommen sør for Finbråtanvegen omdisponeres til 
boligformål.  Her beholdes det dyrkede arealet i vest som dyrket mark/LNF område, se alt. B. 

 
Figur 5: Alternativ B, sekundært ønske 

 
Det ønskes tilrettelagt for en variert boligsammensetning. Den nordre(og vestre) del av området 
ønskes brukt til åpen villabebyggelse, jfr. skisse fra 2001. De søndre deler av området tenkes 
utnyttet til mer konsentrert småhusbebyggelse, gjerne rimelige boliger tilrettelagt for 
førstegangsetablerere. Utbyggingskostnadene her bør kunne bli lave siden det er kommunal veg 
til grensen av parsellen og vann‐ og avløpsledninger allerede ligger på eiendommen. 



 

5 
 

Det er også en mulighet for å kombinere utbygging av betydelige deler av den 18. dekar store 
teigen med en utvidelse av det dyrkede arealet. Det kan gjøres ved at deler av arealet sørøst på 
denne teigen fylles opp blir en del av  jordet, mens arealet opp med Eldstadlia utvikles kan 
bebygges med boliger. 
 
4. Begrunnelse for ønsket omdisponering 
Tunet og dyrket mark på Smedstun ligger inntil og delvis inneklemt mellom bebyggelse og veger. 
Arealene ved tunet har varierende helningsretning, helningsgrad og grunnforhold. Store deler av 
området heller mot sørvest. Øverste del av planområdet har gode utsiktsforhold. Ved 
planlegging/utbygging bør det kunne oppnås gode solforhold både for boliger og uteområder. 
 
Området ligger i sykkelavstand, enten med vanlig sykkel eller el‐sykkel, fra Eidsvoll stasjon.  
Mellom området og Sundet/Eidsvoll stasjon er det allerede ferdig utbygd gang‐ og sykkelveg.  Et 
annet forhold som tilsier en annen vurdering av denne eiendommen enn ved forrige behandling 
er vedtaket om å bygge ny skole som erstatning for Vilberg barneskole. Den nye skolen skal 
bygges ca. 500 meter fra eiendommen. 
 
Nærmeste bussholdeplass ligger ved Østsidavegen, Fv 177, bare 200 – 300 meter fra foreslått  
boligområde. 
 
Et annet forhold er at det over eiendommen går vann‐ og avløpsledninger. Det betyr at  
allerede etablert offentlig infrastruktur kan benyttes.    
  
En boligutvikling i tråd med alternativ B vil også kunne redusere kostnadene for å komme i gang 
med boligutvikling av områder nord for Finnbraåtanvegen. Dette er områder som i gjeldende 
kommuneplan er avsatt til boligformål, men hvor det så langt ikke har skjedd noe. En forklaring på 
dette kan være høye infrastrukturkostnader. Dersom dette innspillet tas til følge tar eier av  
Smedstun gjerne en dialog med eierne i det aktuelle området for å kunne legge til rette for at en 
utbygging av denne eiendommen kan forenkle igangsetting nord for Finnbråtanvegen. 
  
Det er i nærområdet store friluftsområder og gode turmuligheter både til fots og på sykkel. 
  
5. Forhold til verneinteresser 
Det er tidligere godkjent fradelt flere boligtomter fra eiendommen. Disse ligger både nord og sør 
for Finnbråtanvegen. Ved den siste fradelingen av en tomt øst for tunet, behandlet i 
Landbruksnemndas møte 26.08.1993, skriver jordbrukssjefen i sin utredning: 
  
«Det omsøkte arealet ligger i utkanten av en ca. 6 da stor teig som i sin tid ble brukt som fulldyrka 
jord, men som ikke egner seg for maskinell drift på grunn av stedvis tynt jordlag. Forpakteren har 
ved noen anledninger forsøkt å pløye arealet, men har gitt opp på grunn av fjell. Arealet ligger 
derfor unyttet. Den omsøkte parsellen er dessuten forholdsvis bratt. Arealet har derfor begrenset 
jordbruksmessig verdi. Dette sammen med at eiendommen ikke utgjør noen drivverdig enhet ved 
selvstendig drift gjør at en vurderer en fradeling som driftsøkonomisk forsvarlig etter jordlovens § 
55» 
  
Jordet i vest har større verdi som dyrket mark selv om dette også er noe inneklemt mellom tunet 
og tre villaeiendommer. I sørøst ligger det et udyrket areal som består av lauvkratt. I den bratte 
skråningen går det en god del vann‐ og avløpsledninger. I bunnen av skråningen er det en grøft og 
en kunstig anlagt dam. En boligutvikling  i dette området  tilsier en oppfylling og anlegg av en veg 
oppe på det oppfylte arealet. For å holde kostnadene ned legges vegen slik at den kan brukes av 
bebyggelse på begge sider. Alternativt kan deler av arealet som foreslås fylt opp, brukes til en 
utvidelse av dyrket areal, jfr. tekst siste del av ønsket planløsning. 





 

 

  
   
 

  
  
  

  
  
  

 Høringsinnspill til rullering av kommuneplanens arealdel for deler av 

gnr. 13, bnr. 1 

Norconcult Jessheim vil på vegne av Norgeshus/Jos Bygg AS, be om at de to områdene ved Styrivegen som 
framgår av vedlagte kart, blir tatt inn i kommuneplanens arealdel i den pågående rulleringen av 
kommuneplanen.  
Med de fire årene som har gått siden første frist for innspill til pågående rullering, bør kommunen være åpen 
for å vurdere innspill som dette som også bør kunne sees i forhold til andre innspill i nærområdet. 
 
INNLEDENDE KOMMENTARER 
Arealutvikling er en langsiktig prosess.  Nye områder som legges inn i denne kommuneplanrulleringen vil 
normalt først være klare for utbygging etter 2-5 år etter vedtatt plan. I mange tilfeller vil det gå enda lenger 
tid. Å slå fast at man har nok arealer for planperioden, kan derfor være svært kortsiktig med tanke på den tid 
som det i praksis tar å komme i gang. 
 
Flere av de områdene som ligger inne i gjeldende kommuneplan kan ha ligget inne gjennom flere 
kommuneplanrulleringer uten at noe har skjedd. Det kan skyldes mange forhold som blant annet 
utviklingskostnader i forhold til hva markedet etterspør eller at eldre områder kan ha sammensatte 
eierstrukturer som ikke fremmer utbygging. 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?  
 
En viktig målsetting i «regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» av 2015, er å legge til rette for 
økt kollektivbruk og redusert press på omgivelsene fra person- og varetransport. Det siste blant annet for å 
redusere klimavirkningene.  
De områdene som vil bli utviklet i årene framover i områdets og boligenes levetid, vil i det alt vesentlige bli 
betjent med 0-utslippskjøretøy både for person og varetransport. Det er vel heller i storbyområdene at 
biltrafikk generelt er en større utfordring, enn for Eidsvoll sin del og for øvrigt på Øvre Romerike. Skal det i 
kommuner som Eidsvoll utvikles boligområder som benytter de naturlige gitte områdekvaliteter som 
eksisterer, kan en stille spørsmål om det er riktig å legge så sterke føringer for at det store flertall av boliger 
skal bygges i det som mer og mer framstår som drabantbyer for hovedstaden. De mere landlige kvalitetene 
som spesielt barnefamilier etterspør i nær tilknytning for sine nye boliger, blir tvunget til å måtte vike. 
 

Eidsvoll kommune 
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UTVIKLING LANGS STYRIVEGEN 
Styri er et populært boligområde med et godt potensial for videre utvikling. De to områdene som vi her 
foreslår lagt inn kan bidra med anslagsvis 150 - 200 boliger.  
Avstanden til vedtatt tomt for ny barneskole er 2 til 2,5 kilometer. Deler av strekningen har allerede gang- og 
sykkelveg. Ved en utvikling av de to områdene som vi her spiller inn sammen med det området som er spilt 
inn nærmere Odalsvegen, kan gang- og sykkelveg langs Styrivegen inngå som en del av planen. 
Kollektivtilbudet på Styrivegen er i dag ikke tilfredsstillende, men kan med begrenset ressursinnsats styrkes.  
En utbygging av de øvrige områder som er spilt inn, sammen med de områder vi her foreslår, kan legge 
grunnlaget for en effektiv bussrute med hyppig frekvens mellom Eidsvoll stasjon/Sundet og Styri-området 
langs Styrivegen. Dette vil også komme eksisterende boligområder i Styri-området til gode. Med to - tre 
busser bør det her være forholdsvis enkelt å etablere et godt dekkende kollektivtilbud med god frekvens som 
også vil komme flere innbyggere enn de som vil komme i de nye områdene, til gode. 
 
 
NÆRMERE OM OMRÅDE 1 OG 2 
 
Område 1 består av deler av gnr. 13, bnr. 1 og ligger øst for Styrivegen. Områdets har et areal på om lag 85 
daa: 

 
Områdets lokalisering i kommunen. 
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Foreløpig mulighetsskisse for utvikling av arealet område 1. 

 
Område 1 ligger inntil en av de alternative skoletomtene. Slik status er når dette skrives, er denne ikke 
aktuell for ny 1 – 7 skole. Det bør gi mulighet for å bruke deler av denne tomten til en barnehage. Det legges 
derfor ikke i utgangspunktet opp til barnehagetomt i område 1. Område 1 kan etter vår vurdering i dag ikke 
oppfattes som attraktivt turområde for beboere i nærområdet. Området kan imidlertid fungere som et godt 
tilgangsområde for store østenforliggende LNF- områder som strekker seg over kommune- og fylkesgrenser. 
Det vil ved utvikling av området bli lagt til rette for å sikre tilgang til disse områdene sommer og vinter.  
 
 
Område 2 består av deler av gnr. 13, bnr. 1 og ligger vest for Styrivegen. Området har en størrelse på om 
lag 13,4 daa: 
 

 
Områdets lokalisering i kommunen. 
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Område 1 illustrert innenfor sort stiplet strek og viser område 2. 
 
Når det gjelder område 2 har det som område 1 i dag LNF-status. Deler av området bør være enkelt å 
utbygge. Avgrensning av området må imidlertid på grunn av grunnforholdene i området avklares nærmere i 
videre prosess. 
 
Heller ikke område 2 kan etter vår vurdering i dag oppfattes som attraktivt turområde for beboere i 
nærområdet.  
 
TYPE BOLIGER OG MARKEDSERFARING 
Vår oppdragsgiver ønsker i utgangspunktet å tilrettelegge områdene for eneboliger, tomannsboliger og to- 
etasjes flerleilighetshus. Boligtypefordelingen og det eksakte antall boliger må avklares i etterfølgende 
planarbeid.  
 
Områdene ligger godt til rette for å tilby attraktive boliger med god tilgang til store nærliggende friområder. 
Erfaringen fra pågående utbygging av området som omfattes av reguleringsplan for Trolldalen vest for 
Styrivegen, og like inntil disse 2 områdene, er positiv. Her har responsen fra kjøpere vært god. Vår vurdering 
er at Eidsvoll, ved å tilrettelegge for boliger i områdene langs Styrivegen, kan tilby boliger med en 
beliggenhet som gjør at området kan fremstå som et av de store attraktive områdene på Romerike. 
 
KONKLUSJON 
En utvikling av de foreslåtte områder vil bidra med attraktive boliger. Det vil sammen med utvikling av 
nærliggende områder som også er spilt inn i planprosessen kunne bidra til å bedre både infrastruktur og 
kollektivtilbud i området. 
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.  
Våt oppdragsgiver mener det i en vurdering 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. 
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Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Terje Johan Hermansen 
 
 
 
Vedlagt følger:  

- Kart med mulighetsskisse for område 1 øst for Styrivegen 
- Kart med mulighetsskisse for område 2 vest for Styrivegen 
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1. Innledning 
 

Overordnet tilnærming 

Eidsvoll FrP leverer her et innspill som skal ivareta Eidsvoll kommunes egenart for 

fremtiden, samtidig som vi skal akseptere den veksten vi står overfor. Det er avgjørende 

for Eidsvolls identitet, og innbyggernes trivsel, at dette gjøres på en forutsigbar og 

planmessig måte – hvor sentrums- og næringsutvikling må få store og attraktive nok 

arealer til å utvikles på. 

 

Fremskrittspartiet ønsker i utgangspunktet å utfordre regional plan for areal og transport, 

og fjerne de rigide bestemmelsene knyttet til knutepunkter og 80/20-regelen, men vil 

samtidig legge til rette for en ansvarlig utvikling som ivaretar hele kommunens behov 

innenfor rammene av dagens regionale regelverk. 

 

Tettsteder og knutepunkter 

Den foreslåtte kommuneplanen tar i liten grad innover seg at både topografiske og 

kommunikasjonsmessige forhold påvirker den oppfattende lengden til 

kollektivknutepunkter, og Eidsvoll FrP kan ikke støtte en plan som ikke tar hensyn til slike 

formål. Bl.a. er det uforståelig at man definerer «inn» områder oppe i bakkene øst for 

Vorma og Sundet i tilknytning til Eidsvoll stasjon, men ikke områder på samme side av 

elva, og i umiddelbar nærhet mot vest. På Råholt tar planen heller ikke hensyn til at 

beboere langs Trondheimsvegen har gode bussforbindelser, som igjen tilsier en utvidet 

sone for tettstedsutvikling. 

 

Eidsvoll FrP vil derfor utvide områdene for boligutvikling nær Sundet, samtidig som vi tar 

betydelige grep for utviklingen av Råholt. Dal, som et tredje tettsted – med tydelig vekst – 

får også et betydelig løft i dette dokumentet. 

 

Infrastruktur 

Trondheimsvegen er i utgangspunktet underdimensjonert for den trafikken som går 

mellom Råholt og Dal, og for å bøte på dette – samt lette tilgangen til E6 m.m. for beboere 

på vestsiden av Trondheimsvegen på Råholt – ønsker vi at det skal etableres en 

omkjørings-/ringvei på vestsiden av de eksisterende og foreslåtte boligområdene mellom 

Trondheimsvegen og E6. 

 

Ifm. at BaneNOR ønsker å fjerne krysningspunktene på Dal og Bøn, foreslår dessuten 

Eidsvoll FrP å etablere en krysning i kulvert på Dal – samt jernbanebro på Bøn. 
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Kommunens holdning til interessenter 

Eidsvoll FrP er tydelige på at både hensynet til privat eiendomsrett, forutsigbarhet og 

kommunens omdømme, tilsier at Eidsvoll må ha en tydelig «ja-holdning» til innbyggere og 

utviklere. Å skape rom for fleksibilitet i utbygginger, utvikling av flere områder, og å ikke 

legge bånd på områder som i eksisterende plan er regulert til bolig, næring eller 

sentrumsformål uten dialog med grunneiere/utviklere er viktig for oss i denne 

høringsrunden. 

 

Særlig i lys av den siste tids nedstenging av samfunnet, med dertilhørende tap for svært 

mange, vil det være uhørt av kommunen å påføre folk ekstra tap som følge av 

utviklingsforbud på egen eiendom. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Vi må erkjenne at kommunen er i en presset situasjon, ikke minst sett i lys av den brutale 

tappingen av kommunens disposisjonsfond som har funnet sted de siste par årene, og 

flere av de skisserte mulighetene og utviklingsområdene vil derfor være avhengige av 

ekstern finansiering for å kunne realiseres. I sentrumsområdene er dette en selvfølge, da 

det ikke er kommunens oppgave å etablere og drive sentrumskvartaler og 

næringsvirksomhet, men der enkelte kommuner er i stand til å fullfinansiere og drifte store 

idrettsanlegg, parker m.m., vil Eidsvoll kommune være nødt til å søke offentlig-privat 

samarbeid for å etablere enkelte slike tilbud.  
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2. Overordnet tilnærming 
 

Hvordan skal kommunen se ut? 

Eidsvoll kommune bærer preg av å være en innlandskommune med utstrakt landbruk. 

Jorder, skog og vann er naturlige elementer hvor enn man ferdes, og slik skal den også 

forbli i tiden som kommer. 

 

Samtidig som vi ivaretar de kvalitetene som allerede er til stede i Eidsvoll, må vi ta innover 

oss at vi er plassert i et vekstområde på Østlandet, vi har gode forbindelser til Oslo, er 

plassert nær Gardermoen og er derfor i utgangspunktet attraktive for både innflyttere og 

næringsliv. En viktig utfordring i kommuneplanen blir derfor å kanalisere denne veksten på 

en hensiktsmessig måte – som både ivaretar Eidsvolls egenart, trivsel og trygge bomiljøer, 

vekst og behov for arbeidsplasser. 

 

Særlig i Sundet og på Råholt, er det i dag etablert områder og kvartaler for 

sentrumsutvikling, vekst, næringsliv, kjøpesenter, o.l. Dette behovet kommer ikke til å bli 

mindre når kommunen vokser, og flere tilbud vil i fremtiden gå hånd i hånd med flere 

arbeidsplasser. Eidsvoll FrP er opptatte av at gode og attraktive områder til alle formål – 

det være seg næring, bolig, sentrum/service eller landbruk – må prioriteres. Kun på denne 

måten, med tydelig prioriterte områder, kan kommunen sikres en helhetlig og forutsigbar 

utvikling i årene som kommer. 

 

Lokaldemokratiske prinsipper 

For Fremskrittspartiet utgjør kommunene selve fundamentet i det lokale folkestyret, og 

representerer nærhet, tilhørighet og mulighet for innflytelse for befolkningen. For å 

opprettholde tillit, er det derfor viktig at vi som folkevalgte gis mulighet til å levere på disse 

prinsippene, og regionale/statlige organer bør derfor ikke ha innsigelsesrett i bl.a. lokale 

plan- og arealvedtak. 

 

Partiene i kommunestyret er valgt av velgerne, og eksisterer derfor ikke i et vakuum. Dette 

er det viktig at vi alltid har med oss i vårt politiske virke, og det er derfor av betydning at vi 

benytter tilliten vi er blitt vist til å legge langsiktige og ambisiøse planer for kommunen. Vi 

må m.a.o. se både kommunen, og større arealer i deler av kommunen, på en helhetlig og 

utviklingsrettet måte. 

 

Trivsel, vekst og nærhet – hånd i hånd 

Eidsvoll kommunes slagord er «trivsel og vekst i Grunnlovsbygda», og dette oppsummerer 

i grunn på en god måte Fremskrittspartiets tilnærming til kommunens utvikling. Der 

flertallet hittil har lagt opp til et høringsdokument som er stikk i strid med kommunens eget 

slagord, hvor vekst helst skal unngås, så ønsker Eidsvoll FrP en mer offensiv holdning i 

kommunen. Vi ønsker veksten velkommen, men vil samtidig kanalisere denne til utvalgte 

områder, slik at det ikke går utover den generelle trivselen i kommunen. 
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Kort sagt, så kan dette oppsummeres med at f.eks. næringsliv skal ha gode kår for å 

etablere ny virksomhet i kommunen, men dette betyr ikke at hvem som helst skal risikere å 

få et dominerende næringsbygg rett utenfor stuevinduet sitt. Store, attraktive områder nært 

hovedtransportårene er sentrale stikkord når vi skal ta imot veksten i næringslivet, og i 

tillegg til å konsentrere næringsklyngene på større arealer gir en slik tilnærming 

brukervennlighet for innbyggerne – både i form av tilgjengelighet, og økt tilbud i de avsatte 

områdene. 
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3. Tettsteder og knutepunkter 
 

Forholdet til regional plan for areal og transport 

Daværende Akershus fylkeskommune har vedtatt en areal- og transportplan som legger 

sterke bånd på de enkelte kommuner mht. å utvikle arealer. Dette er i direkte strid med de 

lokalpolitiske prinsippene som er lagt til grunn i kap. 2 av dette dokumentet, og det er et 

selvstendig mål å få Viken fylke til å slippe opp på de kravene og restriksjonene som følger 

av denne planen. 

 

For Eidsvoll kommune, er det særlig de såkalte knutepunktene som er særlig 

problematiske. Her er det temmelig rigide regler både mht. hvor vekst skal skje, samt 

hvordan veksten skal allokeres. Dette er selvsagt problematisk ut fra lokaldemokratiske 

hensyn, og selv om mange av føringene isolert sett er av en slik art at det er naturlig at 

kommunen vurderer en stor del av arealdisponeringene på samme måte som planen, 

ligger det en utfordring i at vi som lokalpolitikere fratas fleksibilitet og låses i større grad 

enn dersom vi kunne gjort disse vurderingene lokalt. 

 

Som en sekundær løsning, dersom det rødgrønne flertallet i Viken fylke ikke er villig til å 

gjøre fornuftige endringer i det regionale planverket, så må utviklingen skje på en måte 

som også ivaretar forsvarlige vekstmuligher på Dal, samtidig som fremtidsrettet utvikling i 

resten av kommunen ikke skal ofres. 

 

Vurderinger 

Areal- og transportplanen forholder seg til «1-kilometergrensen» som en teoretisk 

gangavstand fra kollektivknutepunkter. Denne vurderingen er høyst problematisk, og 

Eidsvoll FrP mener – all den tid vi er bundet til planen - det vil være mer riktig å ta 

utgangspunkt i undersøkelser som viser at mindre enn ti minutters gange fra et 

kollektivknutepunkt vil gjøre at en vesentlig andel av innbyggerne velger å gå. 

 

I praksis betyr dette at den regionale planen er for optimistisk mht. hvor langt personer er 

villige til å gå for å komme til et kollektivknutepunkt, særlig der landskap, veinett eller 

andre hindringer gjør gangtiden lengre. Dette betyr at områder som kanskje ligger 7-800 

meter unna et knutepunkt i luftlinje, kan være avhengig av bedre tilrettelegging for privatbil 

som følge av diverse faktorer som fører til at det tar lang tid å gå til knutepunktet. Dette er 

hensyn som kommuneplanen må ta innover seg. 

 

På den annen side, kan et jevnt og forutsigbart kollektivtilbud bidra til å utvide området 

betraktelig. F.eks. langt Trondheimsvegen er det flere områder som ligger så tett ved en 

bussholdeplass, at man i realiteten kommer seg lenger enn én kilometer på ti minutter 

uten bruk av bil. Eidsvoll FrP kan ikke slutte seg til en plan som ikke i større grad enn i dag 

tar hensyn til slike faktorer, og hele forslaget knyttet til både «1-kilometersgrensen» og 

«grønn strek» fremstår som mangelfull. 
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Slik planforslaget ligger pr. i dag, gis Eidsvoll kommune et altfor restriktivt og hemmende 

planverk uten fleksibilitet, mangfold og handlingsrom. 

 

Når det gjelder utforming av tettstedene, er Eidsvoll FrP helt på linje med Eidsvoll Høyre i 

deres forslag om at det må etableres prinsipper i kommuneplanen for hva slags 

bebyggelse man ønsker i ulike avstander fra kollektivknutepunktene, og videre at disse 

prinsippene om ulike soner må avstemmes med «forrige og neste» sone. 

 

Utviklingsområder – til beste for hele kommunen 

Eidsvoll FrP anerkjenner tosidigheten vi står overfor, hvor Sundet er kommunens sentrum, 

samtidig som Sørbygda er et attraktivt vekstområde med to viktige kollektivknutepunkter. 

Det er derfor viktig å ha en kommuneplan som identifiserer Sundet, Råholt og Dal som 

prioriterte utviklingsområder, og med tilstrekkelig utvikling til å gi oss frihet til å utvikle også 

resten av kommunen etter behov og ønsker. 

 

For Sundets del, støtter vi oss i stor grad på den prosessen som allerede er i gang, og har 

derfor ikke store innspill på arealdisponeringene. Det er derimot verdt å bemerke det 

paradoksale i at man på østsiden av Vorma har valgt å strekke «grønn strek» langt utenfor 

det som vil være normal timinuttsgange fra stasjonen og dagens sentrum, mens man på 

vestsiden – hvor Eidsvoll stasjon er plassert – har valgt å snevre inn utviklingsområdet 

betydelig. Dette viser en grov inkonsekvens i planarbeidet, som Eidsvoll FrP ikke kan stå 

inne for. Det er dessuten ønskelig med noe større avsetning til boligbygging på vestsiden 

av Vorma, godt innenfor avstandsmålene for tettstedet. 

 

På Råholt leverer vi et forslag som dels supplerer, og dels erstatter, planforslaget. Eidsvoll 

FrPs innspill til plan for Råholt inneholder både videreføring av eksisterende forslag til 

reguleringer, samt alternative forslag. Kort oppsummert ønsker vi en betydelig utvikling av 

sentrum på vestsiden av Trondheimsvegen, hvor det per i dag finnes betydelige arealer 

som er ubebygde. På denne måten kan utviklingen styres inn i et kompakt og moderne 

sentrumsområde, samtidig som behovet for å innlemme privatboliger reduseres. Vårt 

forslag innebærer en miks av bilveier og arealer for myke trafikanter, men på en slik måte 

at ingen skal være nødt til å gå mer enn ett kvartal for å komme til butikker og andre 

tjenester i Råholt sentrum. På den andre siden av Tærudvegen, vis-á-vis Råholt 

ungdomsskole, ønsker vi å regulere et større område til en allidrettsflate som kan brukes 

av både skolen og ulike idrettslag m.m. – også til aktiviteter som krever andre flater enn 

fotball. Som en naturlig avdeling mellom sentrum og boligområder, legger Eidsvoll FrP 

dessuten inn et betydelig areal til grøntområde/park på det som i dag er en sørlig del av 

Tærudjordet. I tillegg ønsker vi plass til flere boliger i forlengelsen av eksisterende 

boligfelter, legger opp til å avlaste Trondheimsvegen med en omkjørings-/ringveistruktur, 

og ønsker en regulering som legger til rette for et større prosjekt med offentlig-privat 

utvikling av området ved Bønsmoen skole for både idretts- og boligformål. 
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Dal er på mange måter tettstedet og knutepunktet som har blitt litt «glemt» i planverkene. 

Dal stasjon er endestasjon, et område med allerede eksisterende næringsvirksomhet, og 

det har i tillegg betydelig potensial som park- og rekreasjonsområde. Samtidig tar vi 

kommunestyrets vedtak av 10.12.2019 på alvor, og legger inn et større område på 

Liene/Hellerstad til offentlig formål med sikte på å etablere 1-10-skole og økt 

idrettskapasitet i området – fortrinnsvis i samarbeid med Ullensaker kommune. 

 

I området ved Dal stasjon, ønsker vi å forlenge Sessvollvegen langs skinnene på 

vestsiden, og ned i kulvert som kommer opp igjen i krysset Aksel Bråtens 

veg/Finstadvegen. Både i området langs forlengelsen av Sessvollvegen, samt mellom 

Aksel Bråtens veg og Risa, ønsker vi å legge til rette for betydelig utvikling. Eidsvoll FrP 

ser en betydelig mulighet for utvikling av området langs vestbredden av elva til 

sentrumsformål med tilrettelegging for allmenn ferdsel langs et parkområde nede ved 

vannet. En utvikling av arealene i umiddelbar nærhet av krysset Aksel Bråtens 

veg/Finstadvegen, samt tilrettelegging for friområde langs Risa, vil være et enormt bidrag 

til å styrke Dal som tettsted – både mht. attraktivitet for beboere, næringsliv og stasjonens 

posisjon som viktig knutepunkt i området. 

 

  



 

www.frp.no/ditt-fylke/viken/eidsvoll 

10 

4. Infrastruktur 
 

Hovedprinsipper 

I Eidsvoll har vi noen vegstrekninger som til daglig gir innbyggerne store utfordringer. 

Det er som vel alle i Eidsvoll har erfart, til tider veldig store trafikale problemer langs 

Trondheimsvegen fra Dal til Eidsvoll Verk stasjon. Det har vært en kjensgjerning i flere år 

at noe må gjøres på denne strekningen, men tiltakene har så langt uteblitt. Eidsvoll FrP 

har skissert en løsning til avlastningsveg for området. Det er viktig å presisere at tegnet 

trase ikke nødvendigvis ligger akkurat der den må ligge pga. topografi, grenser osv., men 

prinsippet bak er det viktigste for oss i denne omgang. 

 

I og med at BaneNOR skal stenge planovergangene i kommunen, så må vi også ha gode 

løsninger tilgjengelig som erstatning for disse. 

 

Omkjøringer 

Eidsvoll FrP har støttet oss på tallene fra 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) for å vise hvorfor noe må gjøres med 

trafikkutfordringene. 

 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) for strekningen langs 

Trondheimsvegen fra Vestbysvingen på Dal til 

AMFI på Råholt, viser at det er like mye trafikk på 

denne strekningen som på E6 gjennom 

kommunen. Med en ÅDT på 12.001-20.000, så er 

det egentlig krav om 4-felts veg. Dette er naturlig 

nok vanskelig å få til uten å rasere mange 

eiendommer med et stort omfang av 

ekspropriasjon. 

 

For å unngå en firefeltsveg må det derfor bygges 

en ny ring-/omkjøringsvei på vestsiden av 

boligbebyggesen fra Dal til Råholt sentrum for å 

avlaste trafikken på dagens veg. Slik Eidsvoll FrP 

ser for oss løsningen på dette, må en slik veg 

starte så nære påkjøringen til E6 som mulig på 

Dal. Den må ha god standard med 70-80 km/t 

fartsgrense, og ha påkjørsler fra alle de store 

boligfeltene på vestsiden helt frem til Råholt 

sentrum og videre ned til Sundbyvegen.  

 

En ringveg kan bygges i flere etappe (illustruert med rødt og blått). Prioritet 1 må være 

Dal-Råholt sentrum, deretter kan man utvide videre ned til Sundbyvegen, samt også på 

sikt bygge ut en parsell sør av bebyggelsen på Råholt som kan flette sammen den nye 



 

www.frp.no/ditt-fylke/viken/eidsvoll 

11 

omkjøringsvegen og Hjeravegen, slik at det faktisk blir en full ringvei rundt hele Råholt 

sentrum. 

 

Tilgjengelighet 

En ny omkjøringsvei vil virke som en god 

avlastning på dagens vegsystem, og 

samtidig vil den også lette tilgjengeligheten 

til Råholt sentrum fra sør og vest. Slik et 

tenkt trasevalg kan være, så vil man 

samtidig kunne avlaste trafikken via 

Tærudvegen når boligfeltene på vestsiden 

får tilgang til Råholt sentrum og AMFI-

området uten å måtte benytte 

Trondheimsvegen. 

 

Ved en omkjøringsvei på vestsiden, vil alle 

beboere fra hele området få en raskere og 

mer effektiv tilgang til E6 og Råholt 

sentrum. 

 

Det bør også i kommuneplanen legges inn 

ny avkjøring fra E6 Andelva mot 

Sundbyvegen. Dette vil gi innbyggere på 

Eidsvoll Verk en enda raskere rute til E6 og 

dermed være med på å minske 

belastningen på det øvrige vegnett over 

Råholt/Dal. 

 

Sammen med en ny omkjøringsvei må det 

også sees på strakstiltak langs dagens trasé. Med en omkjøringsvei, hvor man kan holde 

litt høyere hastighet og komme raskere frem, bør dagens trasé langs Trondheimsvegen 

skiltes ned til 50 km/t fra man har passert avkjøringen til ringveien i sør og helt frem til 

Råholt sentrum. Det må også bygges flere rundkjøringer fra Dal og helt frem til 

Eidsvollsbygningen. Tre av disse er rundkjøringer som må på plass som strakstiltak, også 

før en omkjøringsvei er på plass: 

 

1. Krysset Trondheimsvegen - Koloni vegen på Dal 

2. Krysset Trondheimsvegen – Kjerkevegen på Råholt 

3. Krysset Trondheimsvegen - Martin Johansens veg på Råholt 
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Kollektivtransport 

Når det gjelder BaneNOR sine planer om å 

fjerne planovergangene i kommunen, så må 

det lages alternativer for kryssing av sporene 

for både bilister og myke trafikanter 

For Bøn sin del må det bygges en bru over 

jernbanen og Andelva. Vårt forslag er et en 

slik bru bygges på sørsiden av dagens Bøn 

stasjon slik at den treffer dagens vegsystem i 

krysset på østsiden av jernbanen og Andelva. 

 

På Dal er BaneNOR sitt forslag kun en 

gangbru over sporene mens kjøretøy skal 

ledes rundt via rundkjøringen ved Dal skole og 

ned Aksel Bråtens veg. Dette er ikke en 

holdbar løsning, det må det lages en kulvert 

for både kjøretøy og gående under sporene. 

Ser man på DSB sine tall så er ÅDT for begge 

disse vegene i dag 1501-4000. 

 

Det som ikke ligger inne i tallene, er fremtidig 

utbygging. Dette vil naturlig vil skje på 

østsiden av Dal. Som vi foreslår lagt inn i 

kommuneplanen, vil det de neste årene 

bygges ut ca. 600 mål på østsiden av Dal, 

med dertil økning i trafikken.  

Med fremtidig utbygging, og kun Aksel 

Bråtens veg tilgjengelig, slik planen til 

BaneNOR er, så vil mest sannsynlig trafikken 

på denne veien øke drastisk opp til minimum 

4001-6000 ÅDT. I tillegg så er dagens bru 

over jernbanen i Aksel Bråtens veg smal, og i 

praksis mangler den også gode gangfelt. 

 

Den eneste fornuftige løsningen på 

trafikkutfordringene på Dal stasjon er å bygge 

kulvert under sporene og bussholdeplassen 

som vist på illustrasjonen.  
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5. Kommunens holdning til interessenter 
 

Hovedprinsipp 

Utgangspunktet for enhver kommune, bør være en serviceinnstilt og positiv holdning til 

innbyggere og tiltakshavere. Mennesker, organisasjoner og bedrifter som ønsker å 

etablere seg i kommunen, skal møtes på en positiv og profesjonell måte, av en kommune 

som ønsker alle velkommen. «Ja-kommunen» bør være både et juridisk utgangspunkt og 

en ryggmargsrefleks. 

 

Det er flere grunner til at en slik positiv holdning bør være et bærende prinsipp for en 

hvilken som helst kommune. For det første, så er positivitet attraktivt. Å bli møtt av 

imøtekommenhet er i seg selv tiltrekkende, og gir et positivt omdømme. Det er dessuten 

viktig å forholde seg til at vi i Norge har privat eiendomsrett, og at denne må respekteres. 

Dette betyr ikke at et hvilket som helst tiltak på privat eiendom kan aksepteres, da det alltid 

vil finnes andre berørte som kan oppleve negative konsekvenser for egen eiendom som 

følge av et gitt tiltak, men innenfor definerte soner må innbyggere og tiltakshavere gis mest 

mulig frihet til å benytte og utnytte egen eiendom – både i privat, ideelt og kommersielt 

henseende. 

 

Begreper og restriksjoner 

Planforslaget, slik det foreligger, legger betydelige hinder i veien for interessenter gjennom 

sin begrepsbruk. Bl.a. er det svært problematisk at det rødgrønne flertallet valgte å ta inn 

bestemmelser som legger bånd på «dyrkbar mark» på lik linje med dyrket mark. Med en 

liten språklig tilføyelse, så har flertallet her i realiteten foretatt en svært omfattende 

inngripen i den private eiendomsretten, og dette tillegget må følgelig tas ut av 

retningslinjene igjen. 

 

Bruken av «nødvendig» vekst er også problematisk, all den tid man ikke kvantifiserer 

nødvendighet. Slik gir man administrasjon og politikere ytterligere anledning til å strupe 

utvikling nærmest etter eget forgodtbefinnende, da «nødvendig» ikke er noen objektiv 

størrelse, og bidrar på denne måten til å forsterke den usikkerheten som Eidsvoll 

kommune allerede er assosiert med mht. hvorvidt det vil være mulig å realisere prosjekter 

i kommunen – det være seg bolig eller næring. Slik Eidsvoll FrP ser det, må kommunen 

legge opp til retningslinjer som i mye større grad legger opp til en offensiv og positiv 

holdning til etablering i kommunen. Å være attraktiv for individer og næringsliv er en ære, 

og et uttrykk for at de ønsker å holde til her, og dette må vi applaudere. 

 

Vi reagerer også på at det er foreslått å ta ut betydelige områder, hvor grunneiere til tider 

ikke på noen måte har vært orientert om hva slags konklusjoner kommunen har vært i ferd 

med å lande på, hvor det ikke har vært noen dialog om evt. utviklingsplaner for områdene, 

og kan ikke gjøre annet enn å slå fast at dette er en respektløs måte å behandle 

innbyggere og interessenter på. Dersom forslag om å omgjøre områder til LNF, uten 

dialog med grunneiere eller potensielle utviklere av områdene, faktisk vedtas, vil 

kommunen både gjøre grunneierne en stor urett gjennom tilsynelatende vilkårlig 

behandling og samtidig påføre mennesker og næringsliv betydelige økonomiske tap. 
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Særlig i lys av den siste tids nedstenging av samfunnet, med dertilhørende tap for svært 

mange, vil det være uhørt av kommunen å påføre folk slike tap. Eidsvoll FrP mener derfor 

at kommunen må gå gjennom alle arealer som foreslås omgjort fra utviklingsverdig formål 

til LNF, og sikre at slik omgjøring kun skjer i dialog og overensstemmelse med 

grunneier/utvikler. 

 

Mangfold og fleksibilitet 

Oppsummert, så ønsker Eidsvoll FrP å legge opp til en langt mer fleksibel arealforvaltning 

enn det som høringsdokumentet legger opp til. Vi ser en stor verdi i å legge til rette for 

betydelige arealer, trolig utover det som måtte vurderes som strengt «nødvendig». Dette 

av flere grunner: Én faktor er at prognoser er usikre, og at de forventningene man har i dag 

kan endre seg i fremtiden. En slik tilrettelegging, vil også muliggjøre utvikling av et bredere 

utvalg av områder, hvilket igjen sikrer både innbyggere og kommunen en større fleksibilitet 

for fremtiden. Denne åpningen, vil i neste runde bidra til å redusere belastningsveksten i 

de enkelte nærmiljøer, da bl.a. spredt boligbebyggelse i større grad kan skje i flere 

områder i kommunen. 
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6. Økonomiske konsekvenser 
 

Kommunens situasjon 

Fremskrittspartiet har i flere år fremmet en politikk som ville bidratt til å skape et 

økonomisk handlingsrom i kommunen ved å redusere kostnader på områder som har 

minimal påvirkning av tjenesteproduksjonen til innbyggerne, samt sikre at relevante 

inntekter enten tas med eller legges til. Vi har ikke ønsket å bruke disposisjonsfondet 

(kommunens «sparepenger») til å støtte en ikke-bærekraftig drift av kommunen, noe som 

har vært et svært viktig prinsipp i den pressede situasjonen Eidsvoll befinner seg i. 

  

Eidsvoll FrP har lagt opp til et svært nøkternt forbruk av kommunens oppsparte midler i 

planperioden 2020-23 for å snu kommuneøkonomien til positive driftsresultat i det fjerde 

året. Dette sikrer videre bærekraftig drift av kommunen, samtidig som fond holdes på et 

nivå som gir god avkastning og mulighet til å gjennomføre investeringer også i fremtiden.  

 

Det vedtatte budsjettet, med tilhørende økonomiplan, går dessverre i en stikk motsatt 

retning av de budsjettene Eidsvoll FrP har fremmet. Forbruket øker, fondene tappes mer 

enn nødvendig og kommunen har i tillegg vedtatt å innføre eiendomsskatt. Dette gir et 

svært begrenset økonomisk handlingsrom, og vil stille tøffe krav til at politikere og 

administrasjon sammen greier å finne de beste løsningene for å få mest mulig ut av hver 

investeringskrone. 

 

Dette vil også innebære at dette høringsinnspillet må anses som en tilrettelegging for 

muligheter, som det ikke nødvendigvis er gitt at det finnes kommunale finansieringsmidler 

for på kort sikt. F.eks. vil en ny skole på Dal være høyt oppe på vår prioriteringsliste, siden 

eksisterende Dal skole er fullstendig sprengt kapasitetsmessig, mens en større utvikling av 

idrettspark med idretthall ved Bønsmoen skole vil være avhengig av eksterne midler for å 

kunne realiseres innenfor planperioden. Det er likevel viktig å bruke kommuneplanen som 

et redskap for å synliggjøre hva vi ønsker å åpne opp for, hva slags aktiviteter og 

virksomheter vi vil legge til rette for, og for å kommunisere tydelig hvordan vi ser for oss 

fremtidens Eidsvoll i år 2031. 

 

Investeringsprogram 

Eidsvoll kommune står allerede midt oppi betydelige investeringer på områder hvor våre 

institusjoner til dels har hatt betydelig forfall. Vilberg ungdomsskole er utvidet, det samme 

står for tur ved Råholt skole, Dal skole er sprengt, Bønsmoen skole må trolig utvides, og 

innen få år skal en splitter ny Vilberg skole stå klar på Tynsåk. I tillegg har vi investeringer 

knyttet til barnehage og eldreomsorg foran oss, og som følge av dette vil derfor betydelige 

driftsmidler bli bundet opp til å betjene lånene til disse investeringene. 

 

For Eidsvoll FrP har det derfor vært helt avgjørende å kjempe for at låneveksten må 

dempes, ved at kommunen i større grad regulerer egne arealer til bolig og næring, for å 

generere salgsinntekter som kan brukes til å finansiere deler av investeringene som 

kommer i årene fremover. Her står de store arealene vi ønsker å avsette til villabebyggelse 
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på Dal sentralt, og omreguleringen av disse skogsarealene er dessuten en naturlig 

oppfølging av kommunestyrets vedtak av 10.12.2019. Egne investeringsmidler er helt 

avgjørende for at Eidsvoll kommune skal komme seg gjennom investeringene vi nå står 

overfor, og dersom det er mulig innenfor gjeldende knutepunktstrategi bør areal for 

fremtidig boligbebyggelse snarere avsettes i enda større grad enn i vårt innspill, heller enn 

mindre. 

 

Offentlig-privat samarbeid 

Selv med salg av store arealer regulert for bolig- og næringsutvikling, og god økonomisk 

disiplin i anskaffelsene knyttet til nært forestående investeringer, vil Eidsvoll kommune 

være avhengig av eksterne midler for å kunne realisere alle innspillene i denne planen. 

Utvikling av sentrumsområdene på Råholt og Dal, samt idrettsparker på Bønsmoen og 

Liene/Hellerstad, vil kreve et betydelig innslag privat kapital. Dette er særlig aktuelt ved 

Bønsmoen, hvor det foreligger konkrete ideer om en slik utvikling av området. Slike initiativ 

må kommunen være positiv til. 

 

Samtidig må vi være klare over at en slik privat, og muligens kommersiell, finansiering av 

anlegg, også vil øke behovet for inntjening på driften. Kommunen må betale for leie i de 

periodene man ønsker å disponere anleggene, anlegg – både utendørs og innendørs – kan 

ventes å bli brukt i kommersiell sammenheng, og i perioder kan det helt sikkert bli aktuelt å 

bruke anleggene til andre formål enn idrett (det være seg messer, utstillinger, konserter, 

e.l.). Likevel er konklusjonen at Eidsvoll kommune må arbeide for å realisere flest mulig 

slike prosjekter, da totalen er positiv. Kommunen slipper å bære byrden av ekstra 

investeringskostnader, finansieringen vil kun knyttes opp til faktisk, planlagt bruk – i stedet 

for å binde opp masse investeringsmidler i perioder uten bruk – og det har en betydelig 

verdi å kunne få realisert prosjekter som ikke ellers ville vært mulig innenfor ansvarlige 

økonomiske rammer.  
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7. Bestemmelser og retningslinjer 
 

Eidsvoll FrP spiller ikke inn noe helhetlig endringsforslag til kommuneplanens 

bestemmelser og retningslinjer i høringsinnspillet, utover det som allerede fremkommer 

underveis i dokumentet, men varsler med dette at det vil komme alternative forslag ifm. 

den endelige behandlingen av kommuneplanen. 
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8. Kommuneplanens samfunnsdel 
 

Eidsvoll FrP spiller ikke inn noe helhetlig endringsforslag til kommuneplanens 

samfunnsdel i høringsinnspillet, utover det som allerede fremkommer underveis i 

dokumentet, men varsler med dette at det vil komme alternative forslag ifm. den endelige 

behandlingen av kommuneplanen. 
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9. Kommuneplanens arealdel 
 

I høringsrunden ønsker Eidsvoll FrP å spille inn følgende prioriteringer og endringer i 

kommuneplanens arealdel1 (unntatt samferdsel, som allerede er omtalt i kap. 4): 

 

 
 

 
 

 
 

Sundet-Myhrer: 
Eidsvoll FrP foreslår å legge inn 
flere arealer til boligformål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hurdalssjøen: 
Eidsvoll FrP foreslår å avsette 
ekstra areal til spredt 
hyttebebyggelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ormlia sør: 
Eidsvoll FrP foreslår å avsette et 
større areal til næringsformål, 
attraktivt lokalisert langs E6 og 
samlokalisert nær eksisterende 
virksomheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Merk: Illustrasjonene er ment som veiledende, og følger ikke nødvendigvis alle eiendomsgrenser til punkt 
og prikke. I denne innspillsrunden er arealdisponeringene først og fremst ment som visualiseringer av hva 
slags prinsipper som bør ligge til grunn for kommuneplanen, og kan være gjenstand for justeringer frem mot 
endelig behandling. 
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Bønsmoen: 
Eidsvoll FrP foreslår at skolen 
utvides sørover, og at det søkes å 
etablere idrettshall i samarbeid 
med private, som kan brukes 
som av skolen på dagtid. I tillegg 
ønsker både EIF og Eidsvoll 
1814s seg permanente 
kamparenaer, og vi ønsker å 
regulere areal til dette lengst sør 
på området. 
 
 

Bønsmoen: 
Eidsvoll FrP foreslår å samle 
næringsarealer langs 
Trondheimsvegen/Mostu, som en 
ytre avgrensning av Råholt 
sentrum mot nord. Det er allerede 
næringsvirksomhet på 
nærliggende eiendom, og 
arealene er 
kommunikasjonsmessig fornuftig 
plassert mht. både tog, buss og 
bil. 
 

Råholt sentrum – øst: 
Eidsvoll FrP foreslår å utvide 
sentrumsarealet vis-á-vis AMFI, 
men med lav bygghøyde og 
lavere plassutnyttelse tettest inn 
mot bebyggelsen mot øst. 
 
 
 
 
 
 
 

Råholt sentrum – vest 
Eidsvoll FrP foreslår å planlegge 
for sentrumsutvikling vest for 
Trondheimsvegen, og sør for 
Tærudvegen. Her berører man i 
minst mulig grad eksisterende 
bebyggelse, og over tid gir en slik 
utnyttelse god anledning til å 
utarbeide et kompakt og attraktivt 
sentrum, med et moderne og 
fremtidsrettet veinett tilpasset 
både biler og gåene. Lengst i sør 
ønsker vi å anlegge et grønt-
/parkområde, før et nytt boligfelt 
kobles på eksisterende boligfelt 
sør for Tærudjordet. 
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Råholt – mulighetsskisse: 
Illustrasjonen viser en 
mulighetsskisse av hvordan 
Råholt sentrum kan se ut. I 
forgrunnen sees nye Søndre 
Samfund, med vesentlig større 
areal enn dagens bygg, og øverst 
til høyre er det lagt inn areal til en 
fleridrettsflate m/parkeringsplass 
vis-á-vis Råholt ungdomsskole. 
 
 
 

Råholt sentrum – utsikt fra vest: 
Illustrasjonen viser hvordan 
mulighetsskissen for Råholt 
sentrum ville sett ut fra høyden i 
vest. Et sentrum på vestsiden av 
Trondheimsvegen vil gli pent inn i 
landskapet, og til tross for en 
betydelig bygningsmasse, vil ikke 
utsikt eller landskapspreget bli 
skadelidende. 
 
 
 

Dal – næringsareal: 
Eidsvoll FrP foreslår å avsette et 
område til næringsformål på Dal, 
vis-á-vis dagens Montér. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal – nye boligområder: 
I området ved, eller nær, Dal 
stasjon ønsker Eidsvoll FrP å 
avsette ytterligere tre områder til 
boligformål, i tråd med 
illustrasjonen. 
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Dal sentrum – vest: 
Langs forlengelsen av 
Sessvollveien foreslår Eidsvoll 
FrP å avsette sentrumsformål, 
mens vi mot vest ønsker bolig- og 
næringsformål. Også nord for 
brua, og vest for jernbanen, 
ønsker vi å regulere til 
boligformål. 
 
 
 
 

Dal sentrum – øst: 
Ved Folkeparken ønsker Eidsvoll 
FrP å legge til rette for økt 
utnyttelse til næringsformål, 
mens vi langs Aksel Bråtens veg 
legger opp til sentrumsformål på 
alle sider av krysset. Området 
vest for grøntarealet langs Risa  
legges til rette for blandet bruk, 
hvor det kan etableres både 
boliger og næringer, med 
allmenn adgang ned til Risa. 
 

Dal – Liene/Hellerstad: 
I tråd med kommunestyrets 
vedtak i FrPs forslag den 
10.12.2019, ønsker Eidsvoll FrP 
å regulere arealer for offentlig 
formål – 1-10-skole – på 
Hellerstad. I tråd med samme 
vedtak, legges det ut betydelige 
arealer til fremtidig boligformål. 
Økt tilflytting vil også gi økt behov 
for barnehagekapasitet, og vi 
ønsker å avsette areal til dette i 
øst – i området mellom de store 
boligområdene. 
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1. Oppsummering og innledning  
 

Planen trenger mer mangfold 
Planen forsøker å regulere inn en dramatisk urbanisering av våre tettsteder, og angriper dermed selve hjertet 
i hvordan vi eidsvollinger ønsker å bo: mangfoldig!  
 
Slik planutkastet står nå viser den et nærmest ensidig fokus på at boligvekst skal skje gjennom 
blokkbebyggelse. Samtidig er det foreslått en såkalt «grønn grense» som skjærer rett gjennom sentrale 
boligområder både på Råholt og i Sundet. Dette innebærer i praksis «planmessige angrep» på private 
grunneiere, næringsliv og eiendomsutviklere.  
 
Det finnes svært få tiltak som sikrer at områdene som skal utvikles får mangfoldig bebyggelse og tilhørende 
gode levekår.  
 
Kommunen har selv vedtatt at kommuneplanens arealdel skal «sikre bærekraftig og klimavennlig forvaltning 
som videreutvikler kommunens tettsteder og som ivaretar kulturhistoriske kvaliteter, biologisk mangfold og 
naturressurser herunder dyrka og dyrkbar mark». Planutkastet åpner for en stikk motsatt utvikling. 

 

Matjord og bærekraft 
Det kan se ut om administrasjonen har lagt unormalt mye vekt på enkeltpartiers nærmest ensidige søkelys på 
bevaring av all slags jord.  
 
Den foreslåtte planen er breddfull av tiltak hvor man reverserer små og store flekker med ikke bebygget 
areal og kaller disse LNF (Landbruk, Natur og Friluftsområder) eller grøntarealer. Det er vanskelig å se dette 
som helhetlig samfunns- og arealplanlegging.  Poenget med en kommuneplan må være riktig utvikling, ikke 
en kåring av årets kretsmester i «matjord og jordvern».  
 
Eidsvoll Høyre støtter opp om prinsippet om at matjord i størst mulig grad skal vernes, men vi er samtidig 
klare på at det blir fullstendig feil og ødeleggende å redefinere areal midt i sentrum på Råholt eller forsøke å 
definere fotballbanene i bygda som LNF-områder.  
 
Vi vet at Senterpartiet er villige til å gå ekstremt langt for å få igjennom sitt syn, men er svært overrasket over 
at man i et administrativt planutkast trekker inn dette politiske synet så langt at det går utover selve 
hensikten med kommuneplanen; en bærekraftig og forutsigbar utvikling av Eidsvoll kommune. 

 

Manglende forankring og forutsigbarhet 
Planutkastet slik det foreligger er uten tilstrekkelig og bred forankring. Forankring som kunne ført til at 
planen har muligheter til å overleve over tid.  
 
Kommuneplanen virker svært preget av at posisjonspartiene er bundet av en kortsiktig avtale som gir 
ekstreme føringer på jordvern. Dette gjør at disse partiene må å godta at egen programfestet politikk i 
utstrakt grad må vike og at deres kontrakt med velgerne på viktige områder brytes. Videre er det i liten grad 
tatt hensyn til innspill fra innbyggerne og enda mindre er gjort for å faktisk og aktivt involvere Eidsvoll 
befolkning i planarbeidet. 
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Forslaget til kommuneplan mangler dermed forutsigbarhet på to sentrale nivåer; både for de som har 
igangsatt planer og utbyggingsprosjekter utfra slik kommuneplanen var, OG for de som planlegger utfra slik 
kommuneplanen står i fare for å bli. 
 
 
Eidsvoll Høyre vil derfor allerede nå varsle at det dersom kommuneplanen med hovedtrekk blir vedtatt slik 
utkastet legger opp til, vil være en prioritert oppgave for partiet å gjøre om planen etter neste valg, og vi vil 
søke et bredest mulig flertall for å gjøre nettopp det.  

 

Usolidarisk og ulønnsomt 
I Oslo og de urbaniserte områdene rundt hovedstaden kommer stadig større grupper mennesker ikke lenger 
inn på boligmarkedet. Dette gjelder spesielt unge mennesker og familier i etableringsfasen.  Fylkene og 
kommunene har derfor i fellesskap vedtatt en regional plan der man legger opp til utvikling av regionale byer 
og tettsteder rundt de store urbane områdene som i størst mulig grad kobler bolig- og arbeidsmarkeder 
sammen gjennom moderne infrastruktur og kollektivtransport. Slik kan man avlaste Oslo og de nære 
områdene og sørge for bærekraftig vekst i randsonene.  
 
Eidsvoll har fått mye ut av dette arbeidet med tilrettelegging av en slik samfunnsutvikling. Innen samferdsel 
har vi hovedflyplassen kun minutter unna, motorvei som binder Eidsvoll sammen med vekstområdene i nord 
og sør, samt vi har to jernbanelinjer med hele tre togstasjoner som sikrer de mest miljøvennlige og raske 
transportårene i landet. Dette har igjen ført til at vi fått etablert et enormt arbeidsmarked med titusenvis av 
arbeidsplasser i regionen og kommunene rundt Eidsvoll.  
 
«Svaret» fra Eidsvoll kommune i dette utkastet til kommuneplan er tydelig; Eidsvoll Kommune ser ikke ut til å 
ville verken å benytte eller utnytte disse enorme mulighetene som storsamfunnet har investert i for å bygge 
og sikre vekst, utvikling og nye muligheter i våre områder. Dette er usolidarisk for alle eksisterende og nye 
eidsvollinger.  

 

Næringsutvikling 
Den foreslåtte planen vil i utstrakt grad begrense både utvikling av kortreiste arbeidsplasser og generell 
næringsutvikling i Eidsvoll.  
 
Eidsvoll er allerede i dag en av kommunene med færrest arbeidsplasser og egne virksomheter. Utpendlingen 
er skyhøy, verdiskapingen tilsvarende svak og skatteinntektene altfor lave.  
 
Ved å ta ut allerede planlagte og nødvendige næringsområder samt ikke foreslå nye eller ha en overordnet 
tilnærming til næringsutvikling i Eidsvoll, gir planen ingen forutsigbarhet eller nødvendige forutsetninger og 
styring for verken nye eller eksisterende næringer. 
 
Signalet denne planen gir både til eksisterende og mulige nye virksomheter, næringslivsaktører, investorer 
samt aktuelle myndigheter virker tydelig og er uheldig for utviklingen av Eidsvoll. 
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Infrastruktur og offentlige investeringer 

Stillstandspolitikken ser man også svært godt ved at det i planen ikke er satt av noe som helst areal til nye 
skoler og infrastruktur. Selv ikke åpenbare muligheter som avlastningsveier i Sørbygda, avkjøringsramper på 
E6/Sundbyveien eller alternative tilførselsveier til Dal er tatt med i planen. Det er heller ikke tatt høyde for 
det tverrpolitiske ønsket om å beholde Dal stasjon. 
 
Med dette planforslaget er Eidsvoll kommune med Senterpartiet i spissen, svært nær ved å sette første 
spiker i kista for Dal stasjon. Det er nemlig ingenting i planen som tilsier at det er et behov for verken en ny 
eller tiltak for å beholde den gamle stasjonen. Dermed gjør den foreslåtte planen ønsket om et nytt 
kollektivknutepunkt med tilhørende vekst i Eidsvoll nesten umulig å oppnå. 
 
Dette forsterker dagens situasjon hvor overordnede myndigheter og aktører som Viken fylke og Nasjonal 
Transportplan ikke har noen planer for Eidsvoll, rett og slett fordi Eidsvoll ikke har noen planer for seg selv.  
 
Eidsvoll Høyre har derfor investert vesentlig tid og innsats i å komme med et omfattende og dekkende 
innspill til kommuneplanprosessen i et håp om at den retningen vi nå ser faktisk blir snudd til det beste for 
Eidsvoll.  
 
Stian Frank 
Leder Eidsvoll Høyre 
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2. Innspill til kommuneplanens 
bestemmelser og retningslinjer 

Formålsparagrafen 

Svak politisk styring 
Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer regulerer selve kommuneplanen. Dette dokumentet er 
viktig da det gir føringer for alt arbeid med kommuneplanen som sådan. I dette dokumentet er det vanskelig 
å finne noen politiske føringer eller prinsipper for planarbeidet. Eidsvoll Høyre mener politisk styring er viktig 
og har derfor sett på dette dokumentet med den hensikt å gi styringssignaler til planarbeidet i Eidsvoll 
Kommune. 

Vekst 
Bestemmelsene begrenser kommuneplanen til «nødvendig vekst». For det første er ikke «nødvendig» 
kvantifisert eller kvalifisert, videre hevder Eidsvoll Høyre at dette heller ikke er riktig ambisjon.  
 
Eidsvoll har unike forutsetninger for vekst. Både forhold fra naturens side samt bidrag fra storsamfunnet 
burde kreve at Eidsvoll er sitt ansvar bevisst og legger til rette for at de fordeler Eidsvoll har kommer både 
nye og eksisterende Eidsvollinger til gode. Videre bør veksten i Eidsvoll fordeles bevisst mellom næring og 
boliger. Innen næring bør det beskrives hva slags typer næringer Eidsvoll primært ønsker å satse på, og innen 
boliger bør det klart beskrives hvilke områder samt hvilke typer boformer Eidsvoll ønsker å tilby. 

Sosial og teknisk infrastruktur 
En formålsparagraf som ikke gir styring på sentrale begreper i kommuneplanen, tjener ikke til å gi styring. 
 
Nok et eksempel på dette er «God sosial og teknisk infrastruktur». Disse to områdene omtales faktisk kun 
med dette i formålsparagrafen, og fortjener dermed vesentlig mer politisk styring. 

Sosial infrastruktur 
Eidsvoll Kommune har i lang tid hatt store utfordringer med planleggingen av den sosiale infrastrukturen. 
Skoler og helsefunksjoner som bygges for store eller for små, for sent eller med feil funksjon finnes det 
dessverre alt for mange eksempler på i Eidsvoll.  
 
Kommuneplanen må gis et spesifikt formål til dette viktige arbeidet. Både som politisk styring, men også til 
hjelp for administrasjonen i sitt videre planarbeid. 

Teknisk infrastruktur 
Tilsvarende som på sosial infrastruktur har plan og gjennomføring på teknisk infrastruktur i Eidsvoll 
Kommune vært svært fraværende og har hatt liten til ingen politisk styring. Eidsvoll kommunes etterslep på 
vann og avløp er ett eksempel. Planlegging for trygge skoleveier, manglende tilrettelegging for infrastruktur 
for fylkes- og NTP nivå er videre tilsvarende åpenbar. 
 
Kommuneplanen må gis et spesifikt formål til dette viktige arbeidet. Både som politisk styring, men også til 
hjelp for administrasjonen, regionale og nasjonale myndigheter og utbyggere i sitt videre planarbeid. 
Innspill på nye formuleringer 
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Forslag til endringer for sterkere politisk styring 

Nytt punkt på vekst 
Eidsvoll Høyre mener derfor at setningen «Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for nødvendig bolig- 
og næringsvekst og en god sosial- og teknisk infrastruktur for sine innbyggere» bør erstattes med forslag 
under. 
 
Erstattes med: 
«Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for fremtidig bærekraftig bolig- og næringsvekst samt en god 
sosial- og teknisk infrastruktur for innbyggerne.  
 
Planen skal legge til rette for etablering av lokale arbeidsplasser slik at kommuneintern, interkommunal og 
regional pendling reduseres. Planen skal i størst mulig grad legge til rette for næringsetableringer rundt 
kommunens tre tettsteder Eidsvoll/Sundet, Råholt og Dal for å utnytte eksisterende infrastruktur. Videre skal 
transporttung næringsvirksomhet legges nær E6 eller andre transportårer.  
 
Eidsvoll ønsker i å legge spesielt godt til rette for kunnskaps- og helsearbeidsplasser. Generelt skal 
næringsetableringer ønskes velkomment, og kommunen skal kun si nei dersom reelle skadevirkninger kan 
påvises. 
 
Planen skal sikre at boligveksten skjer gjennom å beholde og videreutvikle et mangfold i boformer. Samtidig 
må sentrums-, tettsteds- og grendeutvikling skje som tre integrerte men særskilte boformer. Der hvor gode 
det er gode kollektivordninger eller god infrastruktur tillater det, kan utbygging skje i områder med mer enn 
10 minutters gange til kollektivknutepunktene. 
 
For bygdas tre tettsteder skal det etableres en sentrumsplan. Utenfor sentrumsplanene skal det etableres en 
tettstedsplan med søkelys på synkende utnyttelsesgrad utover mot grønn grense og videre mot randsonene 
for å gi en balansert fortetting rundt kollektivknutepunktene.» 

Nytt punkt på Sosial infrastruktur 
Eidsvoll Høyre foreslår nytt punkt: 
«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.» 

Nytt punkt på Teknisk infrastruktur 
Eidsvoll Høyre foreslår nytt punkt: 
«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.»  
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Forslag til revidert parkeringsnorm 

Frikjøpsordning 
Et spesifikt punkt under infrastruktur og i tilknytting til §6 og §12 som Eidsvoll Høyre ønsker å spille inn er 
opprettelsen av et fond for frikjøp fra parkeringsnorm i Eidsvoll Kommune. Frikjøp går øremerket til et felles 
fond disponert av Eidsvoll Kommune slik at denne gis økonomisk mulighet til å løse parkeringsutfordringer 
spesielt i våre to Sentrumsområder samt i tilknytning til våre kollektivknutepunkter. Frikjøpsbeløp og detaljer 
i dette bør fremmes som egen sak til kommunestyret. 

Parkeringsnorm 
Videre foreslås det til §12 en ny tabell som nedenfor, endringer i kursiv/blå med opprinnelig verdi i parentes: 

Arealformål  Grunnlag  Antall biloppstillingsplasser Antall sykkelplasser 

  Minimum  Maksimum  Minimum  

Enebolig/ 
tomannsbolig  

Pr. boenhet  2(1) Ikke satt (2) 2  

Sekundærbolig i 
enebolig  

Pr. boenhet  1  Ikke satt (1) 2 (1)   

Rekkehus  
/kjedehus  

Pr. boenhet  2(0,75)  Ikke satt (1,5) 2  

Leiligheter  Pr. boenhet  1 (0.5)  Ikke satt (1,25) 2 (1)  

Omsorgsbolig  Pr. boenhet  0,75 (0,25) Ikke satt (1) 1  

Forretning, 
detaljhandel  

Pr. 100 m2 BRA  0,5  Ikke satt (1,5) 2  

Forretning, 
plasskrevende  

Pr. 100 m2 BRA  1,25  Ikke satt (2) 0,3  

Kjøpesenter  Pr. 100 m² BRA  0,75 (0,5)  Ikke satt (1,5) 2 (1)   

Kontor  Pr. 100 m2 BRA  0,5  Ikke satt (2) 1 (0,5) 

Barnehage  Pr. årsverk  0,5  Ikke satt (1)  1  

Pr. barn  Kiss ’n ride-parkering for levering 
og henting av barn. 
Størrelse/antall plasser avklares 
i reguleringsplan  

-    

Grunnskole  Pr. årsverk   0,75 (0,5)  Ikke satt (0,75) 0,3  

Pr. elev  Kiss ’n ride-parkering for levering og henting av elever. Størrelse/antall plasser 
avklares i reguleringsplan  

 

Videregående skole  Pr. årsverk  0,75 (0,4)  Ikke satt 0,7 (0,5)  

Pr. elev  Bil/moped og mc 0,3/0,5 (0,1/0,15)  Ikke satt 0,5 (0,3)  

 
Generelt er dagens parkeringsnorm som her angis alt for stram med tanke på hvordan Eidsvoll i dag er 
bebygd.  
 
Eidsvoll Høyre ingen grunn til at utbyggere eller næringsdrivende skal begrenses oppad i antall 
parkeringsplasser dersom de har tilgjengelig. Dersom noen ønsker å bygge ett hus på en stor tomt finnes det 
ingen grunn til å begrense antall parkeringsplasser på nevnte tomt til 2. Eidsvoll Høyre mener da at det er 
helt greit å ha plass til både gjester, en hobbybil eller bil barna har mens de bor hjemme.  
 
Videre er det verdt å notere seg at parkering i seg selv er et tilbud næringsdrivende kan gi på egen tomt, noe 
som kan bidra til å avlette parkeringssituasjonen i sentrumsområdene og nær kollektivknutepunktene. 
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Minimum etter frikjøpsordning for parkeringsnorm: 
Arealformål  Grunnlag  Antall 

biloppstillingsplasser 
Antall sykkelplasser 

  Minimum  Minimum  

Enebolig/ 
tomannsbolig  

Pr. boenhet  1 1,5  

Sekundærbolig i 
enebolig  

Pr. boenhet  1  1   

Rekkehus  
/kjedehus  

Pr. boenhet  1  1  

Leiligheter  Pr. boenhet  0,5  1  

Omsorgsbolig  Pr. boenhet  0,25  1  

Forretning, 
detaljhandel  

Pr. 100 m2 BRA  0,5  1 

Forretning, 
plasskrevende  

Pr. 100 m2 BRA  0,75  0,3  

Kjøpesenter  Pr. 100 m² BRA  0,5  1   

Kontor  Pr. 100 m2 BRA  0,5  0,5 

 
 

3. Innspill til «Grønn Grense» 

Formål «Grønn Grense» 
Etablering av såkalt «Grønn Grense» henger sammen med å følge opp intensjonene i Regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus. I dette er nevnte «Grønn Grense» en mekanisme for å konsentrere 

utbygging samt hindre videre «byspredning». Ved å ha en «Grønn Grense» inntegnet på kommuneplankartet 

oppfyller kommunen retningslinje R8 i Regional plan for areal og transport. Akershus Fylkeskommune har 

etablert en veileder til bruk i dette arbeidet. 

 
I R8 kan vi lese at «prinsipper om gangavstand mellom viktige funksjoner» er et viktig kriterium, og at 
innenfor «Grønn Grense» skal hensyn til VEKST gå foran hensyn til VERN av jordbruksområder dersom 
potensialet for fortetting og transformasjon i vekstområdet er utnyttet. Videre at nye arealer innenfor 
«Grønn Grense» skal ha høy arealutnyttelse. 
 
«Grønn Grense» betyr i denne sammenheng IKKE ett bygge eller utviklingsforbud utenfor nevnte 
«grense», men skal fungere som en linje for ulike prinsipper for utvikling innenfor og utenfor.   
 
Etableringen av «Grønn Grense» følger 5 trinn: 

1. Finn analyseområdet 
2. Regn ut hvor mye som er utbygd 
3. Anslå hvor mye utbyggingsareal som trengs 
4. Vurder potensialet for videre utbygging 
5. Tegn opp «Grønn Grense» 

Analyseområdet 
I punkt 1 feiler analysen på tre vesentlige punkter: 
 

• Data til analysen tar utgangspunkt i føringer gitt fra kommunen om ønsket vekst pr område som ikke 
tar hensyn til hvor folk allerede bor 

• Data dekker for få år tilbake og fokuserer analysen til en periode hvor Eidsvoll har hatt unormalt lav 
vekst  
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• Data dekker ikke næringsareal 
 
Dermed blir definisjonen av analyseområdet i utgangspunktet feil.  Videre har Eidsvoll Kommune gitt føringer 
på tvers av historiske data, noe som igjen påvirker både analyseområdet og konklusjonene. 

Føringer og datagrunnlag 
Uten riktig forankring av føringer eller riktige data vil en rapport som dette ikke være formålstjenlig eller 
riktig. Eidsvoll Høyre finner det derfor vanskelig å akseptere rapporten.  
 
Rapporten sier selv at primærfokus har vært på boliger. Som eksempel brukes Norconsult rapportens 
tallgrunnlag også i dette arbeidet. Norconsultrapporten var den som fører til at Råholt Skole bygges for liten, 
og at det planlegges hasteutbygging av både Bønsmoen og Eidsvoll Verk Skoler. 

Boligbehovet 
Rapporten sier at boligbehovet i en kommune er et uttrykk om «ønske om å bo akkurat der». Dette er en 
vinkling av planleggingen som er i beste fall er problematisk. Eidsvoll har i lang tid hatt et større potensiale 
for utbygging enn faktisk utbygging skulle indikere. Enkelt sagt; det har vært et politisk ønske i Eidsvoll om å 
begrense vekst i kommunen til nærmest null. Boligbehovet tar dermed utgangspunkt i data som er politisk 
«bestemt» over tid til å være lave og gir derfor ingen kunnskap om det faktiske boligbehovet lokalt eller 
regionalt. 

Boligpotensialet 
Med et uriktig bilde av data og tilhørende usikkerhet rundt det faktiske boligbehovet er det vanskelig å 
konkludere rundt boligpotensialet.  
 
Videre sier rapporten med at det er «vanskelig å fordele veksten» mellom Eidsvolls to tettsteder «på andre 
måter enn 50/50». Dette er fullstendig feil. Ingenting ville vært enklere eller riktigere enn å basere vekst på 
eksisterende fordeling. 
 
Den viktigste føringen fra kommunen er fraværet av data om hvor folk bor i dag, og spesielt blir dette synlig 
når rapporten forsøker å avklare boligpotensialet på Råholt og i Eidsvoll. Det antas at «Råholt» er tettstedet 
Råholt som definert av SSB, tilsvarende antas det at «Eidsvoll» er Sundet som tettsted etter samme 
definisjon. I tabellen nedenfor er det satt opp hvordan befolkningen er spredd i dag, og hva utfallet beregnes 
til å være av plan og vekst. 
 

 Nå Planperioden 

Tettsted Befolkning fordelt på 
tettsted/grender 

Planlagt befolkningsvekst til 2030, 
antall 

Totalt 2030 Planlagt befolkningsvekst, % 

Råholt 13.505 1.468 14.973 11% 

Eidsvoll 6.125 1.468 7.593 23% 

Resten 5.806 734 6.540 12% 

Totalt 25.436 3.670 29.106  

 
Det betyr at denne planen har som konsekvens å senke veksten på Råholt dramatisk, samtidig med at 
Eidsvoll/Sundet forventes å vokse mer enn 50% fortere/mer enn Råholt over de neste 10 årene. Selv i 
grendene skal det vokse mer enn på Råholt.  
 
Tar man med forutsetningene for vekst og fortetting i de ulike tettstedene blir analysen ytterligere forvridd 
og urealistisk. Når man ikke tar ut potensialet for vekst i tettstedsområdene samt grendene samtidig som 
man fortetter på et altfor lite areal i sentrumsområdene, betyr dette en regelrett sentralisering og 
urbanisering i Eidsvoll Kommune.  
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Bruk av «1-kilometer grensen» alene 
Både Regional Areal og Transportplan samt Veileder Grønn Grense omtaler formålet med «1-kilometer 
grensen» som å handle om en teoretisk gangavstand fra kollektivknutepunkter. 
 
Denne teoretiske gangavstanden tar utgangspunkt i undersøkelser som viser at der folk har mindre enn 10 
minutters gange fra et kollektivknutepunkt så vil en vesentlig andel av innbyggerne velge å gå. Hensikten er å 
redusere biltrafikk mellom der folk bor og kollektivknutepunktet.  
 
I en tilsvarende teoretisk behandling av nevnte regel ser vi ofte at dette illustreres ved en 1-kilometers 
luftlinjegrense til kollektivknutepunktet.  
 
Dette er illustrativt, men også veldig lite presist både til formål og praktisk bruk. Det finnes en rekke forhold 
som kan bidra til å gjøre denne teoretiske regelen mer praktisk: 
 

• Ta hensyn til landskapet. Eksempelvis vil ekstremt bratte bakker i 1 kilometer føre til færre som går, 
eller en elv gjør gange i seg selv til teori. 

• Ta hensyn til annen kollektivtrafikk. Eksempelvis vil gode kollektivtilbud mellom hjem og 
kollektivknutepunktet bidra til at folk kan velge å la bilen stå selv om det er mer enn 10 minutter å 
gå. Når avstanden til holdeplass på et stamnett er innenfor 3-500 meters gange kombinert med godt 
tilrettelagte snarveier og relevant avstand mellom holdeplassene vil kollektivtilbudet være mer 
attraktivt enn å velge bilen. 

• Ta hensyn til infrastruktur. Eksempelvis vil et rettet parkeringstilbud kunne bidra til at riktige 
pendlere bruker bil. 

 
Det ser ikke ut til at forslaget fra Eidsvoll kommune om «Grønn Grense» ikke tar hensyn til denne type 
forhold, noe som i seg selv gjør den foreslåtte grønne grensen til kontraproduktiv og uanvendbar. 
 
Det finnes en rekke praktiske forhold ved våre to kollektivknutepunkt som er verdt å ta hensyn til: 

• Eidsvoll/Sundet: 
o Vorma begrenser naturlig muligheter for å gå og påvirker avstandsberegningene 
o Eidsvoll Sundet har et busstilbud fra Vilberg til kollektivknutepunktet 
o Parkering på kollektivknutepunktet er allerede sterkt begrenset 

 

• Råholt 
o Godt busstilbud langs Trondheimsveien gjør at flere velger å la bilen stå enda man bor lengre 

enn 10 minutters gange fra kollektivknutepunktet 
o Parkering på kollektivknutepunktet er allerede sterkt begrenset 

 
Bruk av «1-kilometer» grensen alene, og i tillegg en restriktiv tolkning av «grønn grense» gir dermed Eidsvoll 
Kommune et altfor restriktivt og hemmende planverk uten fleksibilitet, mangfold og handlerom. Det blir rett 
og slett for enkelt å forsøke å dele Eidsvoll inn i to deler; innenfor og utenfor «grønn grense». 
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Sammenheng mellom ulike boområder med ulik utnyttelsesgrad 
Totalt sett mellom kommuneplan, regional plan og veileder for grønn grense finnes det hele 4 ulike 
kategorier av boområder. Eidsvoll Høyre mener det er nødvendig å skille mellom disse, men også sørge for å 
se de i sammenheng. De fire kategoriene er: 
 

• Grender (utenfor grønn grense) 

• Tettstedsområder av to typer: 
o Lav utnyttelse (utenfor grønn grense) 
o Høy utnyttelse (innenfor grønn grense) 

• Sentrumsområder (innenfor grønn grense) 
 
For å oppnå bærekraftige prinsipper og forutsigbarhet bør alle disse fire type boområder beskrives i en 
sammenheng, inklusive rekkefølgebetingelser ved applisering og/eller endring. En slik modell bygger også 
opp under mål og hensikt med arbeidet rundt «grønn grense», da det adresserer både mer konsentrert 
utbyggingsmønster og større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. 
 
Tettstedsområder hvor bebyggelse konsentreres rundt holdeplasser og eksisterende infrastruktur bør ha 
relativt høy utnyttelsesgrad, men kan faktisk ligge utenfor grønn grense. Tettstedsområder og 
sentrumsområder innenfor grønn grense bør ha en vesentlig høyere utnyttelsesgrad, men må avstemmes 
med områdene rundt. I områder som betegnes som grender må det være en lav utnyttelsesgrad. Grender og 
tettstedsområder med lav utnyttelsesgrad bør fortrinnsvis også kobles planmessig til tettstedsområder med 
høy utnyttelse og sentrumsområder med kollektivtilbud og/eller god infrastruktur. Helt til høyre illustreres 
kollektivknutepunktet som det området med høyest utnyttelsesgrad. 
 

Bebyggelse innen tettsteder med definert sentrumsareal, fortetting og grønn grense 
For å oppnå enhetlig og avstemt bebyggelse innenfor definerte «sentrumsområder» foreslår Eidsvoll Høyre 
at det etableres prinsipper i kommuneplanen for hva slags bebyggelse man ønsker i ulike avstander fra 
kollektivknutepunktene, videre at disse prinsippene om ulike soner avstemmes med «forrige og neste» sone.  
 
I tegningen under er dette illustrert i en meget fortettet og illustrativ skisse, som likevel viser poenget godt. 
Det vil være uheldig om sentrumsbebyggelse også får lov til å utvikles i randsonen av kollektivknutepunktet. 
Videre vil slike prinsipper skape en naturlig overgang fra fortettede områder til randsoner og mer «tettsteds» 
pregede områder. 
 

 
I skissen over vises forskjellen mellom sentrumsbebyggelse og boliger innenfor grønn grense, samt 
forholdet/overgang til bebyggelse utenfor grønn grense og videre mot randsonen. Veldig enkelt sagt: Eidsvoll 
Høyre vil ikke ha blokker der det skal være eneboliger.  
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Status kollektivknutepunkter og eksisterende busstilbud 
Bildet til høyre illustrerer status i dag. De lyseblå 
sirklene er de eksisterende 
kollektivknutepunktene, de mindre og mørkere 
sirklene representerer holdeplasser og et 
område rundt med 500 meter i radius. 
 
Dette er en status som mange kan kjenne igjen 
fra sin egen hverdag. Bor man langs og innen 
kort gangavstand til Trondheimsvegen så er 
busstilbudet relevant og godt med avganger 
hvert kvarter. Bor man på Styri, Vilberg, lengst 
øst eller vest på Råholt, eller i Dalsliene så 
passer ikke kollektivtilbudet for godt.  
 
Eidsvoll Høyre mener at en slik fremstilling av 
status gir et vesentlig bedre grunnlag for å 
planlegge også fremtidig utvikling av Eidsvoll. 
Dessverre er busstilbudet ALT for dårlig i andre 
deler av Eidsvoll, men dersom man IKKE 
planlegger for å legge til rette for at det skal bli 
bedre så vil kommuneplanen ikke bidra til en 
bærekraftig utvikling av Eidsvoll.  
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Forslag på revidert «Grønn grense» 

Råholt 
Eidsvoll Høyre foreslår at det på generelt 
grunnlag bygges inn prinsipper rundt grønn 
grense som et ledd av å definere den.  
 
Siden grønn grense er en grense mellom 
høyere/lavere utnyttelsesgrad gir det 
mening og avstemme ulike soner med 
følgende forslag til prinsipper: 
 

- Areal for sentrumsformål bør ikke 
ligge på/inntil grønn grense 

- Areal til boligformål med høy 
utnyttelsesgrad skal fylle rommet 
mellom sentrumsformål og 
boligarealer med lavere utnyttelse, 
og derfor avstemmes slik at 
skillene ikke blir kunstige eller 
harde. 

- Areal til skole og idrett kan ligge 
både innenfor og utenfor grønn 
grense, men bør i så fall ikke ha 
sentrumsareal eller boliger med 
høy utnyttelse mellom nevnte 
areal og grønn grense. 

- Byggehøyder skal avstemmes å 
sees i sammenheng slik at man får de høyeste byggene nærmest «senter». 

  
I bildet ved siden av er grønn strek Eidsvoll Høyres forslag, gul strek er iht planforslaget. Røde felter er nye 
skoletomter, og grønt areal bak Gladbakk er til park og idrett. 
 
Å ta inn flere områder som definert over innebærer å ta inn dyrket mark. Eidsvoll Høyre mener at dyrket 
mark skal vernes på et generelt grunnlag, men at vekst må gå foran vern ved togstasjonene våre. Samtidig er 
det viktig av at allerede bebygd areal utvikles før det tas dyrket mark, selv om dette er innenfor grønn 
grense. Det bør også legges inn rekkefølgekrav som sikrer fortetting de mest sentrale tomtene på Råholt før 
større områder med dyrket mark utvikles.  
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Sundet 
Arealet innenfor kollektivknutepunktet Eidsvoll Stasjon er delt i to på grunn av Vorma. Til enden av brua er 
det 600 meter å gå fra stasjonen og man får dermed et meget konsentrert sentrumsområde på østsiden av 
bruen, som i stor rad allerede er definert i sentrumsplanen for Sundet. Foreslått Grønn grense er dermed 
ikke hensiktsmessig på østsiden av Vorma da den strekker seg alt for langt fra kollektivknutepunktet, og ikke 
gir ingen fin overgang til allerede eksisterende bebyggelse eller funksjon i periferien av Sundet. Det er viktig å 
innse at grønn grense vil medføre VESENTLIG fortetting og høy utnyttelsesgrad. Dersom man ser for seg høye 
boligblokker helt oppe ved rundkjøringen mot Gullverket eller helt oppe ved Eidsvoll Videregående skole så 
vil dette være fullstendig på tvers av formålet og reguleringene i Regional plan for Areal og Transport samt 
grønn veileder fra fylket og vil ikke respektere stedets egenart. 
 
På vestsiden av Vorma undervurder planen formålet med grønn grense og potensialet vesentlig ved å ikke ta 
med områder som har en kort gangdistanse til Eidsvoll stasjon. Vi mener derfor at Badebakken og områdene 
opp mot Botshaug bør defineres innenfor langsiktig grønn grense.  
 
Minner også om at Eidsvoll Høyre mener at sentrumsformål skal ligge godt innenfor grønn grense, slik at man 
får en fin overgang fra sentrumsformål til boligformål med høy utnyttelse og videre mot lavere utnyttelse 
utenfor grønn grense. Dette betyr derfor at områdene rundt Vilberg kan utvikles videre, men med lavere 
utnyttelsesgrad og med en avstemt overgang til områdene ut mot randsonene. 
 

 
Gul strek er kommunens forslag. Grønn strek er Eidsvoll Høyres forslag. 
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4. Innspill arealdelen 

Næringsarealer 

Metode 
Definering av næringsarealer ser ut til å mangle metode i foreslåtte kommuneplan. Rett lokalisering av 
næringsvirksomhet bidrar til redusert vekst i transportarbeid, effektiv arealbruk, styrking av vekstområder og 
sørger for at virksomheter med behov for rimelige arealer og nærhet til hovedveinettet lokaliseres utenfor 
tettbebyggelsen. 
 
Det såkalte ABC-prinsippet for lokalisering av næring ble opprinnelig utviklet i Nederland. Kort sagt 
klassifiseres eksisterende og mulige områder for næringslokalisering i A-B-C-områder etter hvor tilgjengelige 
de er med kollektivtrafikk, sykkel og gange, og hvor avhengige de er av biltilgjengelighet. 
 
Vanligvis vil man si at arealintensive funksjoner som skal nås av mange ansatte og besøkende skal lokaliseres 
sentralt i en by- eller tettstedsstruktur, i A-områder. Dette fordi det er der kollektivdekningen er best og hvor 
flest mennesker er bosatt i gang- og sykkelavstand. Når mange funksjoner er lokalisert på samme sted eller i 
samme område er det også enklere og rimeligere å tilby et konkurransedyktig kollektivtilbud på en større 
andel av reisene. Arealkrevende næringer som skal nås av færre og/eller har stort behov for biltilgjengelighet 
bør lokaliseres i C-områder. Dette er områder som ligger i utkanten av by- og tettstedsområdene, med 
svakere kollektivtilbud, men god tilgjengelighet til hovedveinettet. 
 
Eidsvoll Høyre foreslår at kommunen tar i bruk en tilpasset ABC-kategorisering av næringsvirksomhet for 
arealplanlegging for å oppnå en gunstig lokalisering i forhold til bo-områder, sentrumsområder, infrastruktur 
og kollektivtilbud for å kunne ha en så bærekraftig plan på næringsutvikling som mulig. 

A-områder 

Beskrivelse 
Arbeidsplassintensive virksomheter som bør ha høy arealutnyttelse, sentral lokalisering i by og sentrums 
strukturen, god kollektivtilgjengelighet, mange innbyggere i gang- og sykkelavstand, lavere 
parkeringsdekning med bil og høyere med sykkel. Virksomheter som på grunn av størrelse og grad av 
spesialisering henvender seg til et regionalt marked, bør ligge i by eller sentrumsområde eller i områder med 
kompetansemiljøer i tilknytning til disse byene eller sentrumsområdene. 

Forslag til definering av områder 
Innen denne type næring bør handelsvirksomhet og tjenesteyting etableres innenfor gangavstand til 
kollektivknutepunktene i Eidsvoll, og balanseres mot utvikling av boliger i samme område. Eidsvoll Høyre 
foreslår derfor at denne type virksomhet kun skjer innenfor det areal Eidsvoll Høyre har gitt innspill på som 
ny «grønn grense». 

B-Områder 

Beskrivelse 
Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad bør ligge integrert i bystrukturen, ha middels 
kollektivtilgjengelighet, middels parkeringsdekning for bil, og høy parkeringsdekning for sykkel. 

Forslag til definering av eksisterende områder 
Innen denne type næring er det naturlig at man fokuserer etableringen innenfor arealer til sentrumsformål. 
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Likevel er det områder i Eidsvoll som med fordel kan defineres som dette selv om det ikke er et 
sentrumsformål definert. Eksempler er arealene på Minnesund og dels industrifeltet ØRI. 

Forslag til nye områder 
Det ligger gode arealer tilgjengelig for denne type virksomhet innenfor Eidsvoll Høyres forslag til 
sentrumsarealer. Videre har områdene Dalkrysset, Ormlia og Minnesund potensiale for videre utvikling.  
 
Eidsvoll Høyre mener det er viktig å etablere klare prinsipper for å skille B fra C (se under). Dette for å hindre 
en utvanning av formålet med B og sentrumsområdene i Eidsvoll.  

C-Områder 

Beskrivelse 
Arealkrevende virksomheter bør ha nærhet til hovedveinettet. Kan ha lavere arealutnyttelse, mindre sentral 
beliggenhet, lav kollektivtilgjengelighet, færre innbyggere i gang- og sykkelavstand og god parkeringsdekning 
med bil. Et godt kollektivtilbud forutsetter en balanse mellom boliger og arbeidsplasser. Hvis ikke blir 
trafikken preget av å være «enveistrafikk» med svak samlet kapasitetsutnyttelse. 

Forslag til definering av eksisterende områder 
Dette er virksomhet som bør ligge tett på E6 og fortrinnsvis med fokus på der også riksveinettet kan utnyttes 
optimalt.  
 
Her er kryssene på Dal, Ormlia og Minnesund gode eksempler. Man bør unngå denne type næring ved 
Bogsrud/Siggerudhagan da området allerede er preget til stor del av boliger. Store deler av området rundt 
Minnesund er en 50/50 blanding av næring og bolig. Videre vil en utvidelse her kreve vesentlig nedbygging av 
matjord. 

Forslag til nye områder/fokus  

Ormlia 
Forslaget til kommuneplan reduserer kraftig mulig areal for næring 
ved at området nord for eksisterende næringsvirksomhet blir 
omregulert til kombinert formål. Dette kan svekke profilen på 
området som bør settes av til klasse C næring, med mulighet for B.  
 
Dette området er unikt i lokal og regional sammenheng i og med at 
den utover å ligge sentralt langs E6 med høykapasitets av og 
påkjøringsramper, men at det også utnytter rv180 og rv177 som gir 
god forbindelse nordover til Hurdal og vestover til Eidsvoll og Nes. 
Området har kraftig utvikling på begge sider av E6, og representerer 
dermed et meget interessant potensial for næringsutvikling. 
 
Det bør derfor sendes et signal om at Eidsvoll kommune ønsker 
utvidet næringsvirksomhet på dette området, både nord og sør for 
E6. Eidsvoll Høyre foreslår derfor å ta tilbake området nord for 
eksisterende næring, samt legge til et nytt sør for E6 i området 
Klaseie-måsan. 
 

Eidsvoll Verk 
Eidsvoll Høyre forslår å beholde tomta bak gamle Nebbenes vest for Trondheimsvegen til næringsformål 
(mørk lilla på tegningen) da det foreligger konkrete planer i området. 
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Forslag boligarealer 
Forslaget til kommuneplan mangler en overordnet strategi for bomønster i Eidsvoll. Dette gjør at planen også 
feiler i å plassere «Grønne grenser», sentrumsområder, kollektivknutepunkter, tettsteder og grender i 
sammenheng. 
 
Eidsvoll Høyre foreslår at det etableres en overordnet boligstrategi som ikke bare kan optimalisere etablering 
av boliger i forhold til sosial og teknisk infrastruktur, men også tjene til å styrke profilen Eidsvoll Kommune 
allerede har med at eidsvollinger generelt har et valg mellom ulike måter å bo på.  

Kategorisering innenfor en enhetlig modell 
Eidsvoll Høyre ønsker å foreslå en modell som deler bosettingsmønstret i tre ulike typer områder: 
 

• Grender (utenfor grønn grense) 

• Tettstedsområder av to typer: 
o Lav utnyttelse (utenfor grønn grense) 
o Høy utnyttelse (innenfor grønn grense) 

• Sentrumsområder (innenfor grønn grense) 
 
For å oppnå bærekraftige prinsipper og forutsigbarhet bør alle disse fire type boområder beskrives i en 
sammenheng, inklusive rekkefølgebetingelser ved applisering og/eller endring. En slik modell bygger også 
opp under mål og hensikt med arbeidet rundt «grønn grense», da det adresserer både mer konsentrert 
utbyggingsmønster og større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
Rundt våre kollektivknutepunkter foreslår Eidsvoll Høyre at det etableres regler i forholdet mellom ulik 
utnyttelsesgrad, arealer og randsoner. Siden grønn grense er en grense mellom høyere/lavere 
utnyttelsesgrad gir det mening og avstemme ulike soner med følgende forslag til prinsipper: 
 

- Areal for sentrumsformål bør ikke ligge på/inntil grønn grense 
- Areal til boligformål med høy utnyttelsesgrad skal fylle rommet mellom sentrumsformål og 

boligarealer med lavere utnyttelse, og derfor avstemmes slik at skillene ikke blir kunstige eller harde. 
- Areal til skole og idrett kan ligge både innenfor og utenfor grønn grense, men bør i så fall ikke ha 

sentrumsareal eller boliger med høy utnyttelse mellom nevnte areal og grønn grense. 
- Byggehøyder skal avstemmes å sees i sammenheng slik at man får de høyeste byggene nærmest 

«senter». 
 

 
I skissen over vises forskjellen mellom sentrumsbebyggelse og boliger innenfor grønn grense, samt 
forholdet/overgang til bebyggelse utenfor grønn grense og videre mot randsonen. Veldig enkelt sagt: Eidsvoll 
Høyre vil ikke ha blokker der det skal være eneboliger.  
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Prioritering av kollektivtransport 
Mellom de ulike boområdene er det mulig å få til et effektivt og attraktivt kollektivtilbud, men da må man 
også ha med prinsipper om prioritering av og tilrettelegging for at kollektivtransport slik at nevnte for best 
mulige vilkår. Dette er prinsipper som sørger for at bussen får fortrinn i fremkommelighet og tidsbruk over 
bilen. Eidsvoll Høyre mener det er på tide at kommuneplanen for innbygget mekanismer som prioriterer 
kollektivtransport.  

Videre er det viktig å planlegge for å legge til rette for tilbud som for eksempel Servicebusser for 
eldre/funksjonshemmede, slik at de kommer ned til sentrene (Sundet, Råholt, Dal)  for handling, legebesøk, 
tannlege og annet. Veldig mange kommuner har dette, og for Eidsvoll kommune har dette lenge vært 
etterspurt fra disse gruppene. Vi bor i en langstrakt kommune hvor det kan være langt mellom husene, og 
mange bor avsides til. Vi skal også ta med oss at antall eldre øker mye i årene fremover. 
 

Optimalisering av betingelsene for kollektivtransport  

 
Eidsvoll Kommunes boligstrategi søker å optimalisere for kollektivtransport, da både som fordeler for 
innbyggerne og de markeds- og driftsmessige betingelsene for leverandører av kollektivtransport. Dette 
gjøres ved: 
 

• Tilrettelegge for bruk adkomst til kollektivknutepunkter og holdeplasser ved å inkludere snarveier 
samt enkel og universell tilgang til kollektivtilbudet 

• Konsentrere bebyggelse for å øke befolkningens mulighet til å ta kollektivtransport 

• Prioritere og anlegge teknisk infrastruktur slik at kollektivtransporten får fordeler fremfor bil 

• Prioritere teknisk infrastruktur for gange og sykkel i og mellom sentrumsområder og tettsteder 

 

500m 500m 
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Tilrettelegging 
Selv med god prioritering av kollektivtransport 
er det likevel tilrettelegging for sykkel og gange 
som gir høyest effekt. Dersom man ikke 
planlegger med enkel og rask tilgang til 
holdeplasser, men tar som utgangspunkt at all 
gange og sykling skal skje langs eksisterende vei 
så kan det slå negativt ut, og kollektivtilbudet 
blir mindre effektivt og attraktivt.  
 
Dersom gangavstand til holdeplass for 
tilbringerbuss er 3-500 meter og tilrettelagt for 
gange øker bruken av kollektivtilbudet vesentlig. 
Tilrettelagte stier og snarveier gjennom 
boligområder som gir kortere avstand for 
gående/syklende bidrar videre og 
kommuneplanen bør gi retningslinjer for 
tilrettelegging i påfølgende reguleringer. 
 

Innfartsparkering 
Innfartsparkering er et tiltak som skal utvide bussenes markedsområde ved at de som ikke bor i gangavstand 
eller har et godt nok busstilbud kan benytte bil som tilbringertransport til bussholdeplasser (og 
jernbanestasjoner). Dette skal også gjøre kollektivsystemet attraktivt for flere ved at kollektivreisen kan 
kombineres med andre ærend som utføres med bil, for eksempel ved innkjøp eller levering av barn i 
barnehage. 
 
De tradisjonelle innvendingene mot innfartsparkering er at volumet er marginalt i forhold til det totale antall 
reisende, koster mer enn det gir, «feil» trafikantgrupper beslaglegger plassene (de som bor innenfor 
gangavstand), eller at det undergraver det lokale matebusstilbudet. 
 
Gjennomført på riktig måte kan innfartsparkering bygge opp under kollektivtilbudet. De følgende fem 
punktene er anbefalte hovedprinsipper for planlegging og etablering av innfartsparkering i et 
kollektivfylke som er sammenliknbart med Viken: 
 

1. Det tilrettelegges for sykkelparkering ved holdeplasser. Fordi sykkel er mindre arealkrevende enn bil, 
utvider markedet, og gir bedre helseeffekt.  

2. Bilparkering tilbys ved utvalgte holdeplasser der brukerne fanges opp tidlig i en reise. Effekten blir 
best jo tidligere i reisen bilisten bytter til buss. 

3. Det må tas hensyn til lokale trafikkforhold. Det er uheldig om adkomsten til parkeringen skjer på 
lokale veier. Best lokalisering av innfartsparkering antas å være langs hovedveier. 

4. Innfartsparkering skal helst ikke lokaliseres i sentrumsområder eller steder der det kommer i 
konkurranse med andre og høyere prioriterte arealbruksformål. For kollektivtrafikken er det enda 
bedre at tomter som ligger sentralt benyttes til arealintensiv næringsvirksomhet enn 
innfartsparkering av biler. 

5. Der det er stor etterspørsel, skal innfartsparkeringsplassene forbeholdes det som har størst behov. 
Etterspørselen der det er høyt belegg, kan påvirkes ved hjelp av avgifter. 

 

Innspill innfartsparkeringsområder 
Eidsvoll Høyre mener det må settes av arealer for innfartsparkeringer langs de hovedveiene som har et godt 
busstilbud inn til kollektivknutepunktene nord og sør for Råholt og vest for Eidsvoll stasjon. 

Bildet illustrerer en best mulig tilrettelegging for gang og sykkel i et 
tettstedsområde og til et busstopp.  
 
Gangstier gir god fordel fremfor bil, og øker effektiviteten på den totale 
reisen. 
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Bruk av parkeringsavgift 
Bruk av parkeringsavgift er et virkemiddel for å tilgodese dem som har størst nytte av innfarts-
parkeringsplassene. Trafikanter fra nærområdet som har gode alternativer (gange, sykkel og kollektivtrafikk) 
vil ellers kunne oppta mange av plassene hvis de er avgiftsfrie. 

 
 

Sammenheng grender, tettsteder og sentrumsområder 
 

 
Skissen over illustrer hvordan områder kan fungere sammen via god kollektivtransport 
 
Tettstedsområder hvor bebyggelse konsentreres rundt holdeplasser og eksisterende infrastruktur med 
relativt høy utnyttelsesgrad. Grender med lavere utnyttelsesgrad, som fortrinnsvis også bør kobles til 
tettstedsområder og/eller sentrumsområder med kollektivtilbud og/eller god infrastruktur. Helt til høyre 
illustreres kollektivknutepunktet som det området med høyest utnyttelsesgrad. 
 

Sentrumsområder 
Områdene innen 10 minutters gange fra kollektivknutepunktene skal ha den høyeste grad av fortetting. I 
disse områdene skal det også settes av arealer til klasse A næring.  
 
Dette er områder som over de neste 1-50 årene må forventes å bli i vesentlig grad preget av høy 
utnyttelsesgrad og vil dermed få et urbant preg.  

Grender Sentrumsområder Tettsteder 
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For å unngå ukontrollert urbanisering og sentralisering som ikke tar tilstrekkelig hensyn til å lage gode sosiale 
byområder med god infrastruktur og tilrettelegging er det viktig at disse områdene får sterke 
rekkefølgebestemmelser som alle involverte kan operere innenfor. Dette vil gi forutsigbarhet til de som skal 
utvikle områdene, for Eidsvoll kommune og ikke minst eksisterende og nye innbyggere. 
 
I disse områdene bør det derfor tidlig reguleres inn områder til park og idrett, offentlig tjenesteyting samt 
sosial og teknisk infrastruktur. 
 
I Eidsvoll har vi to definerte områder hvor dette gjelder, Råholt og Sundet. Videre foreslår Eidsvoll Høyre at 
man jobber med å få definert to nye, i prioritert rekkefølge: Dal og Minnesund.  
 
For å styrke utviklingen av dette i et lengre perspektiv bør kommuneplanen allerede nå regulere inn 
prinsipper som nevnt ovenfor for disse områdene. 
 
I sentrumsområdene bør det planlegges flere parker med sitteplasser og møteplasser, samt tilrettelegging for 
folkehelserettet aktivitet. Offentlige toaletter må også på plass i sentrumsområdene. Det bør inn 
bestemmelser som sørger for universell utforming, ikke bare i bygg, men også i det offentlige rom. 
 
Det bør også settes av arealer til kultur og frivilligheten. Eidsvoll Høyre kommer tilbake med egen sak på 
dette i forbindelse med Søndre Samfundsarbeidet.  
 
Våre sentrumsområder, sammen med tettstedsareal med høy utnyttelse bør ta den største delen av veksten 
i Eidsvoll, og arealet dette utgjør samt tettstedsområder med lavere utnyttelse innen 10 minutters gange skal 
ifølge Regional Areal og Transportplan absorbere 80% av all vekst på bolig i Eidsvoll. 

Tettstedsområder 
Eidsvoll Høyre foreslår at det defineres prioriterte tettsteder utenfor nevnte sentrumsområder. Dette bør 
være områder utenfor de foreslåtte sentrumsområdene, men bør for å kvalifisere som tettsted i 
kommuneplansammenheng ha nærhet til kollektivknutepunktene. Denne nærheten foreslås definert som 
områder hvor det grunnet annet kollektivtilbud som buss, og med en avstand til bussholdeplass mellom 3-
500 meter for å få maksimal sannsynlighet for at innbyggerne har en faktisk mulighet til å bruke buss mellom 
tettsteder og sentrumsområder. For å øke muligheten til bruk bør det innarbeides prinsipper for 
tilrettelegging for raskest mulig gang/sykkeltid fra bosted til holdeplass. 
 
Her bør det være rekkefølgebestemmelser som krever at man ikke bygger før det foreligger et faktisk eller 
løfter om etablering av nevnte kollektivtilbud, faktiske eller planer om relevant kapasitet på sosial og teknisk 
infrastruktur. For å ha best mulig utnyttelse av den sosial og teknisk infrastruktur som etableres i 
sentrumsområdene bør reiseavstand med buss mellom tettsted og sentrumsområde ikke være mer enn 10 
minutter. 
 
Definerte tettstedsområder med lav utnyttelse foreslås til å stå for 15% av vekst på bolig i Eidsvoll i et 50 års 
perspektiv. 
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Grender 
Grender er relativt tett bebodde områder som ikke har en naturlig tilknytning til sentrumsområdene eller 
tettstedsområdene og som ikke kan forventes å få et busstilbud med en relevant frekvens i planperioden.  
 
Dette er viktige boområder hvor Eidsvoll kan tilby en landlig boform, men hvor bil fortsatt vil være nødvendig 
i det daglige for de aller fleste transportbehov. 
 
I disse områdene må vekst styres kraftig etter kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur da det vil være 
uforholdsmessig dyrt for Eidsvoll Kommune å tilby dette i forhold til i sentrums og tettstedsområdene. Her vil 
rekkefølgebestemmelsene dermed ha kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur som viktige faktorer. Dette 
er videre områder hvor en landing boform og respekt for eksisterende utforming har høy prioritet. Det vil si 
lavere utnyttelsesgrad og sterke krav til estetikk. 
 
Disse områdene foreslås å stå for 5% av vekst på bolig i Eidsvoll i ett 50 års perspektiv. 
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Eksisterende tettstedsområder 
I bildet ved siden illustreres eksisterende 
tettstedsområder i de blå boblene som 
representerer holdeplasser samt en 500 
meters avstand til disse. Som det vises dekkes 
store deler av Eidsvolls allerede eksisterende 
bebyggelse av disse arealene. Disse arealene 
bør ha større prioritet for vekst enn 
grendene, men lavere enn 
sentrumsområdene og tettsteder med høy 
utnyttelsesgrad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nye tettstedsområder 
Eidsvoll Høyre ønsker at det skal etableres 
lokalt og regionalt relevant busstilbud for 
ytterligere å redusere bilbruk til og fra våre 
kollektivknutepunkter. Under forutsetning av 
at slikt tilbud kommer/eksisterer foreslår nye 
tettstedsområder som vist nedenfor. Dette er 
områder som kun krever en enkel bussrute, 
og som dermed har større sannsynlighet får å 
få status som tettstedsområde.  
 
Disse områdene forutsetter busstilbud på i 
følgende områder, illustrert med mørkeblå 
områder i tillegg til eksisterende lysere blå 
ringer på eksisterende «kollektivnærhet». 
Kun en begrenset utvidelse av 
lokalbusstilbudet vil her antas å ha stor 
effekt. I sørbygda kan ruten betjenes av en 
nærbuss som går i runder både på 
eksisterende og foreslått veg. Gjennom 
Styriveien vil en bussrute om Styri via Vilberg 
og til stasjonen antagelig ha tilsvarende stor 
effekt.  
 
(Lokalbuss med nye/oppgraderte busstopp langs Styrivegen, rundt Bøn/Nygård, rundt 
Kjerkevegen/Hjeravegen, rundt ny vei vest for Ladderudåsen) 
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Nye boområder Dal 
Dal er et populært område, og det er viktig at Eidsvoll Kommune legger til rette for økt vekst også på Dal. 
Området merket gult under kan gå til boligformål, men det må være noen rekkefølgebestemmelser involvert. 
Først bør den sosiale og tekniske infrastrukturen vurderes. En ny 1-10 skole vil løse en del, en tilfartsveg over 
fra Sætreringen anses også som nødvendig, helst med bussrute. Dersom Dal får status som 
kollektivknutepunkt vil alt det gule under være innenfor som «sentrumsområde». Dersom Dal ikke får status 
som nevnt bør området fortsatt bygges ut som «tettstedsområde». Skissen forutsetter at Dal Stasjon ikke 
flyttes ut av «Dal Sentrum». I det ene gulmerkede området til vest eier Eidsvoll Kommune store arealer, og et 
tomtesalg fra dette området vil redusere kommunens gjeldsgrad vesentlig.  
 

 

Nye boområder Råholt 
Nye boområder på Råholt legges til med den begrunnelse at selv om Råholt i et kort perspektiv har en del 
potensiale for fortetting innenfor «grønn grense», så vil dette i et lengre perspektiv ikke være nok. Det er 
derfor viktig å signalisere til grunneiere, utbyggere, innbyggere og offentlige organer at Eidsvoll Kommune 
ser for seg å benytte muligheten kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk Stasjon gir kommunen.  
 
En utvikling av noen av områdene under forutsetter at fortetting innen allerede bebygget areal foregår før 
man tar nye arealer i bruk til bolig.  

Nord og øst for Eidsvoll Verk Stasjon 
Det ligger store muligheter nord og øst for Eidsvoll Verk Stasjon. Dette er da i et område hvor VEKST skal gå 
foran VERN, men det er også viktig å finne en god balanse mot eksisterende bebyggelse og ikke minst mot 
Riksbygningen i nord for Råholt. 
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Illustrasjonen over viser nye områder til bolig nord på Råholt. Dette er arealer hvor utnyttelsesgraden blir lav 
der den er utenfor grønn grense, og med nedadgående utnyttelsesgrad og økt avstemming mot 
Riksbygningen i nord. 
 

 
Området over foreslås tatt ut av kommunen, men Eidsvoll Høyre mener her at dette området ligger slik til at 
bebyggelse er det beste, videre ligger området innenfor kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk Stasjon hvor 
vekst må gå foran vern. 
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Området over ligger sør for foreslått skoletomt på Tærudjordet og foreslås til boligformål. 
 

 
Området over ligger vest for Råholt Kirke og foreslås til boligformål. 
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Området over ligger vest for eksisterende bebyggelse på Ladderud, og foreslås regulert til boligformål. 

Nye arealer i grendene 
Eidsvoll Høyre mener grendene kan utvikles ganske fritt innenfor nevnte 5% av total vekst så lenge forhold 
som kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur, hensyn til vern av matjord og stedets egenart ivaretas. Her 
skal vern gå foran vekst. Grendene bør utvikles med en lav arealmessig utnyttelsesgrad. 

Arealer til fritidsbebyggelse 
Kommuneplanens arealdel stemmer ikke overens med samfunnsdelen på fritidsbebyggelse. I forslag til ny 
plan er arealer satt av til dette formålet nærmest utradert. Dette er ikke i henhold til formålet i 
samfunnsdelen. 

Ta inn igjen arealer ved Rødvika: 
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Nye mulige områder for fritidseiendom 
Øst for Hurdal Alpinsenter, godt integrert i løypenettet på Minneåsen ligger det flere områder som kan ha et 
potensiale for fritidsbebyggelse. Tilgang til området rundt Holttjennet, Brågåtjenna, Agavatnet og Røtjenn er 
mulig langs eksisterende Tisjøveien/Steinsjøveien samt fra Feiring. Dette området kan gi aktivitet både 
sommer og vinter, og styrker næringslivet både nord i Hurdal og i Eidsvoll kommuner. Det markerte området 
ligger 1 kilometer fra Hurdal Skisenter til vest, og 2 kilometer fra Feiring og helt inntil skiløypene i området. 
 

 
 
Området rundt Vesle og Store Byua har allerede hyttebebyggelse, og en videre utvikling av dette området er 
fullt mulig. Også fra dette området er man dekket for aktivitet både sommer og vinter, med spesielt god 
tilkobling til løypenettet på Minneåsen. Eidsvoll Høyre foreslår at man tar en dialog med grunneiere om 
muligheten for økt fritidsbebyggelse og aktivitet spesielt nord i Eidsvoll. 
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Om Sundet 
Etter flere år nærmer det seg endelig en etterlengtet sentrumsplan for Eidsvoll sentrum – også kalt Sundet. 
Hvordan skal man skape den bymessige kvaliteten som Sundet bør få?  
 
Sundet har et stort fortrinn: Det ligger kort fra Oslo og Gardermoen, det har unike kvaliteter med både 
jernbanestasjon og ligger idyllisk til ved elva. Det må investeres i gater og torg, lage gode møteplasser. Folk 
ønsker ikke å reise ut for å handle om de har et bedre alternativ nær boligen. De vil gjerne bo og handle på 
samme sted. De vil gå på kafé, bibliotek, få sitt kulturtilbud, handle sin mat og sine klær der de bor. Gi dem 
dette tilbudet, og de reiser ikke ut av bygda. 
 
Et tett samarbeid med utviklere utenifra for å skape et bymessig sentrum, vil gagne alle 
parter.  Sentrumsutvikling er et samarbeid mellom mange parter. 
 
Sundet må bygges ut spesielt med tanke på at eldre og yngre vil finne det som et tiltrekkende sted å bosette 
seg. Det må bygges leiligheter for begge, men det er også et stort behov for eneboliger i Sundet, og da 
spesielt nært til jernbanene. Vi i Eidsvoll Høyre ønsker større utnyttelse av Holstangen og arealene rundt 
selve stasjonen. Egger er et område som vil gi svært attraktive tomter for småbarnsfamilier. Det er et 
tiltrekkende sted å bosette seg.  
 
Eidsvoll Høyre mener derfor at området mellom Prost Kraghs vei og Nedre Vilbergvei går til boligareal, og vil 
heller legge til sentrumsområder på vestsida av Vorma.  
 
 
Området Holstangen er det området 
som bør utvikles som 
sentrumsområder og boområder 
etter at sentrale Sundet er planlagt 
ferdig/bygget. Området Holstangen 
er det området som bør utvikles som 
sentrumsområder og boområder 
etter at sentrale Sundet er planlagt 
ferdig/bygget. 
 
Det legges derfor inn nye arealer til 
bolig, både innenfor og utenfor 
Eidsvoll Høyres forslag til grønn 
grense (grønn strek). Videre utvides 
arealet til sentrumsformål på 
vestsiden av Vorma. 
 
Vi synes det er bemerkelsesverdig 
hvor langt planen strekker merking 
av sentrumsområder i øst, med opptil 1,6 kilometer til Nedre Vilberg vei, og 1,3 kilometer til hhv nord og sør 
for gamle Sundbrua. De to siste er i og for seg riktig, da det forsterker det eksisterende sentrum i Sundet, 
men det å etablere sentrumsområder i Nedre Vilberg vei gir ingen mening. Særlig ikke når man ser i hvor 
liten grad planen tar for seg områdene vest for stasjonen  
 
Dette forsøket på å strekke senter på sirkelen definert i Regional Transport og Arealplan er 
bekymringsverdig, og bygger ikke opp under en bærekraftig utvikling av Sundet. 
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Om Dal 
På Dal finnes det dessverre lite nytt i forslaget til kommuneplan. Eidsvoll Høyre har derfor jobbet spesielt 
med et forslag til plan på Dal.  

Risa 
Forslaget til kommuneplan er godt i gang 
med noe Eidsvoll Høyre mener er viktig. 
Det å styrke elva Risa sin rolle i Dal Sentrum 
er riktig. Dessverre stopper planen halvveis, 
men Eidsvoll Høyre mener det er på tide å 
gi Risa en solid og fortjent rolle i Dal 
Sentrum.  
 
Eidsvoll Høyre mener det er viktig å sikre 
adgang til begge sider av elva igjennom 
hele Dal Sentrum. I sør, ved bunn av den 
hoppbakken, foreslås det at Eidsvoll 
Kommune reetablerer «Folkeparken» på 
Dal. Denne parken kan få en 300 meter 
lang elvefront og et areal på i overkant av 
10 mål. 
 
Videre foreslås det å åpne opp på begge 
sider av Risa slik at området kan bli et godt 
tilgjengelig tur- og rekreasjonsområde for 
folk på Dal. 
 

Sentrumsområder 
I tillegg til de blå områdene på kartet som allerede 
er definert til «sentrumsformål» foreslår Eidsvoll 
Høyre at man legger til de brune områdene vist i 
bildet ved siden av. Dette er dels områder som 
allerede er i bruk for næring, men som også vil gi 
et godt potensial for utvikling av Dal Sentrum.  
 
De rosa områdene er i dag areal definert til 
jernbane. Her mener Eidsvoll Høyre at Eidsvoll 
Kommune må gå i dialog med Banenor for å 
frigjøre areal som mest sannsynlig ikke vil bli tatt i 
bruk til jernbaneformål i fremtiden. Mye av 
arealet er i dag bundet opp i Dal Stasjons tidligere 
rolle som stasjon for gods. Denne rollen er borte, 
og da bør også arealet omdisponeres. 
 
Dal Stasjon bør frigjøres av Banenor slik at det kan 
bli et bygg som kan tas i bruk som et midtpunkt 
for aktivitet på Dal.  
 
Det er ikke vanskelig å se for seg både stasjon og togstall som kafe, kulturarena og et område for folk på Dal å 
samles. På denne måten kan historie og fremtid på Dal møtes og gjøres levende for både eksisterende og nye 
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Dalinger. 

Om Råholt 
På Råholt er den foreslåtte kommuneplanen på sitt 
aller svakeste. Dette på tross av at det nettopp her ble 
gjennomført en lang planprosess som til slutt ble lagt til 
side.  

Kommuneplanens forslag på areal til 
sentrumsformål 
Råholt er i dag det største tettstedet i Norge, og er 
faktisk større enn mange byer. Utviklingen på Råholt 
har likevel vært preget av en underliggende motvilje fra 
kommunens side på å faktisk planlegge Råholt som en 
fremtidig by. Dette vises kanskje tydeligst av hvordan 
kommunen i kommuneplanforslaget i 2020 foreslår 
areal disponert til sentrumsformål. Det er rett og slett 
fullstendig uten mål og mening, og burde tjene som et 
varsku til alle som bor i Sørbygda på den grad dagens 
politiske posisjon eller kommunen prioriterer utvikling 
på Råholt.  
 
De brune områdene er det som i foreslått 
kommuneplan er satt av til sentrumsformål. Etter 
Eidsvoll Høyres mening er det ingenting i dette som 
adresserer «sentrumsformål» i en overordnet plan som 
skal gi føring over tid. 
 
Disse flekkvise «sentrumsformål» reguleringene vil IKKE tjene til å styre utviklingen på Råholt, og vil heller 
ikke tjene innbyggerne, næringslivet eller de tilreisende til området. 
 

Forslag sentrumsarealer Råholt 
 
De mørke brune er foreslått i planen fra kommunens side. 
En slik plan vil føre til en ytterligere fragmentering av 
sentrumsområdene (!) på Råholt. Eidsvoll Høyre foreslår å 
setet en strek rett sør for rundkjøringen ved AMFI, og 
dermed ta ut områdene sør for dette punktet. Videre er 
det naturlig at sentrumsområdene knyttes til hverandre i 
et sammenhengende området slik som tegningen over 
illustrerer. 
 
I arealer definert som sentrumsformål foreslår Eidsvoll 
Høyre at det skal stilles krav til at 1 etasje forbeholdes 
næring eller offentlig/privat tjenesteyting. 
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Gjennomarbeidet og langsiktig plan 
Dersom man legger til Eidsvoll Høyres planforslag for skoletomter, idrett og grøntområder samt bolig vil man 
i tegningen til høyre få illustrert det som etter Eidsvoll Høyres mening er en balansert bebyggelse og utvikling 
av Råholt hvor tilstrekkelig arealer er satt av til ulike formål. 
 
Eidsvoll Høyre foreslår også at det 
gjøres reguleringsmessig klart til at 
et lokk kan legges over sporene sør 
for Eidsvoll Verk Stasjon, og at 
halvparten av dette går til 
sentrumsformål, den andre til 
boligformål. 
 
Totalt sett vil en slik plan tjene til 
nettopp som langsiktig bilde samt 
gi forutsigbarhet og mening for alle 
interessenter. De umerkede 
områdene til vest og innenfor 
boblen er allerede merket til 
boligformål. 
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Sosial infrastruktur 

Prinsipper 
Lokalisering av sosial infrastruktur innenfor det 
som eksisterer av teknisk infrastruktur og 
kollektivtilbud er et godt og riktig prinsipp og 
sikrer en samfunnsplanlegging der det er 
sammenheng mellom boliger og sosial 
infrastruktur. Kort sagt, det gir mening og levere 
barnet i barnehage på veg til 
bussholdeplass/togstasjon. 
 
Dessverre er ikke arbeidet med skolestruktur 
avstemt med utviklingen av kommuneplanen. 
Dermed har ikke kommuneplanen et forsvarlig 
nok kunnskapsgrunnlag for planlegging av arealer 
til skoler og barnehager. Det er likevel noen 
åpenbare behov som Eidsvoll Høyre i dette 
innspillet vil legge frem, men det pekes også på 
at siden kunnskapsgrunnlaget ikke foreligger er det rom for forbedringer også her. 

Barnehager 
Eidsvoll har store utfordringer på barnehagedekning i nærheten av kollektivknutepunktene på Råholt og 
Sundet, men spesielt også på Hammerås. En pendlerbarnehage ved kollektivknutepunktene samt en 
nærbarnehage på Hammerås gir derfor god mening. Eidsvoll Høyre foreslår derfor et område for 
nærbarnehage på Hammerås samt en pendlerbarnehage ved Eidsvoll Verk og Eidsvoll Stasjoner. 
 

Pendlerbarnehage ved Eidsvoll Stasjon 
Kommunens eksisterende og allerede regulerte 
områder på Badet kan fint også utvikles til å ha en 
barnehage. Dette kan også sørge for en bedre 
utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. 

 

Pendlerbarnehage ved Eidsvoll Verk Stasjon 
Tilsvarende bør det settes av arealer til en 
pendlerbarnehage ved Eidsvoll Verk Stasjon. Rett på 
andre siden av Trondheimsvegen er det arealer 
tilstrekkelig til dette.  
 

Bildet illustrerer en gunstig 
tilrettelegging for gang og 
sykkel i et tettstedsområde 
og til for eksempel en skole 
ved å kombinere snarveier 
og kollektivtilbud. 
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Barneskoler/Ungdomsskoler 
Det virker åpenbart utfra tallgrunnlaget utarbeidet av skolestrukturutvalget at det er spesielt 2 skoler det må 
avklares areal til snarlig, da utbygging av eksisterende skoler rett og slett ikke vil gi kunne løse den 
umiddelbare kapasitetsutfordringen. Dette gjelder ungdomsskole på Dal og en ny barneskole på Råholt. 

Ny barneskole samt park og idrett Råholt 
Selv ikke med maksimal utnyttelse av allerede regulert areal eller nytt areal ved Eidsvoll Verk Skole og 
Bønsmoen Skole vil behovet for barneskolekapasitet på Råholt være dekket. Det er derfor kritisk at det i 
denne kommuneplanen settes av arealer til en barneskole sentralt på Råholt.  
 
Videre er det nødvendig å båndlegge arealer sentralt på Råholt til park og idrett. Her er det kun ett område 
igjen for dette formålet da dette emnet ikke har vært tilstrekkelig dekket i tidligere planrulleringer. Eidsvoll 
Høyre foreslår derfor å regulere jordet som vist i grønt under til nettopp dette formålet. I sør bør dette 
området kobles til Skaubanen samt at det må etableres en grønn korridor ut fra Råholt til friområder på 
andre siden av E6.  
 
På arealet illustrert under vil det være plass til en idrettspark, fri- og aktivitetsarealer sentralt på Råholt. 
Dette er et særdeles viktig grep å ta nå da dette er det siste arealet for denne delen av Eidsvoll som er 
tilgjengelig. Dersom dette arealet markert i rødt ikke går til skole innstilles det sekundært på at dette 
området også går til park/idrett. 
 

 
Rød er skoletomt, grønt er idrett og park. Til høyre i bildet sees AMFI Eidsvoll, til nord ligger Råholt Ungdomsskole og Råholthallen.  
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Ny 1-10 skole Dal samt utvidet areal til idrett 
Eksisterende Dal Skole vil ha kapasitet til å dekke dagens befolkning alene, mens Råholt Ungdomsskole vil 
sprenges av årskull allerede på vei igjennom barneskolene i opptaksområdet.  
 
En ny skoletomt til en ungdomsskole på Dal er 
dermed et viktig innspill i kommuneplanen. 
Siden kommunen allerede eier store arealer i 
Dalsliene er det nærliggende å foreslå en 1-10 
skole for å dekke både vekst i barneskoletrinnet 
samt etablere en ny ungdomsskole på Dal. For 
å få størst mulig flerbruk av skole og tilhørende 
infrastruktur foreslås det at det også settes av 
areal til en flerbrukshall i nær tilknytning til Dal 
IL sitt anlegg og en fremtidig skole i Dalsliene. 
 
Oppe til venstre ligger Dal IL sitt anlegg. 

 
 

Videregående skoler/høyere utdanning 
I lys av at Råholt allerede er det største 
tettstedet i Norge uten bystatus, er det 
nødvendig at en kommuneplan også tar høyde 
for behov for areal til en videregående skole. I 
dette bør nærhet til kollektivknutepunkt veie 
tungt.  
 
Eidsvoll Høyre foreslår derfor å sette av areal til 
dette nord for det foreslått boområdet på 
Mostue, og dermed i umiddelbar nærhet til 
både buss og tog for elever og ansatte på en 
eventuelt ny videregående skole på Råholt. 
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Teknisk infrastruktur 
Bakgrunn 
Den politiske posisjonen i Eidsvoll har over lang tid undervurdert og tilsidesatt utfordringene rundt trafikk 
spesielt i Sørbygda i Eidsvoll. Dette har ført til en asymmetrisk utvikling av området mellom kapasitet på 
infrastruktur, trafikk og vekst. Det er nå kritisk at dette adresseres i den kommende kommuneplanperioden. 
 
I kartet nedenfor ser vi trafikkbelastningen uttrykt ved ÅDT (Årlig Døgn Trafikk) gjennom tettstedet markert i 
oransje. Trondheimsvegen gjennom Råholt klassifiseres i samme gruppe som E6 nordover fra Dalkrysset til 
AMFI Eidsvoll.  
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Innspill på veger 

Ny tilførselsveg Dalsliene 
Når BaneNor stenger overgangen ved Dal Stasjon forventes det at all trafikk til Dalsliene og Dal generelt skal 
gå forbi Furuset Slakteri eller gjennom rundkjøringen ved Dal Barneskole. Dette er ikke spesielt 
gjennomtenkt. Området Dal Stasjon er lite og dersom man satser på at dette området skal bære all trafikk til 
og fra Dal skal skje forbi Dal Stasjon vil dette gå utover mulighetene for utvikling og tilrettelegging i området. 

Øverst i bildet ligger Dalsliene. Vegen ned til venstre på midten går til ØRAS på Dal. 

 
Eidsvoll Høyre foreslår derfor en veg mellom Dalsliene i nord, over Hellerudsletta til Gamle Sætreveg i 
Ullensaker. Denne vegen må krysse Gudmundsbekken, og i bildet ved siden av er dette juvet og bekken 
smalest.  
 

Ny veg fra Trondheimsvegen over Manerud til Hjeravegen 
Manerud er et spennende prosjekt som vil medføre utnyttelse av et område som ligger brakk i dag. Det vil 
også medføre noe mer trafikk. Dersom det ikke planlegges med infrastruktur for å lette trafikkaviklingen i 
området vil denne trafikken måtte gå forbi Dal Skole og/eller langs Hjeravegen til Råholt og opp Kjerkevegen 
til Trondheimsvegen. Kombinert med rundkjøring i hver ende vil dette løse trafikkproblemer og tryggskolevei 
utfordringer også for beboerne på Furulundjordet. 
  
Denne veien foreslås som en forutsetning for utbygging i Manerud. 
 



 

Eidsvoll Høyre   40 

 
Til venstre i bildet ligger ESSO på Råholt. Vannet i midten er Huldertjernet, og Hjeravegen går nord/sør lengst til høyre i bildet.  
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Ny tilførselsveg vest for Ladderudåsen 
I grunnlagsdokumentene til den forlatte planen 
for Råholt ble det gjort et grundig arbeide rundt 
fordelene med en avlastningsveg øst for 
Ladderudåsen. Denne vegen vil kunne tilby 
innbyggerne på Granhaugen, Tærudåsen og 
Ladderudåsen en alternativ veg ut til E6 ved å 
koble på eksisterende veger til nevnte 
avlastningveg. Denne vegen kan også bli en del 
av et «ringveg»-system rundt Råholt ved å koble 
den inn på nevnte veg gje nnom Manerud og 
ned til Hjeravegen.  
 

 

 

 

 

 

Ny Fuglerudveg 
Krysset ved Teiekiosken er en kork i trafikkflyten 
igjennom Råholt. Her har gammel bebyggelse, 
riksveg og kommunal veg funnet en ikke gunstig 
situasjon som må avlettes. Spesielt om det skal 
være mulig å tilby et kollektivtilbud rundt 
Råholt. 
 
Ved å koble Fuglerudvegen og Kjerkevegen om i 
ny trase vil trafikkavviklingen forenkles, 
skoleveien blir tryggere og et fullt mulig 
«ringvei» konsept rundt Råholt vil kunne 
realiseres ved å utbedre vegen videre til Eidsvoll 
Verk Stasjon. 
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Ringvei Råholt 
Ser man de foreslåtte veiene i sammenheng så kan man begynne å se konturene av et «ringveg»-system 
rundt Råholt. Det er viktig å peke på at før dette kan realiseres så må ny veg etableres godt tilrettelagt for 
gange og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk og minst mulig støy for beboere langs ruten.  
 
Tilsvarende vil det være viktig for de delene av et mulig «ringveg»-system at det tas hensyn og at 
eksisterende veg oppgraderes og støyskjerming vurderes tilsvarende. 

 

Rundkjøringer 
Det foreslås å sette av arealer til rundkjøringer for å lette trafikkavviklingen igjennom Råholt på følgende 
steder: 

• Kjerkevegen/Trondheimsvegen 

• Martin Johansensveg/Trondheimsvegen 

• Furulundjordet/Trondheimsvegen (samt ny tilførselsveg vest for Ladderudåsen nevnt i punkt over) 

• Trondheimsvegen/Kolonivegen 

• Ny veg over Manerud/Hjeravegen 

• Ny veg vest for Ladderudåsen/Sundbyvegen 

Sundbyvegen/E6 
Eidsvoll Høyre foreslår også at det settes av arealer til avkjøringer Sundbyvegen/E6. 

Vann og kloakk 
Infrastrukturen knyttet til vann og kloakk i Eidsvoll er allerede kritisk med hensyn til bla alder på anlegg med 
nødvendige utskiftinger, og kapasitet/etablering av ny infrastruktur knyttet til nye bolig- og vekstområder.  
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Det er også igangsatt arbeid med å knytte flere hundre boliger med egne løsninger til det offentlige nettet. 
Det vil kreve formidable utbygginger og reparasjoner å sikre innbyggere og næringsliv et fremtidig sikkert og 
pålitelig vann- og kloakksystem. Kostnadene er i mange hundremillioners klassen.  
 
Dette må kommuniseres til innbyggerne i planprosessen i og med at vann/kloakk er et såkalt selvkostområde 
og således i all hovedsak skal Finansieres/betales gjennom avgifter som belastes den enkelte husholdning. 
Kommunen bør gå i dialog med både Ullensaker og Hurdal om helt eller delvis felles fremtidig utbygging og 
drift.  
 

5. Innspill til samfunnsdelen 
Samfunnsdelen i planen er ikke helt enkel å kommentere nå, tid og omfang tatt i betraktning. Det vi for så 
vidt allerede vet, er at det statistiske materialet er uklart i betydningen at kommunen skal få nye statistikker 
«tidlig i 2020».  Særlig gjelder det befolkningsutvikling o demografi. 
Noe som jo innebærer at mange av områdene som beskrives i denne delen ikke nødvendigvis holder mål i 
forhold til virkeligheten. 
Det er også en altfor stor vekt på rene beskrivelser av de ulike virksomhetsområdene, uten at man ser på de 
langsiktige utviklingslinjene. 
Slik sett er samfunnsdelen på mange måter et pliktløp der man gjør seg ferdig med en del beskrivelser av 
kommunen uten at man egentlig tar det inn i en langsiktig tenkning rundt kommunens og innbyggernes 
fremtid. 
Man ser dette på beskrivelsen av virksomhetsområdene, disse er ikke særlig mer enn fremskrivinger av slik 
det er i dag. 
 
Noe av det viktigste og mest negative er likevel at målsettinger og satsingsområder i samfunnsdelen på 
mange områder ikke er i tråd med det som beskrives/skisseres av tiltak og forslag i arealdelen. Det er alvorlig 
og bekymringsfullt. Det gjør at man dels blir forvirret, dels blir regelrett lurt.  
Et eksempel er satsingen «Areal og tettstedsutvikling». Her er målsettingen som dere ser nedenfor 
fullstendig annerledes enn tiltakene som beskrives i arealplanen.  
Et annet eksempel er målsettingen for delområde Næring som er fullstendig meningsløs om man ser på 
satsingene som beskrives. 
Samtidig er målsettingene også fulle av selvfølgeligheter. 
 
Til orientering gjengis alle målsettingene i samfunnsdelen nedenfor. 

Hovedmål: 
«Grunnlovsbygda Eidsvoll skal være en attraktiv og god kommune å bo og leve i.  
I samarbeid med sine innbyggere skal kommunen arbeide for at kulturarv, miljø, naturressurser, arealer og 
økonomi forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som sikrer en bærekraftig og 
framtidsrettet samfunnsutvikling».  

Tre fokus/hovedsatsingsområder i planen:  

Arealbehov og tettstedsutvikling 
Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig utbyggingsmønster i 
all arealplanlegging» 
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Miljø og klima 
Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og 
miljøkvaliteter». 

Folkehelse  
Hovedmål: «Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter for 
utdanning og utvikling». 

Delfokusområder:  

Næring 

Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal være en attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling, 
og skal oppfattes som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i arbeidet med næringsutvikling». 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller 
kriser kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike hendelser». 

Økonomi 
Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt 
over tid for å sikre tjenestetilbudet i kommunen». 

Personal og organisasjonsutvikling 
Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal ha en organisasjon som er åpen, utviklingsorientert og fleksibel. 
Kommunen skal fremstå som en attraktiv arbeidsplass». 

Om virksomhetsområdene 

Barnehager 
Hovedmål: «Barnehagene i Eidsvoll har god kvalitet på tilbudet. Kommunen har et mangfoldig 
barnehagetilbud av barnehager som samlet har plass til alle barn med rett på plass i henhold til Lov om 
barnehager» 

Skole 
Hovedmål: «Eidsvoll kommune har en fremtidsrettet skole med fokus på den enkelte elevs mulighet til å 
utvikle sine ferdigheter for å mestre morgendagens samfunns-, og arbeidsliv. Kommunen skal også jobbe 
tverrfaglig for å sette elevene bedre i stand til å fullføre og bestå videregående skole». 

Familiens Hus 
Hovedmål: «Barn og unge skal vokse opp i trygge og utviklende miljøer, få rett helsehjelp og oppleve 
meningsfull opplæring og mestring i eget liv». 

Helse og bistand 
Hovedmål: «Virksomheten tilrettelegger for selvstendighet i en meningsfull hverdag med helsefremmende 
aktivitet og mestringstilbud for fysisk og psykisk syke, rusavhengige, personer med utviklingshemming og 
andre funksjonsnedsettelser. Virksomheten bistår i brukers hverdagsmestring og egen tilfriskning med riktig 
bistand, behandling- og rehabiliteringstilbud». 

Hjemmebaserte tjenester 
Hovedmål: «Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig 
hjelp når de behøver det». 
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Helse og omsorgssenteret 
Hovedmål: «Kommunens innbyggere er aktive og selvhjulpne så lenge som mulig, og har trygghet for riktig 
hjelp når de behøver det». 

NAV 
Hovedmål: «NAV skal få flere i arbeid, gjennomføre bedre brukermøter og være en helhetlig, effektiv og 
pålitelig arbeids- og velferdsforvaltning». 

Kultur 
Hovedmål: «Virksomheten fremmer kulturelt mangfold, personlig livskvalitet og god folkehelse gjennom å 
stimulere til nyskaping, sikre kulturarven og legge til rette for at alle gis mulighet til å oppleve og å utøve 
kultur». 

Kommunalteknikk 
Hovedmål: «Kommunalteknikk skal drifte og videreutvikle den tekniske infrastrukturen i kommunen i tråd 
med myndighetskrav på en forsvarlig måte – Dette ved å sikre tilstrekkelig og stabil vannforsyning, trygge 
skoleveger langs kommunale veger og fylkesveger, samt å begrense og forebygge forurensning av grunn- og 
overflatevann». 

Kommunal forvaltning 
Hovedmål: «Kommunal forvaltning skal bidra til en god samfunnsplanlegging og rask og korrekt 
saksbehandling av bygge-, dele- og oppmålingssaker». 

Eiendomsforvaltning 
Hovedmål: «Eiendomsforvaltningen skal tilby hensiktsmessige lokaler for kommunal tjenesteproduksjon og 
boligutleie, herunder nybygg, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold». 

Fritidsbebyggelse 
I punkt 3.3 under Fritidsbebyggelse står det at det i arealdelen er satt av flere områder til fritidsbebyggelse.  
 
I en sjekk av dette punktet ser det ut til å komme frem av kommunen har redusert arealer til fremtidig 
fritidsbebyggelse fra ca 850 mål med 730 mål. De resterende områdene må ansees å være arealer av mindre 
interesse i markedet enn de arealer som er tatt ut. Eidsvoll Høyre foreslår å ta inn igjen de arealer som nå 
ligger i kommuneplanen, samt utvide med nye arealer som nevnt i innspill til arealdelen 
 
 

6. Om administrasjonens vurderinger av private innspill 
Under har Eidsvoll Høyre vurdert administrasjonens anbefalinger på private innspill. Der foreningen er uenig 
er det kommentert. 

Innspill til planen for Råholt 
 
 

1 Angående Tærudjordet foreslår Eidsvoll Høyre at området deles i to. Den nordre delen av 
avsettes til ny skoletomt, den sørlige delen går til utbyggingsareal 
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2 Angående areal nord for Tyskerud. Eidsvoll Høyre støtter MEV og familien Røhr 
Fagerholms innspill om at området går til utbyggingsareal da det ligger innenfor 1 
kilometer fra kollektivknutepunkt. Må likevel sees i sammenheng med ny veg fra 
Sunbyvegen og øst for Ladderudåsen. 

3 Angående Jon-Ole Beggenstuens innspill for avlastningsveg på Råholt så støttes dette av 
Eidsvoll Høyre og innlemmes i Eidsvoll Høyres forslag om veg fra Sundbyvegen i nord og 
øst for Ladderudåsen. Når det gjelder Bekkestuens forslag om Tuftepark ved Tærud så 
støttes dette og utvides ved at Eidsvoll Høyre foreslår et nytt areal for park og idrett 
mellom Råholt Ungdomskole og ned til Skaubanen. Administrasjonens vurdering er ikke 
oppdatert til riktig planprosess. 

4 Angående EIFs innspill om ny idrettspark så støttes dette av Eidsvoll Høyre, og dekkes av 
forslaget om areal til park og idrett ved Tærud. Resten av EIFs innspill mangler i det 
utsendte materialet, og innspillet er ikke tatt videre av administrasjonen i planprosessen. 

5 Angående Jostein Sørensens innspill om utvidelse av Skaubanen samt ny avlastningsveg 
så støttes dette av Eidsvoll Høyre. Det bør likevel avveies for behovet av 
tilkoblingsmulighet til avlastningsveg fra området Tærudtoppen. Dette bør 
detaljplanlegges slik at begge formål balanseres. 

6 Angående innspill fra Kjetil Steen Solberg om avlastningstiltak rundt Råholt Skole. 
Eidsvoll Høyre støtter administrasjonens vurdering, men etterlyser den 
omtalteTrafikksikkerhetsplan. 

7 Angående innspill fra BER på vegne at Jon Tærud så støtter Eidsvoll Høyre ikke dette og 
heller ikke Administrasjonens vurdering. Området som omtales på Tærudjordet bør etter 
Eidsvoll Høyres mening gå til skoletomt. Det er beklagelig at vi igjen ser oss nødt til å ta 
tomt fra grunneiere til slike formål, men på grunn av meget svake planprosesser fra 
Eidsvoll Kommunes side hvor det ikke over lang tid er satt av tilstrekkelige arealer til slike 
formål er det nødvendig å gå til slike skritt. 

8 Angående Eidsvoll Verk Skytterlags innspill om at deres virksomhet kan stå i konflikt med 
utbygging øst for E6. Eidsvoll Høyre støtter dette innspillet. Fra standplass til 
utbyggingsområdene på Tyskerud er det 1000 meter og er dermed godt innenfor 
skuddhold fra standplass på skytebanen. Selv om venstre og høyre begrensing 
respekteres, så er faren for skudd over skiver vesentlig og av større bekymring. Eidsvoll 
Høyre ber kommunen gå i dialog med klubben og eksperter på anlegg fra Det Frivillige 
Skyttervesen for å finne løsninger på dette. 

9 Angående innspill fra Dahlen Østre Huseierlag ved Jens Petter Jensen mener Eidsvoll 
Høyre at området skal beholdes til boligformål, og at huseierlaget får sine planer om salg 
avstemt med utviklers plan slik at funksjonen opprettholdes i området. 

10 Angående innspill fra ØRP på vegne av Solsiden Råholt AS så støtter Eidsvoll Høyre dette, 
med det forbehold at området nok går under «Tettstedsområde» og bør ha lavere 
utnyttelse enn skissert. Videre foreslår Eidsvoll Høyre at deler av dette området bør 
avsettes til vegformål. 

11 Angående innspill fra Nils Kristian Paulsen så støtter Eidsvoll Høyre kun deler av 
innspillet. Gitt at det kommer utbedret veg, og gitt at det kommer et kollektivtilbud på 
vegen så kan i alle fall deler av området settes til utbygging i kategorien 
«tettstedsområde». 

12 Angående innspill fra Mistberget Biovarme AS mener Eidsvoll Høyre at miljøvennlig 
varme/energi ikke er tatt med i planarbeidet på en tilfredstillende måte og ber 
administrasjonen gjøre dette. 

13 Angående innspill fra Gardermoen Tomteselskap AS ved Hans Christian Jahren så støtter 
Eidsvoll Høyre at arealet tas inn som utbyggingsarealer i planen, med betingelser som 
«tettstedsområde» grunnet nærhet til kollektivtilbud. 

14 Angående innspill fra Hobrå Eiendom AS ved Tim Holmvik så støtter Eidsvoll Høyre 
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prinsipielt behovet for en avlastningsveg vest for Ladderudåsen. Trasevalget til Hobrå er 
noe annerledes enn Eidsvoll Høyre sitt, men her ber vi Administrasjonen komme med 
forslag. 

15 Angående innspill på ny Råholt Kirke så støtter Eidsvoll Høyre tidligere vedtak. 
16 Angående innspill fra Rønne Holding AS/Ladderudåsen Vest AS v/Per Rønne så støttes 

det fra Eidsvoll Høyre sin side at deler av arealet kan settes til utbyggingsformål, mens 
andre deler av arealet nok må gå til avlastningsveg. Her vil foreslåtte 
rekkefølgebestemmelser gjelde som for foreslått tettstedsområde. 

17 Angående innspill fra ØRP AS på vegne av Jessheim Bygg og Eiendom og Ingvaldsen så 
støtter Eidsvoll Høyre at området settes til utbyggingsformål. Området kan likevel ikke 
bygges ut før annen fortetting er planlagt og påbegynt. 

18 Angående innspill fra Kari og Trond Jostad så bes det om klargjøring fra grunneier om hva 
innspillet faktisk var. Det kommer ikke frem i innspillet at grunneier ber om 
omregulering, men kun avklaring av planlagte gågate og vegs avstand til driftsbygningen. 
Det er referert til et møte mellom grunneier og planavdelingen i kommunen, hvor det 
fremstår som om det er planavdelingens syn som har ført til endringen, ikke grunneiers. 
Dette vil i så fall være svært uheldig. Eidsvoll Høyre mener det er opp til grunneier når og 
om de har tenkt å selge til utbygging. Likevel vil det være naturlig at dette området 
planlegges som sentrumsbebyggelse gitt plasseringen av tomt i forhold til andre 
funksjoner og planer i området. Når det gjelder et eventuelt tidspunkt for utbygging så 
anser Eidsvoll Høyre dette til å være et forhold mellom grunneier og mulige utbyggere. 

19 Angående innspill fra Ole Læines om trafikksituasjonen på Råholt. Eidsvoll Høyre støtter 
at dette må tas videre i planarbeidet, men kan ikke se at dette har skjedd fra 
administrasjonens side. 

20 Angående innspillet fra Øverbye om at eiendommen Vestengen i sin helhet 
omdisponeres til boligformål så støtter Eidsvoll Høyre dette da det meste av 
eiendommen ligger i nærhet av eksisterende kollektivtilbud, men utenfor rekkevidden av 
kollektivknutepunktet. Anbefales derfor tatt inn som «tettstedsområdet». Deler av 
arealet mot vest må sees i sammenheng med foreslåtte veger. 

21 Angående innspill fra Arkitektfirma Helen & Hard så støtter Eidsvoll Høyre at i alle fall 
deler av området går til boligbebyggelse da det ligger sentralt i forhold til 
kollektivknutepunktet og overtid vil VERN måtte vike for VEKST. Likevel er det viktig at 
annen kapasitet utnyttes før man tar matjord. Deler av området er videre spilt inn av 
Eidsvoll Høyre som areal til en fremtidig videregående skole på Råholt. 

7. Om administrasjonens egne vurderinger av arealformål i 
gjeldende kommuneplan 

1 Angående GBNR 243/5 og 243/5 mener Eidsvoll Høyre at arealet ikke kan utvikles til 
boligformål for det er avklart kapasitet på renseanlegget i Feiring og med de betingelser 
som gjelder for «Grender» i foreslåtte boligstrategi for Eidsvoll. 

2 Angående 237/1 med flere så mener Eidsvoll Høyre det er påfallende at eiendommen i 
punkt 1 over behandles annerledes enn denne. Det kan se ut som det ikke legges til 
grunn like prinsipper for like saker i saksbehandlingen i administrasjonen. Eidsvoll Høyre 
mener området kan beholdes for boligutvikling, men før det kan utvikles til boligformål 
må det tilsvarende være avklart kapasitet på renseanlegget i Feiring samt med 
betingelser som for «Grender» i foreslåtte boligstrategi for Eidsvoll. 

3 Angående endring av formål for 233/62 så er det igjen påfallende hvor tilfeldig det ser ut 
til at saksbehandlingen i administrasjonen slår ut. Dette området ligger INNTIL et område 
som er tatt ut, og inntil et annet som er foreslått beholdt. Dette synes Eidsvoll Høyre 



 

Eidsvoll Høyre   48 

grunneierne fortjener en forklaring på. Eidsvoll Høyres syn er at også dette området kan 
ligge tilgjengelig for utbygging, men da med samme betingelser på teknisk infrastruktur 
og at det blir utviklet som for «grender». 

4 Angående 242/5 så mener Eidsvoll Høyre at samme tilbakemelding som over i punkt 1-3 
skal gis til grunneier. 

5 Angående 195/3 støtter Eidsvoll Høyre formannskapets anbefaling. 
6 Angående 22/17 støtter Eidsvoll Høyre formannskapets anbefaling. 
7 Angående 59/80 støtter Eidsvoll Høyre formannskapets anbefaling. 
8 Angående 63/27 så mener Eidsvoll Høyre området kan utvikles til boligformål da det 

ligger innenfor arealet til et kollektivknutepunkt. Vil bli et veldig attraktivt område når 
Fv181 legges om. 

9 Angående 193/13 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
10 Angående 209/14 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
11 Angående 158/76,77 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling, med 

betingelser som foreslåtte tettstedsområde grunnet nærhet til sosial og teknisk 
infrastruktur og kollektivtilbud. 

12 Angående eiendom 158/6 så mener Eidsvoll Høyre at siden halvparten av området ligger 
innenfor gangavstand til holdeplass, samt at området har god sosial og teknisk 
infrastruktur at denne delen av området kan beholdes til boligformål. Området som 
ligger lengre unna enn 500 meter bør tilbakeføres til LNF. 

13 Angående 150/2 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
14 Angående 96/5 så mener Eidsvoll Høyre at det omtalte arealet kan gå til boligformål da 

det ligger i kort avstand til holdeplass med kort reisevei til kollektivknutepunkt, da som 
«tettstedsområde» 

15 Angående 92/51 så mener Eidsvoll Høyre at det omtalte arealet kan gå til boligformål, 
forutsatt at det bygges avlastningsveg som får et kollektivtilbud.  

16 Angående 88/1 støtter Eidsvoll Høyre Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
17 Angående 74/56 støtter Eidsvoll Høyre Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
18 Angående 13/1 så mener Eidsvoll Høyre at området bør avsettes til boligformål, da som 

«tettstedsområde» grunnet god sosial og teknisk infrastruktur i området samt godt 
kollektivtilbud. 

19 Angående 7/1 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling, men med en 
anbefaling at området for en utnyttelsesgrad som «tettstedsområde» med godt 
tilrettelagt adkomst til kollektivtilbud. 

20 Angående 9/5 mener Eidsvoll Høyre at området som administrasjonen vurderer 
beholdes til boligformål, men da som «tettstedsområde» og med godt tilrettelagt adgang 
til holdeplasser.  

21 Angående 88/25-27 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
22 Angående 123/3 så er ikke Eidsvoll Høyre enig i administrasjonens vurdering for hele 

tomten. Den delen som ligger mot nord og i tilknytning til Martiniustjernet bør gå til 
friområdet, mens resten av eiendommen både kan og bør utvikles til boligformål. Dette 
fordi det ligger i et eksisterende boområde innenfor 1 kilometer fra 
kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk Stasjon. 

23 Angående 243/6 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling. 
24 Angående 243/6 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering med anbefaling om 

høy utnyttelsesgrad. 
25 Angående 57/12 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
26 Angående 57/63 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
27 Angående 74/21 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
28 Angående 158/11 støtter Eidsvoll Høyre ikke administrasjonens vurdering. Det planlagte 

området er viktig å beholde utfra å kunne gi Eidsvoll innbyggere og andre et kortreist 
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hyttetilbud samt styrke det lokale næringslivet. 
29 Angående 74/21 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering, men anbefaler at 

det kommer betingelser rundt teknisk infrastruktur og veg som foreslått i eget punkt i 
innspill til arealdelen. 

30 Angående 92/166 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. Det påpekes at 
manglende vilje fra grunneier til omregulering mest sannsynlig har med å gjøre at dette 
området er i produksjon som næringseiendom i dag. En omregulering til skole vil man 
måtte anta vil bli særdeles kostbart for kommunen. 

31 Angående 93/18 så anser Eidsvoll Høyre tomten som et alternativ for ungdomsskole på 
Dal. Administrasjonens vurdering rundt at «det blir veldig mange elever på et lite 
område» er likevel underlig, og Eidsvoll Høyre lurer derfor på om dette er et nytt 
prinsipp som administrasjonen har tilført planarbeidet, og ber derfor om at dette 
redegjøres og tallfestes.  

32 Angående 95/194 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
33 Angående 132/24 og 132/66 så støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
34 Angående 93/89 støtter ikke Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. Området 

foreslås omregulert til sentrumsformål. 
35 Angående 93/1 så mener Eidsvoll Høyre at arealet fint kan deles i to. En del 

sentrumsformål og delen nærmest Risa som grøntstruktur. 
36 Angående 134/98 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
37 Angående 17/3 så mener Eidsvoll Høyre at den gamle skoletomten på Vilberg bør selges 

som boligformål når den nye skolen står ferdig.  
38 Angående 138/82 og 8 mener Eidsvoll Høyre at området bør gå til boligformål. Det ligger 

sentralt i forhold til kollektivknutepunkt Eidsvoll Verk Stasjon. Likevel bør allerede bygd 
areal planlagt og påbegynt utnyttet bedre før man tar matjord.  

39 Angående 129/1 mener Eidsvoll Høyre at området i sin helhet kan legges til boligformål, 
men da som «tettstedsområde». Videre bør det vurderes om ny veg skal være på plass 
før dette utbyggingen kan startes. 

40 Angående 138/55 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering, men ber også om 
at administrasjonen ser på området som en helhet i kommuneplanen. Dette er ikke gjort 
på nåværende tidspunkt. 

41 Angående 96/616 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
42 Angående 96/58 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
43 Angående 95/630 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
44 Angående 95/483 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
45 Angående 96/445 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
46 Angående 129/17 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
47 Angående 96/614 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
48 Angående 96/614 støtter Eidsvoll Høyre formannskapets anbefaling. 
49 Angående 96/641 m. fl støtter Eidsvoll Høyre formannskapets anbefaling. 
50 Angående 92/15 m. fl støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
51 Angående 89/10 m. fl støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
52 Angående 86/1 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
53 Angående 88/16 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
54 Angående 93/18 så støtter ikke Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. Dette 

området ligger innenfor arealet til et mulig kollektivknutepunkt, og bør beholdes til 
boligformål. Arealet kan ikke bebygges som annet enn «tettstedsområde» for 
kollektivknutepunktet eventuelt er etablert. 

55 Angående 92/273 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
56 Angående 141/1 m/flere gjelder omregulering av store områder på Bøn fra bolig til LNF 

formål. Eidsvoll Høyre støtter ikke en slik omregulering uten at grunneierne er involvert i 
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prosessen. 
57 Angående 142/86 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
58 Ang 97/1 m/flere omhandler omregulering av deler av arealet på Ormlia fra næring til 

plasskrevende forretning. Her mener Eidsvoll Høyre at det er viktig å vurdere hva slags 
virksomhet man vil eller ikke vil ha i nevnte område. Dersom dette dreier seg om 
varehandel vil Eidsvoll Høyre at dette skal skje i tilknytning til tettstedene og eller 
sentrumsområdene.  

59 Angående 150/2 støtter Eidsvoll Høyre formannskapets anbefaling. 
60 Angående 152/10 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
61 Angående 59/37 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
62 Angående 147/18 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
63 Angående 57/10 mfl. mener Eidsvoll Høyre at området tross alt ligger kun 600 meter fra 

Eidsvoll Stasjon, og må få utvikles som sentrumsområde dersom markedet mener det er 
rom for det. 

64 Angående 63/36 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
65 Angående 17/390 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
66 Angående 17/294 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
67 Angående 18/4 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
68 Angående 17/85 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
69 Angående 209/109 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
70 Angående 233/251 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
71 Angående 96/1 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering, og ber samtidig 

administrasjonen se dette i sammenheng med innspillet fra Eidsvoll Verk Skytterlag. 
72 Angående 14/21 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
73 Angående 195/15 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering, men stiller 

spørsmål ved hvorfor bare deler av samme område med lik bruk får endringen? 
74 Angående 133/2 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
75 Angående 95/9, 96/249 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
76 Angående 95/516 mfl. støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
77 Angående 125/3 mfl. støtter Eidsvoll Høyre endringen, unntatt for arealet lengst sør/vest 

som nevnt i annet punkt bør gå til boligformål. 
78 Angående 94/92 virker det åpenbart at Administrasjonen ikke er oppdatert på hvordan 

det ser ut på EIF sin eiendom. Bane 2 er ikke inntegnet, heller ikke bane 3. Bane 2 er fullt 
operativ som treningsbane, mens bane 3 leies ut. Administrasjonen anbefaling kan 
derfor ikke godtas. Hele området ER i bruk av EIF, og dersom man i forslaget til 
kommuneplan ønsker å ta området fra EIF må dette kompenseres med tilsvarende 
område på annet sted. Det er vanskelig for Eidsvoll Høyre å finne gode grunner til dette 
forslaget. 

79 Angående 141/48 har igjen administrasjonen bommet på et av anleggene til idretten i 
Sørbygda. Bøn Fotballklubb har daglig aktivitet også nord/vest for den nylig oppgraderte 
banen. Det er vanskelig for Eidsvoll Høyre å finne gode grunner til dette forslaget. 

80 Angående 86/1 ser det igjen ut til at administrasjonen ikke kjenner de faktiske 
forholdene. EIF har aktivitet i hoppbakken fortsatt, og har de siste årene investert 400 
000 kroner i oppgradering av anlegget. Også Dal Idrettslag sin aktivitet vil bli begrenset 
av dette da forslaget til administrasjonen faktisk foreslår å båndlegge bruk av alt areal 
utenom selve fotballbanen. Det er vanskelig for Eidsvoll Høyre å finne gode grunner til 
dette forslaget. 

81 Angående 60/32, 21 foreslår Eidsvoll Høyre at administrasjonen tar kontakt med Eidsvold 
Turn for å bekrefte arealet benyttet til idrettsanlegg. Det ser nemlig ut til at 
administrasjonen ikke har fått med seg arealene på 59/5,10 som også er i bruk av 
klubben.  
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82 Angående 129/8 mener Eidsvoll Høyre at endringen ikke gir mye mening. Tomten er i 
dag ikke bebygget som administrasjonen hevder, men regulert som grøntareal. Det på 
den andre siden lagt opp til videre utvikling av tomt, da det er tegnet inn vegareal. Det 
gir mening om dette arealet omreguleres til boligformål, fremtidig. 

83 Angående 128/85 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
84 Angående 138/118 m. fl støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
85 Angående 92/13 mener Eidsvoll Høyre at det gir lite mening å ta dette området tilbake til 

LNF gitt den utviklingen som er planlagt i Manerud. Det anbefales at man ikke endrer 
status, men ser området i sammenheng med regulering Manerud. 

86 Angående 158/8 mener Eidsvoll Høyre at området bør beholdes som areal til offentlig 
tjenesteyting slik at man har handlingsrom rundt Ås Skole. 

87 Angående 112/27 mener Eidsvoll Høyre at tomta må fortsatte ligge til næringsformål. På 
denne tomta og på Gamle Nebbenes er det konkrete planer for utvikling av næring med 
et estimert potensiale på 70-90 arbeidsplasser. For Høyre gir denne omreguleringen ikke 
mening. 

8. Sammendrag av arealinnspill ved 
rullering av kommuneplan 

1 Angående 22.6 med flere støtter Eidsvoll Høyre innspillet fra Sameier Sandholt-Røkholt hvor det 
bes om et areal til fritidsbebyggelse i tilknytning til et allerede eksisterende område med 
fritidsboliger. Eidsvoll Høyre ser ingen grunn til at dette området skal behandles annerledes enn 
andre tilsvarende områder i kommunen. Videre er det ikke lenger tilfelle at det er satt av 
betydelige arealer til fritidsbebyggelse da disse områdene foreslås tatt ut fra administrasjonens 
side. 

2 Angående innspill fra Tor Solsrud om å legge inn en skisse «Eidsvoll Miljøby» på vestsiden av 
Vorma bak stasjonen. Eidsvoll Høyre mener dette området bør utvikles, og ber om at 
administrasjonen tar området inn som sentrumsareal og boligformål iht innspill fra Eidsvoll 
Høyre og videre avstemmer dette med forslaget fra Tor Solsrud. 

3 Angående 165/21 med flere som omhandler et innspill fra Feste NordØst As hvor det bes om en 
omdisponering til areal for masseuttak/steinbrudd. Det er riktig at området er synlig fra E6, men 
synlighet er en svak grunn for å avvise innspillet. Videre er argumentasjonen om at dette er 
konfliktfylt i forhold til kultur og landbrukslandskapet i Åsleia svak. Eidsvoll Høyre mener at 
denne saken fortjener å behandles skikkelig, og at dersom det er et marked for denne type 
virksomhet er det viktig å tillate dette. 

4 Angående 152/1 med flere om omdisponering av arealer til boligformål så støtter Eidsvoll Høyre 
administrasjonens konklusjon, men ikke begrunnelse. Området ligger for lagt fra kollektivtilbud 
og bør derfor fortsatt være avsatt til LFN. 

5 Angående 106/5 så mener Eidsvoll Høyre området kan disponeres til boligformål, men på grunn 
av lang avstand til kollektivknutepunkt bør området reguleres med lav utnyttelsesgrad. Dette 
stemmer for øvrig overens med områdets eksisterende karakter. 

6 Angående 63/215 støtter Eidsvoll Høyre innspillet om å omdisponere fra jernbaneformål til 
boligformål. Dette fordi avstanden til Eidsvoll stasjon og Sundet er meget kort. 
Administrasjonens begrunnelse tar utgangspunkt i støy, noe som kan håndteres greit enten ved å 
regulere ned hastigheten eller foreta støytiltak.  

7 Angående 86/11 hvor Hasler Eiendom AS ber om å få omregulert området til boligformål så 
støtter Eidsvoll Høyre dette tiltaket. Det bes om utnyttelse på linje med grender, og er helt i tråd 
med den type utvikling Eidsvoll Høyre ser for seg for et slikt område. 

8 Angående 13/3 med flere så støtter Eidsvoll Høyre innspillet fra Grue Sameie om omregulering til 
boligformål.  
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9 Angående 137/1 mener Eidsvoll Høyre at området ligger som en naturlig forlengelse av 
eksisterende næringsareal og dermed fint kan innlemmes som nettopp dette. Det må likevel 
avstemmes hva slags type næring som er tenkt etablert her da infrastruktur og forhold til 
Andelva må tas hensyn til. 

10 Angående innspillet fra Mjøsli AS om et større område til fritidsboliger i tilknytning til en 
tilsvarende området i Stange mener Eidsvoll Høyre at det er påfallende hvordan 
administrasjonen stadig peker på årsaker som ikke lengre ser ut til å holde. I dette tilfellet peker 
administrasjonen på at det er satt av store arealer til fritidsbebyggelse i kommunen ved siste 
rullering, og ser da ut til å unnlate at den planen som nå skal behandles har tatt UT disse 
arealene. Argumentet faller dermed på eget grunnlag. Eidsvoll Høyre støtter opp om 
«nærturisme» og lokale næringstiltak, også dette. Anbefales inn i planen. 

11 Angående 220/3 med innspill fra Plan 1 AS ønsker Eidsvoll Høyre å peke på at området Stensby 
fint kan bli gå til næringsformål, men at det må avstemmes med kommuneplanens øvrige 
innhold HVA slags næring man ønsker på dette området. Stensby er koblet fra både sentrums og 
tettstedsareal, har ikke en umiddelbar nærhet til E6 eller jernbane. Videre peker jo 
administrasjonen stadig på at det IKKE er behov for ytterligere næringsarealer i kommunen. 
Dersom det er behov for dette arealet anser Eidsvoll Høyre det som bevis på at det ER behov for 
areal, også da andre steder. 

12 Angående 243/2 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
13 Angående 140/4 med flere mener Eidsvoll Høyre at området bør inn i kommuneplanen til 

sentrumsareal, ikke boligareal. Dette fordi området ligger sentralt på Råholt og har potensiale 
som bør utnyttes utover bolig. I praksis handler dette om å åpne for at det er handel/næring 
minimum i 1 etasje, og at det åpnes for kortreiste arbeidsplasser/boliger i etasjene over. 

14 Angående 47/25 er Eidsvoll Høyre igjen forundret over inkonsistensen i administrasjonens 
vurderinger. Hvorvidt administrasjonen skulle MENE at det er behov for areal til dette formålet 
er uvesentlig. En regulering fører IKKE til at arealet går til formålet, det er det nettopp markedet 
som gjør. Samme type forvirring ser vi på arealer til bolig, næring og fritidsboliger. Eidsvoll Høyre 
støtter innspillet fra Åsland Pukkverk AS. 

15 Angående 152/62 støtter Eidsvoll Høyre innspillet fra Siggerudhagan huseierlag samt 
administrasjonens vurdering. 

16 Angående 74/49 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
17 Angående 97/1 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
18 Angående 155/12 og 15 mener Eidsvoll Høyre at administrasjonens vurdering ikke ser ut til å ta 

utgangspunkt i hva Areal + AS ber om. Dette er en grunneier som ønsker å drive næring fra sin 
eiendom ved å planere og sette opp en midlertidig konstruksjon. Administrasjonen mener at 
dette er for langt unna togstasjoner og at det finnes nok areal til næringsformål ellers i 
kommunen. Eidsvoll Høyre mener dette ikke er relevant for dette innspillet og støtter derfor 
initiativet. 

19 Angående 10/5 mener Eidsvoll Høyre at administrasjonens vurdering og konklusjon som sier 
«dette er uaktuelt nå, men i fremtiden vil området ansees som en grei forlengelse» av 
eksisterende boligformålsareal er merkelig. Dette er en liten trekant som har boligformål på TRE 
sider, og dermed anses forslaget som en fin harmonisering av arealdisponeringen i området 
totalt sett. Eidsvoll Høyre støtter innspillet fra Advokatfirmaet Harris. 

20 Angående 142/18 mener Eidsvoll Høyre at administrasjonens vurdering avslører en manglende 
forståelse for hva tiltaket faktisk handler om, og den stadig tilbakevendende argumentasjonen 
om at det er «nok areal til boligformål» blir rett og slett et platt argument. Dette angår 
bebyggelse i ei lita grend hvor man ønsker å sette av ei tomt til boligformål. Tomta kan fint 
bebygges, men etter Eidsvoll Høyres mening må utnyttelsen være relativt lav da den må 
avstemmes med eksisterende bebyggelse og områdets karakter, men å avvise ei tomt på 2,3 mål 
i et område med spredt bebyggelse blir feil. Eidsvoll Høyre støtter innspillet fra Birgit Diesen 
Tovar med den forutsetning at utnyttelsesgraden blir relativt lav og avstemt med området ellers. 
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21 Angående 96/177 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens anbefaling, men ber samtidig om at 
det sees etter areal for en trosnøytral funksjon i sørbygda. 

22 Angående 89/5 og 14 ber Eidsvoll Høyre om at hele området vest for Dal Stasjon til 
Trondheimsvegen reguleres til sentrumsformål. Dette vil også fange opp formålet med innspillet 
til Mathiesen Eidsvoll Værk. 

23 Angående 57/23 mener Eidsvoll Høyre at området bør gå til sentrumsformål og dermed ikke 
begrenses til boliger. I første etasje bør det være handel, i etasjene over ansees arealet ha 
potensiale for kortreiste arbeidsplasser og boliger. 

24 Angående 246/3/1 og 2 mener Eidsvoll Høyre at administrasjonens anbefaling tar utgangspunkt i 
feil data. Forslaget til kommuneplan innebærer en vesentlig reduksjon av arealer til 
fritidsbebyggelse, og argumentasjonen fra administrasjonen anses derfor som ikke riktig. Eidsvoll 
Høyre støtter innspillet fra Northern Craft. 

25 Angående 88/4 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
26 Angående 14/1 støtter Eidsvoll Høyre Weenbo Gruppen AS sitt innspill under den forutsetning at 

arealet får en relativt lav utnyttelsesgrad. Dette på grunn av avstand til grønn grense. Området er 
likevel meget godt egnet til villabebyggelse og Eidsvoll Høyre mener det er for lite områder til 
nettopp dette i Eidsvoll. Det er ikke slik at alle skal måtte tvinges inn i blokker i Sundet, dette vil 
derfor våre et verdifullt bidrag til mangfold i boformer rundt Sundet. For å kunne gi langsiktighet 
mener Eidsvoll Høyre at området kan gå til boligformål med relativt lav utnyttelse samt med god 
tilrettelegging for adkomst til kollektivtransport i området. Markedet er mer egnet til å regulere 
dette enn kommunen. 

27 Angående 15/5 og 15/72 støtter Eidsvoll Høyre Weenbo Gruppen AS sitt innspill. Fine og store 
eneboligtomter med relativt lav utnyttelsesgrad nær kollektivtransport er noe Eidsvoll trenger. 

28 Angående 17/303 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
29 Angående 14/3 og 15/8 støtter Eidsvoll Høyre Weenbo Gruppen AS sitt innspill under den 

forutsetning at arealet får en relativt lav utnyttelsesgrad. Dette på grunn av avstand til grønn 
grense. Området er likevel meget godt egnet til villabebyggelse og Eidsvoll Høyre mener det er 
for lite områder til nettopp dette i Eidsvoll. Det er ikke slik at alle skal måtte tvinges inn i blokker i 
Sundet, dette vil derfor våre et verdifullt bidrag til mangfold i boformer rundt Sundet. For å 
kunne gi langsiktighet mener Eidsvoll Høyre at området kan gå til boligformål med relativt lav 
utnyttelse samt med god tilrettelegging for adkomst til kollektivtransport i området. Markedet er 
mer egnet til å regulere dette enn kommunen. 

30 Angående 95/393 mener Eidsvoll Høyre at deler av arealet må beholdes som sentrumsformål 
mens andre arealer igjen bør omreguleres til boligformål. Viktig å notere seg at dette området er 
innenfor grønn grense iht både administrasjonens og Eidsvoll Høyres forslag. Det er derfor 
naturlig at dette området utvikles med høy utnyttelsesgrad. Arealet i rundkjøringen ved AMFI og 
i linje med sentrumsformål vest og nord bør derfor gå til sentrumsformål nettopp for å oppnå 
det administrasjonen sier; styrke utviklingen av sentrum på Råholt. 

31 Angående 86/11 og 13 mener Eidsvoll Høyre at Nordbolig har levert et godt innspill som støttes 
fullt ut. Plasseringen i randsonen på Dal er gunstig i forhold til denne type prosjekt.  

32 Angående 88/21 støtter Eidsvoll Høyre administrasjonens vurdering. 
33 Angående 96/17 støtter Eidsvoll Høyre innspillet fra Halvor Olav Tangen. Det er likevel viktig å 

sette noe rekkefølgekrav på dette arealet, spesielt knyttet til infrastruktur og forholdet til 
Skaubanen. 

34 Angående 152/1 Angående støtter Eidsvoll Høyre innspillet fra Jørgen Nilssen. 
35 Angående 18/7 støtter Eidsvoll Høyre Øvre Romerike Prosjektering sitt innspill under den 

forutsetning at arealet får en relativt lav utnyttelsesgrad. Dette på grunn av avstand til grønn 
grense. Området er likevel meget godt egnet til villabebyggelse og Eidsvoll Høyre mener det er 
for lite områder til nettopp dette i Eidsvoll. Det er ikke slik at alle skal måtte tvinges inn i blokker i 
Sundet, dette vil derfor våre et verdifullt bidrag til mangfold i boformer rundt Sundet. For å 
kunne gi langsiktighet mener Eidsvoll Høyre at området kan gå til boligformål med relativt lav 
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utnyttelse samt med god tilrettelegging for adkomst til kollektivtransport i området. Markedet er 
mer egnet til å regulere dette enn kommunen. 

 

9. Offentlige instanser, lag og foreninger 
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 en redegjørelse fra administrasjonen på dette. 
 

10. Innspill om Prosess 

Grunnlag for involvering – og medvirkningsprosesser 
  
Dette forslaget til prosess for involvering og medvirkning forbundet med forestående planarbeid, ble av 
Eidsvoll Høyre allerede ønsket fremmet i Hovedutvalg for Næring, plan og miljø den 26.04.2016. Dette var 
det ikke ønske om å ta opp til behandling. Forslaget har blitt gjentatt i senere høringsrunder og gjentas også 
denne gangen. 
 
Vi mener i lys av de utfordringer vi videre vil stå overfor når det gjelder planlegging for tettstedsutviklingen 
vår og videre planarbeid samt fremtidige rulleringer, så er det ønskelig at vi gjennomfører en bedre forankret 
involverings- og medvirkningsprosess. 
 
Det har vært mottatt flere tilbakemeldinger på dette gjennom arbeidet med arealdelplanen på Råholt det 
siste året. 
 
I Eidsvoll Høyre redegjør vi for dette nedenfor, og håper de innspill vi har til dette kan tas hensyn til i 
forberedelser og fremtidig planarbeid.    
  
 I det følgende er det inntatt forslag til viktige momenter og praktiske forhold som vil kunne påvirke 
resultatet av tilrettelegging på en god måte.  

Bakgrunn og innledning 
  
Kommunens to hoved tettsteder, Eidsvoll/Sundet og Råholt/Eidsvoll Verk/Dal, står foran utfordringer ved at 
begge tettsteder har vært overmodne for å få oppdatert sine arealplaner, definere innhold og «identitet».   
  
Det var derfor gledelig at planprogram er lagt ut på høring vår/sommer 2016 for Råholtområdet og at det ble 
varslet oppstart av kommuneplanarbeidet i Eidsvoll. I tillegg så er arbeidet med en sentrumsplan i Sundet 
igangsatt. Dessverre ser vi ikke at kommunens ambisjoner på dette området manifesterer seg i faktisk 
involvering eller tilgjengeliggjøring, heller ikke i denne rulleringen av kommuneplanen. 
  
Det foreslås følgende som innspill i fremtiden:  

• At prosessene i forbindelse med planarbeid blir lagt opp involverende, kvalitativt og med 
gjennomføring som sikrer god forankring og eierskap, og med et prosessomfang som er mer 
omfattende enn det minimum som følger av lovverket.  

   
Bakgrunnen for dette er at det er få signaler fra de ulike politiske gruppene/partiene om hvordan man ønsker 
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at de to største sentrumsområdene våre skal utvikle seg i et lengre perspektiv og med konkrete forslag til 
helhetlige løsninger/føringer, samt gjennomføringsprosess i praksis. Det må derfor jobbes videre med at det 
skapes en positiv innstilling, arbeid og holdning til selve prosessen som skal gjennomføres også videre 
fremover i tid, for å lykkes.    
  
Det er ønskelig fra Eidsvoll Høyre at spesielt de to tettstedsområdene skal videreutvikles gjennom gode og 
brede involveringsprosesser, slik at det blir vedtatt sentrums-/områdeplaner som ivaretar og møter 
fremtidige utfordringer og blir oppfattet som forutsigbare og gode tilretteleggingsverktøy.   
  
De to tettstedene har opplevd utvikling, men uten at kommunen på sentrale områder er oppfattet som en 
god nok tilrettelegger. Dette har over tid ført til at utvikling og nødvendige endringer i og rundt tettstedene 
skjer uten struktur, eller i gode nok sammenhenger. Det fører heller ikke til inviterende og gode møteplasser, 
satt sammen i en helhet. Den videre utviklingen vil dermed på noen områder kunne skje «på tross av» og 
ikke «til tross for», mens andre områder og utfordringer har opplevd stillstand og tilbakefall/stagnasjon. 
Dette gjelder sentrale temaer i planarbeidet.   
  
Dette forslaget knytter seg til selve prosessen videre i fremtiden, og avgrenses mot det som må defineres 
som våre to sentrumsområder i Sundet og på Råholt/Eidsvoll Verk/Dal.    
  
Videre bakgrunn for å fremme forslaget, allerede nå som høringsinnspill er at det i den siste tiden, i ulike 
sammenhenger politisk, kommer frem antydninger og signaler på positivt tverrpolitisk grunnlag i større grad, 
gjennom både et generelt ønske og økt vilje om å fremme, samt være premissgiver for et Eidsvoll i utvikling. 
  
Administrasjonen gjennomfører også flere positive tiltak, som underbygger dette, men noe mer overordnet i 
forbindelse med rulleringen av kommuneplanen og strategiene for denne.  
  
Dette danner nå grunnlag for å skape enda mer positivitet og forståelse for nødvendigheten av et arbeid, 
spesielt gjennom økt politisk engasjement og eierskap, til den praktiske prosess man endelig beslutter å 
gjennomføre.   

Praktisk handlingsplan 
Det ønskes, og fremmes derfor forslag om at følgende praktiske momenter tas inn ved fremtidig rulleringer 
og i planarbeid:  
  
Utarbeide praktisk handlingsplan:  

• Planlegge godt og vektlegge kvaliteten i konsekvensutredninger man må foreta og legge til grunn   i 
arbeidet  

• Invitere og involvere viktige endringsaktører i lokalsamfunnet, herunder politikere, næringsdrivende, 
vel- og idrettsforeninger/ideelle organisasjoner, grunneiere, næringslivsfora, 
kommuneadministrasjonen og alle innbyggere som ønsker å delta gjennom en oppsatt og godt 
formidlet tids- og handlingsplan med oversikt over hvilke aktivitets-, ide- og informasjonsarenaer 
man skal ha for dette arbeidet.  

• Gjennomføre «plansmie», og vurdere engasjert ekstern bistand, og med lavterskel involvering 
igjennom flere aktiviteter.  

• Utarbeide en enkel, men god «Markedsplan» for hvordan man skal formidle og på hvilken måte man 
skal nå ut til flest mulig om å kunne delta i en involveringsprosess, og spesielt innledningsvis i 
gjennomføring av en «plansmie».  
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Viktige momenter 
Eidsvoll Høyre har identifisert en rekke viktige momenter som må formidles og legges til grunn i en prosess:  

• Det skal være åpenhet for alle innspill, meninger og ytringer gjennom en sånn prosess.   

• Poengtere at det ikke foreligger noen fasit på forhånd.  

• Prosessen må være inkluderende.   

• Det må minst være en sentral og dedikert fagperson, utenom rådmannen, fra kommunens 
administrasjon som både har nødvendig kompetanse, motivasjon, engasjement og eierskap/oversikt 
til å drive prosessen i mål på en vellykket måte.  

Suksesskriterier 
En såpass viktig prosess som rullering av en kommuneplan bør ha definert klare suksesskriterier. Disse kan 
for eksempel være: 

• Det må være god dialog og medvirkning fra innbyggere, lag og foreninger, lokalt næringsliv og 
grunneiere.  

• Det må vises overfor våre innbyggere at vi politisk ønsker å gjennomføre en slik prosess med praktisk 
handlingsplan.  

• Tverrpolitisk enighet om prosessen og en praktisk og reell handlingsplan for gjennomføring. - Bruke 
de «beste» fagpersonene/miljøene på området, også kompetanse på tettstedsutvikling, utover 
planfaglige personer  

Ønsket sluttsituasjon 
Eidsvoll Høyre foreslår ikke en forbedret prosess kun motivert av politisk ståsted eller egne prioriteringer. 
Uavhengig av hva man mener så bør en ønsket sluttsituasjon rundt et viktig dokument som kommuneplanen 
faktisk er bidra til følgende:  

• Skape sterkt eierskap og engasjement av alle som er invitert, og som deltar.  

• At det kommer frem mange gode forslag og vinklinger, og fra ulike miljøer og aldersgrupper.  

• Skape bedre forutsigbarhet og planleggingsgrunnlag for både private investeringer og for  
planlegging av kommunale oppgaver og nødvendige etableringer av kommunal 
infrastruktur/funksjoner/tilbud i fremtiden.  

• Bedre grunnlag for gode fremtidige politiske beslutninger.  

• Vi «samler» alle gode forslag, komprimert gjennom en prosess, istedenfor å få de presentert 
gjennom medier eller andre kanaler over lange tidsrom, og uten at de da kommer med i en 
helhetsvurdering eller blir tatt tak igjennom arbeidet forbundet med planarbeidsprosessene. 

• Tidlig «Plansmie»-arbeid vil tydeliggjøre hvilke problemstillinger og «konflikter» man vil måtte jobbe 
videre med i påfølgende planarbeid, og i god tid før man vedtar en endelig plan. 

• Meningsforskjeller vil komme tidlig frem i en planprosess, og meningsforskjellene vil da være kjent, 
istedenfor først ved en avstemming/vedtak av en plan i Kommunestyret, hvor kanskje mange av 
beslutningstakerne ikke har vært involvert i både stor nok og i særlig nok grad.  

• En endelig vedtatt sentrums-/områdeplan gis et uttrykk, basert på befolkningens innspill.  

• Virker samlende og skaper sterkere lokal tilhørighet.  

Ytterlige rammer 
1. Forlagene må vedtas med avklaring om at nødvendige økonomiske midler blir avsatt til prosessen, 

herunder:  
a. Ekstern bistand, med bakgrunn i definert oppdrag  
b. Markedsføring av prosessen  



 

Eidsvoll Høyre   57 

c. Midler til møtegodtgjørelse for involverte.  
d. Eventuelt punkter som kommer frem i planleggingsfasen  

2. At det opprettes en tverrpolitisk arbeidsgruppe, hvor også administrasjonen inngår for praktisk 
planlegging og gjennomføring av hele prosessen.  

3. At arbeidsgruppa innledningsvis får nødvendige rammer og mandat for å jobbe frem forslag til en 
markeds- og praktisk handlingsplan, herunder oversikt over helheten for kostnader, 
oppdragsbeskrivelse etc for engasjert ekstern bistand i deler av prosessen, slik at dette økonomisk 
kan behandles budsjettmessig.   

  
Det understrekes at det forannevnte i dette punkt er veldig forpliktende for de folkevalgte i den 
tverrpolitiske sammensetningen, som tar del i arbeidsgruppa og prosessen. Dette er en prosess som vil kreve 
ansvar, deltakelse, tilstedeværelse og involvering i praksis fra planlegging og helt frem til endelig vedtatt 
plan.      

Konklusjon 
Det er et politisk ansvar i fremtiden å få gjennomført ovennevnte, med en god praktisk prosess, tilknyttet 
våre planprosesser som vil ha behov for å være i stadig og kontinuerlig utvikling. Endringsvilje, politisk 
engasjement og beslutning om å gjennomføre slike prosesser krever politisk mot. Dette vil føre oss til et 
resultat med gode og forutsigbare arealplaner for sentrumsområdene våre i fremtiden.   Det gir positive og 
fornøyde innbyggere, og attraktiviteten for å bo, samt utvikle og etablere seg både i bolig og med næring i 
Eidsvoll vil øke. 
  
 



 

 

Eidsvoll kommune  

2080 Eidsvoll 

         

 

 

Innspill i forbindelse med høring av kommuneplanen 

Eidsvoll krf har noen kommentarer til den fremlagte kommuneplanen. 

Hovedpoenget er at vi savner avsetning av arealer til en del fellesfunksjoner. 

Eidsvoll har vært i sterk vekst i mange år, og behovet for en arbeidskirke/livsynsnøytralt hus i 
sørbygda er blitt presserende. Dagens fasiliteter er ikke egnet til å ta imot den store veksten som har 
kommet for seremonier knyttet til viktig milepæler i livet som bryllup, dåp, konfirmasjoner samt 
tilstrekkelig plass til alle som ønsker å ta avskjed med en venn eller et familiemedlem.   Det som er 
viktig i denne omgang er å få satt av tomt for en slik kirke/livsynshus. Dette mangler i forslaget til 
kommuneplan. 

Det er også vesentlig at det blir holdt igjen areal til utvidelse av gravplass og urnelund. 

Når det gjelder skoler, så ser vi ikke at det er satt av tilstrekkelige arealer til nødvendige  fremtidige 
skolebygg. Det er vesentlig å holde igjen arealer allerede nå slik at når behovet kommer så er det 
faktisk tomter og bygge på. Hvis vi bygger igjen alle ledige arealer pr i dag vil det ikke være mulig å 
finne gode sentrale tomter i de neste tiårene der flest mulig barn har kort skoleveg. 

Utfra et folkehelseperspektiv er det  svært viktig med gode turmuligheter og rekreasjonsområder. Vi 
er bekymret over at det ikke tas tilstrekkelig hensyn til større friområder nært sentrumsområdene 
slik at befolkningen må gå stadig lenger for å finne turmuligheter. Kommuneplanen bør ha et 
betydelig fokus på dette samt å sikre at det blir gode kommunikasjonsmuligheter for gående og 
syklende, både internt i bebyggelsen og som adkomst til friområder. 

Det er vesentlig å holde av arealer til alternative adkomstveger særlig på Råholt. Her også gjelder det 
at hvis man nå bygger igjen alle ledige områder uten å ha tenkt på dette i et langsiktig perspektiv, vil 
det bli svært vanskelig å få til løsninger. 

 

For Eidsvoll krf 

Einar Ordahl 

(elektronisk signert) 

leder
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Innspill til Kommuneplanen 2020-2031 for Eidsvoll, fra SV og Rødt 

Pendlerparkering på Minnesund, - pendlerbuss til Eidsvoll stasjon 
 
Et av de viktigste tiltakene for å få ned utslipp av klimagasser i Eidsvoll Kommune er å få redusert 
biltrafikk ved at flere kan bruke kollektive løsninger. I Nordbygda er det i dag et svært dårlig 
kollektivtilbud, og mange pendlere kjører bil tur/retur Feiring, Langset, Minnesund, og 
omkringliggende områder til Eidsvoll stasjon. Dette fører til fulle parkeringsplasser ved stasjonen og 
årlig store klimagassutslipp. SV og Rødt mener unødvendig bilbruk og klimabelastning kan reduseres 
kraftig ved å anlegge en innfartsparkering og bussterminal ved Minnesund/Langset. Dette krever at 
man i arealplanen setter av et egnet tomteområde til dette formålet, og at en går i dialog med 
Viken/Ruter for å få på plass en bussordning. – Når Nord-Odal klarer å få til timesbuss til/fra Eidsvoll 
stasjon, bør vi klare det til Minnesund!  

SV og Rødt mener det finnes hensiktsmessige arealer til dette formålet. For eksempel følgende 
område langs Trondheimsvegen, fv 177: 

 

Dette området ligger sentralt i forhold til å kunne sluse biltrafikk fra fv 33, fv 177 og E6 inn til 
innfartsparkering og over på pendlerbusser til Eidsvoll stasjon. Det finnes sikkert også andre aktuelle 
tomter. Dette må administrasjonen vurdere og legge inn i arealdelen i kommuneplanen som skal til 
politisk behandling. 
Argumenter: 

a) Minnesund/Langset, Feiring, Morskogen/Ulvin bør få et pendlertilbud som fordrer mindre 
bilkjøring. Aktuell tomt må kunne «sluse inn» trafikk fra alle disse områdene. 

b) En bussordning vil avlaste en allerede sprengt innfartsparkering ved Eidsvoll stasjon. 
c) Mindre bilkjøring er bra for klima og bra for lommeboka til folk.   
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Trafikkreduserende tiltak på Trondheimsvegen gjennom Råholt 
 
Trondheimsvegen er en lokalveg. Den skal ikke ta gjennomgangstrafikken, det er det E6 som skal. 
Folk kjører gjennom Råholt (og over Finstad) blant annet fordi det er billigere (ikke bompenger). 
Ideelt burde dette løses med bompenger også for gjennomgangstrafikken. Det lar seg løse. For 
eksempel med bomstasjon ved innkjøring på motorvegen (slikt system finnes f.eks. i Sveits). Men 
dette rår vi i liten grad over. Likevel bør vi gå i dialog med Statens vegvesen om dette.  
SV og Rødt mener det er helt feil å satse på en ny omkjøringsveg. Poenget må være å sluse trafikk 
som skal på E6 inn på E6 så raskt og effektivt som mulig.  
 

Aktuelle tiltak: 
a) Kommunen må gå i dialog med Statens vegvesen og Viken om å få til et bompengesystem på 

riksvegene slik at lekkasje av gjennomgangstrafikk til lokalveger blir mindre attraktivt. Dette 
er spesielt aktuelt for å redusere gjennomgangstrafikken på Trondheimsvegen gjennom 
Råholt.  

b) Kommunen må gå i dialog med Viken/Ruter for å få på plass pendlerbusser som kan plukke 
opp togpendlere som ser seg nødt til å bruke bilen til Eidsvoll Verk stasjon fordi det er for 
langt å gå. Dette vil redusere belastningen på en allerede sprengt innfartsparkering ved 
Eidsvoll Verk stasjon. Og det vil redusere trafikkbelastningen i lokalmiljøet, redusere behovet 
for en ekstra bil i husholdningen, og – ikke minst – redusere klimautslippene.  

c) Trafikkregulerende tiltak som senker gjennomsnittsfarten. Byer og tettsteder i flere land 
(f.eks Danmark) har lykkes med dette. Det kan være fartsdumper, trafikklys som prioriterer 
mjuke trafikanter og busser, innsnevringer i vegbanen som rammer gjennomgangstrafikk. 
Det er viktig å se på helheten i trafikkbildet når en gjennomfører slike tiltak. Tiltakene må 
ikke øke trafikken i nærliggende boligområder. Det må forhindres, og kan f.eks. gjøres ved å 
ha bom enkelte steder i rushtida, slik en har gjort ved Jar stasjon i Bærum.   

Bedre trafikkavvikling og mer trafikksikker veg til Eidsvoll stasjon vestfra 
Eidsvollvegen (fv 181), med et snitt på over 8000 biler i døgnet, må vurderes nøye på strekningen fra 
Ås skole til Sundet. Det er særlig strekningen fra Vegamot til avkjøringen til Eidsvoll stasjon som er 
problematisk. Spesielt problematisk er trafikkbildet ved Fagerlikrysset. Vi trenger trafikksikre veger 
til/fra det viktigste trafikknutepunktet i Midtbygda. Det er ønskelig med fortetting og mer 
boligbygging nært Eidsvoll stasjon. Nå setter en trafikkfarlig veg en stopper for dette. I plankartet er 
det tegnet inn forslag til en ny veg, - rød strek opp gjennom ravinedalene mot Myrer. Både 
miljøhensyn og utfordrende grunnforhold kan stanse dette forslaget. Administrasjonen må gjøre 
avklaringer rundt dette før endelig forslag til kommuneplan legges fram. Dersom denne løsningen 
ikke ser ut til å kunne gjennomføres, må andre tiltak foreslås. Det er spesielt viktig å få til løsninger 
som gir sikker og god trafikkavvikling for bussene, og for menneskene som går til/fra 
bussholdeplassene. Syklister må få egen sykkeltrasé. Det holder ikke å si at de kan sykle «omvegen» 
om Badebakken.  

Trafikksikre skoleveger 
Alle elever som ikke kommer under kategorien gratis skoleskyss på grunn av lang skoleveg, skal 
kunne gå og sykle til skolen. I kommuneplanen må dette synliggjøres ved at det legges inn areal til 
gang/sykkelveger eller fortau der dette mangler. Vi ser at dette er mangelfullt til den nye skolen på 
Tynsåk. For eksempel mangler den nordlige delen av Styrivegen, fv 1594, innregulering av 
gang/sykkelveg (rød strek på kartet). I den nye kommuneplanen må manglende trafikksikkerhet for 
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skoleelever markeres på kartene i arealdelen (rød strek). Kommuneplan og trafikksikkerhetsplan må 
henge sammen! 

Samfunnsdelens avsnitt s.3 «Miljø og klima»  
Dette avsnittet er for svakt, og foreslås erstattet med: 

Trafikk, klima og miljø  

Vi når ikke klimamålene våre ved å bygge nye veger. Bedre kollektivtrafikk er det vi trenger. Målet 
må være godt vedlikeholdte og trafikksikre veger. Veger som er gode, trygge og rasjonelle også for 
mjuke trafikanter.  

Flere el-biler reduserer klimagassutslipp, men det tar tid å bytte ut hele bilparken. Dessuten er 
batterier et miljøproblem i seg sjøl. Før hydrogenteknologien og fyllestasjoner for hydrogen er på 
plass, vil miljø- og klimaavtrykket fra trafikk fortsatt være høyt. Eidsvoll kommune må derfor gjøre 
det vi kan for å legge til rette for flere fyllestasjoner for hydrogen. Dette er spesielt viktig for at 
anleggsmaskiner og tungtrafikk, som vanskeligere kan benytte seg av batterier, skal kunne bli 
fossilfri.   

Privatbilisme er et særdeles plasskrevende system, - både når det brukes og står parkert. I tettbygde 
strøk må privatbilisme begrenses. Maks-grense for P-plasser knytta til boliger i sentrale strøk er et 
nødvendig tiltak for å håndtere dette.  

Grendestrukturen i kommunen vår er en viktig kvalitet. Eidsvoll er, og skal fortsatt være, ei bygd hvor 
folk bor på steder og i grender relativt langt fra togstasjoner og sentrum. Disse mindre stedene har 
også krav på offentlig kommunikasjon. Det lokale busstilbudet må bygges ut slik at biltrafikken til 
sentrum og togstasjoner kan reduseres.  

 

Samfunnsdelens avsnitt 3.4 (s.23) «Miljø og klima» er for svakt.  
Følgende endinger foreslås: 

Utfordringer. Siste setning strykes og erstattes med: 

Klimakrisa vil kreve mye av oss. Nasjonale og regionale mål for reduksjon av klimagassutslipp 
skal følges opp. Samspillet med regionale myndigheter vil bli spesielt viktig.  

Gjelder første setning under «Delmål og strategier». Regionale føringer blir minst like viktige som 
nasjonale. I første avsnitt, første og siste setning (innskutt leddsetning), legge til «regionale»: 

 Energibruk og klimagassutslipp skal reduseres i tråd med regionale og nasjonale … 

 …, i tråd med nasjonale og regionale føringer, … 

Begrunnelse: Regionale mål og føringer vil være mer konkrete enn de nasjonale. Det blir viktig å spille 
på lag med regionale myndigheter, og slik også «ansvarliggjøre» regionale myndigheter. 

 

Samfunnsdelens avsnitt 3.7 «Personal- og organisasjonsutvikling»  
 
Her sies det ikke noe om heltid. Her må Eidsvoll kommune gjøre en bedre jobb. 

 Utfordringer. Første avsnitt (s.26), etter andre setning, settes følgende setninger inn: 
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Og arbeidstakerne forventer sikre og gode arbeidsplasser, og ei lønn å leve av. Spesielt 
innenfor pleie og omsorg, med stor grad av deltidsstillinger, er dette en utfordring. I tillegg vil 
hele stillinger styrke fagkompetansen og redusere smitterisikoen.  

Hovedmål. Siste setning endres til: 

 Kommunen skal framstå som en attraktiv arbeidsplass med vekt på heltidskultur. 

s.28, under «Eidsvoll skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver» foreslås å sette inn følgende 
(siste) avsnitt: 

Eidsvoll kommune skal fremme likestilling i arbeidslivet. Økonomisk likeverd mellom 
kjønnene skal stå sentralt. Dette skal gjenspeiles i lønnspolitikken og i arbeidet med en 
sterkere heltidskultur.  

Begrunnelse: Likestillingsperspektivet burde det nesten være unødvendig å begrunne. Kvinner har rett 
på like stor økonomisk frihet som menn! 

 

Samfunnsdelens avsnitt 4.1 Barnehage 
Tillegg s.28 etter første setning i første avsnitt, tillegg: 

For å sikre kompetansen innen barnehagesektoren, bør andelen kommunale barnehager 
økes.   

Tillegg s.29, første avsnitt. Tillegg etter første punktum: 

En for stor andel private barnehager kan svekke kommunens kompetanse til, og muligheter 
for, å utføre slike oppdrag.  

Begrunnelse: Det er (minst) tre dilemmaer rundt en stor andel kommersielle barnehager: 
  
1) Offentlige penger går i for stor grad til privat profitt.  
2) Det er kommunene som har ansvar og er tilsynsmyndighet. Dette fordrer god faglig kompetanse. 
Blir det private innslaget for stort, forskyves både makt og kompetanse. Barnehager er et offentlig 
ansvar, da må det offentlige også gis rammevilkår får å ivareta dette ansvaret.  
I denne sammenhengen (samfunnsdelen i kommuneplanen) er det pkt.2 det må tas særskilt hensyn 
til.  
3) En stadig større andel private barnehager fra stor-konsern fører til mindre variasjon og valgfrihet 
når det gjelder rammer og pedagogisk innhold. Dette står i kontrast til det som er et hovedargument 
for en blanding av private og offentlige barnehager – større valgfrihet og variasjon. 

 

Samfunnsdelens avsnitt 4.2 Skole 
Side 29, andre avsnitt. Stiller spørsmål til følgende utsagn: 

«Det er skolesjefen som har ansvaret … .»  
Er det ikke formelt kommunedirektøren (rådmannen) som har administrativt ansvar, per 
definisjon? Hva med alle de andre etatsjefene, - da må det vel presiseres for alle? Hvordan 
rådmannen fordeler ansvaret nedover i organisasjonen har vel ikke noe i samfunnsdelen i 
kommuneplanen å gjøre! Å beskrive hva kommunen har ansvar for, bør stå (jf. 
formuleringene i avsnitt 4.1 Barnehage), men ikke hva en spesifikk etatsjef har ansvar for! 
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Samfunnsdelens avsnitt 4.8 Kultur 
Side 35, siste avsnitt. Om demokrati, ytringsfrihet og et opplyst samfunn. 

Her bør det (enten omskrives eller lages et eget avsnitt) få fram at vi huser Eidsvold 1814, med det 
særskilte ansvaret dette medfører. Vi skal ha et bevisst og aktivt samarbeid med Eidsvold 1814. 

 

Bestemmelser og retningslinjer 

§12 Parkering, pkt.b Krav om særskilt tilrettelegging 
Generelt om el-lading:  
Intelligent strømforsyning er tilgjengelig i dag. Det betyr at el-forbruk som det ikke er akutt behov 
for, kan settes på vent. Slik kan toppbelastninger på el-nettet reduseres. Det bør stilles krav om 
intelligent strømforsyning i parkeringshus.  

Til første og andre underpunkt:  
Kravet om parkering under bakken (første og andre underpunkt), kan være uheldig dersom dette kan 
endre nivået på grunnvannsspeilet. Slike endringer kan igjen føre til setningsskader på 
nabobygninger. Slike problemer er kjent fra bl.a. bryggen i Bergen hvor et underjordisk 
parkeringsannlegg har fått store konsekvenser for de bevaringsverdige byggene rundt. I Eidsvoll 
kommune vil en slik problemstilling først og fremst være knyttet til større parkeringsanlegg i Sundet 
som ligger på en utfylling i Vorma. I større utbyggingssaker i Sundet må det derfor være 
sannsynliggjort at parkeringsanlegg under bakken ikke vil kunne gjøre skade på omkringliggende 
bygninger.  

Til tredje underpunkt: 
Framtidas P-anlegg for boliger må ha 100 % dekning for el-lading. 10 % ferdigstillelse av el-
ladeplasser før brukstillatelse er altfor lite. Dette bør økes til minst 25 % og minst dekke 
etterspørselen etter slike P-plasser.  

Til fjerde underpunkt: 
Også her må prosentsatsene for andel el-P-plasser økes. En må kalkulere inn 100 % dekning. Da er 
det mest fornuftig å ta høyde for dette ved bygging. Å legge opp el-anlegg på et seinere tidspunkt, vil 
være fordyrende.  

 

§13 LNF-områder 
Til pkt.a: Første avsnitt bør språkvaskes. Det bør innledes med en forklaring av LNF-forkortelsen.  

Til pkt.b: Her er det vel litt juridiske motsigelser. Dersom noe strider mot formålet, kan det vel ikke 
komme under kategorien «tiltak som ikke fordrer søknad om dispensasjon»? Andre setning må være 
lovstridig! 

Til pkt.b første underpunkt: Punktet gir rom for 50 m2, så nye 50 m2 osv. Det må framgå av punktet at 
unntaket gjelder én gang, ikke gang på gang for samme enebolig.  

Til pkt.b, aller siste under-underpunkt: Ordet «minimum» bør strykes. – Det gir ingen mening. 
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§17 Masseforvaltningsplan – landbruk  
Tillegg: Flytting av matjord skal gjøres etter til enhver tids beste retningslinjer. 
 

§25 Kulturminner og kulturmiljø 
Denne paragrafen bør forsterkes, - til fordel for kulturen. Foreslår at «retningsgivende» i første 
setning byttes ut med styrende. Det er lite meningsfullt å utarbeide kommunedelplaner som ikke 
skal være styrende. Spesielt når det gjelder kulturminner og kulturmiljø har vi sett dette, - gode 
«retningsgivende» planer ignoreres!  
 

§27. Denne skjønner vi lite av.  
Ser uferdig ut. 

 

 

Torstein Owe (leder Eidsvoll SV) 

Helge Hellevang (leder Rødt i Eidsvoll) 
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Høringssvar

Nedenfor følger Eidsvoll Venstres høringssvar;

Høring til forslag til ny kommuneplan for Eidsvoll 2020-2031

Overordnede kommentarer

Kommuneplanen bygger i stor grad på planprogrammet og de føringer som kommer fram i dette. Planprogrammet
ble vedtatt av kommunestyret 14. juni 2016. På dette tidspunktet var kommunens gjeldene arealplan ny, vedtatt 10.
mars 2015, mens samfunnsdelen var eldre vedtatt 6. september 2011. I tiden fra planen ble vedtatt og fram til
planprogrammet hadde det vært en tilstramming av forventningene både nasjonalt og regionalt knyttet til
kommunens planarbeid, særlig knyttet til arealplan. I denne sammenheng er det særlig grunn til å peke på en
forsterket nasjonal forventning knyttet til redusert nedbygging av dyrket mark og regional areal og transport plan for
Oslo og Akershus med fokus på knutepunktstrategien som ga Eidsvoll to knutepunkter, Sundet og Råholt.

Det framkommer av planprogrammet "Formålet med kommuneplanen er å få et overordnet politisk og administrativt
styringsverktøy både på kort og lang sikt. Rammene for planarbeidet gis gjennom å presisere endringsbehovet i
forhold til gjeldende kommuneplan. Dette gjelder spesielt at det i denne rulleringen ikke er behov for å legge inn
nye utbyggingsområder utenfor eksisterende tettstedssoner."

Pr. 1. januar 2016 var kommunens befolkning 23 648 og pr. 1. januar 2020 var den 25 246.  Det var videre 10 253
boliger pr. 1. januar 2016 mot 11 245 boliger pr. 1. januar 2020. Dette innebærer at reserven for videre utvikling er
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redusert både fordi en har bygget ut deler av reserven i årene fra 2016 og at en nå tilbakefører arealer som tidligere
var regulert for utvikling. Dette gjelder også i noen grad for arealer avsatt til næringsformål. Manglende vilje til å
legge inn nye arealer kan også bli utfordrende i forhold til behovet for arealer for offentlig virksomhet.

Venstre støtter i hovedlinjene i nasjonale og regionale føringer hvor en ønsker å tilstrebe mindre nedbygging av
dyrket mark og en knutepunkt strategi for å redusere transportbehovet og som følge av dette forurensning og
arealbehov. Venstre er derfor ikke mot at det vurderes omregulering tilbake til LNF for områder hvor det ikke har
vært påbegynt arbeid og hvor områdene ikke understøtter nasjonale og regionale føringer. Likevel er Venstre kritisk
til at en ikke erstatter områder en tar ut slik at handlingsrommet for utvikling reduseres. Videre er det viktig at en
ikke tar ut så mange områder for utvikling at det blir umulig å opprettholde bosetning og sosiale nettverk i områdene
utenfor knutepunktene.

Sundet utfordringer og muligheter.

Sundet har fått en sentrumsplan som åpner for en betydelig befolkningsvekst. Sundet har i tillegg det beste
knutepunktet mellom Hamar og Lillestrøm. Dette gir Sundet store fordeler ved at kommunikasjonen til steder som
Oslo, Lillestrøm, Oslo Lufthavn, Sandvika samt Hamar er svært god. Dette gjør også at Sundet ikke er så avhengig
av Oslo Lufthavn og flytrafikken som flere andre tettsteder på Øvre Romerike. Utfordringen for Sundet er at
befolkningen er for liten og i for liten grad benytter seg av lokale tilbud. Selv med en utbygging i sentrum vil
befolkningen kunne være for liten til en god utvikling av servicetilbudet. Videre vil en ensidig utvikling av
sentrumsleiligheter uten godt servicetilbud kunne være vanskelig å selge. Utviklingen i Sundet er derfor antakelig
avhengig av utviklingen også utenfor sentrums kjernen med boliger for barnefamilier. Sundet er i stor grad
omkranset av dyrket mark og områder med utfordrende byggegrunn, hvor det bare er Holsjordet og Egger som
ligger innen for det definerte knutepunktet. Øst for Sundet er det i en avstand på 2 til 3 kilometer fra sentrum skog
med berggrunn. Dette er områder som kan bidra til mer utbygging av familievennlige boliger selv om det ligger
utenfor knutepunktet.

Råholt utfordringer og muligheter.

Råholts fordel er at befolkningen i tettstedet på ca. 12 000 er så stor at den representerer et stort nok marked for et
godt tilbud innen salg og service. Utfordringen er at det ikke er noe sentrum utover et kjøpesenter og at bebyggelsen
strekker seg ut over et stort område hvor det mange steder er langt til gode friluftsområder. En god utvikling krever
et sterkt vern mot nedbygging av det som er igjen av friluftsområder. Videre er det viktig at planverket bidrar til en
god sentrumsutvikling hvor en setter av arealer til offentlig funksjoner som skoler, barnehager, bibliotek og annen
kultur samt idrett.

Knutepunkt strategi og grønn grense. Det er et mål at 80 prosent av kommunens befolkningsvekst skal komme
innenfor de to knutepunktene Eidsvoll har. Hensikten er å redusere transportbehovet og gjennom dette arealbehovet
for transport samt redusere forurensning. Det er videre lagt opp til at utvikling i stor grad skal gå foran vært i
knutepunktet og motsatt utenfor. Det er i utgangspunktet lagt opp til en høy utnyttelse innen for gangavstand til
knutepunktene som er Eidsvoll stasjon og Eidsvoll verk stasjon. Det er lagt på dette grunnlaget trukket en sirkel i en
avstand på en kilometer fra knutepunktene. En slik strategi bør ikke anvendes uten et ensidig fokus på avstanden.
Både annen kollektivtransport til selve knutepunktet og arealenes egenverdi bør hensyn tas. I tillegg bør en passe på
å få en kombinasjon av forskjellige bomiljøer. Slik den grønne grensen er trukket i forslaget er den hverken
konsekvent på avstand i luftlinje eller langs veg. Den går også flere steder gjennom bebyggelse som er vanskelig å
forstå.

kommentarer til konkrete innspill og forslag til endringer fra administrasjonen

Offentlig høring - høringssvar
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Det er kun gitt kommentarer hvor Venstre har et annet standpunkt enn administrasjonen.

GBNR: 243/3 & 243/5 Venstre støtter Formannskapets innstilling om at området bør beholdes til framtidig
boligformål og grøntstruktur for å beholde for utbygging i Feiring.

GBNR: 242/5 m.f. Venstre støtter Formannskapet vedrørende denne. Området er avsatt til spredt bebyggelse i
Feiring for å oppretthold bosetting og et sosialt nettverk.

GBNR: 195/3 Venstre støtter Formannskapet vedrørende denne. Området er avsatt til spredt bebyggelse i
Morskogen for å oppretthold bosetting og et sosialt nettverk.

GBNR: 22/17 m.f. Venstre støtter Formannskapet vedrørende denne. Området er avsatt til spredt bebyggelse i
Gullverket for å oppretthold bosetting og et sosialt nettverk.

GBNR: 150/2 m.f. Venstre støtter Formannskapets innstilling om å tilbakeføre til LNF etterhvert som råstoff
utvinningen avsluttes.

GBNR: 18/4 Venstre er i utgangspunktet mot denne omreguleringen fra LNF og det er kan fortsatt oppstå endringer
av arealet størrelse avsatt til skole og flerbrukshall.

GBNR: 94/92 Det ser ut til banen sør for hovedbanen og banen nede i dalen er utelatt som idrettsanlegg. Dette må
avklares med EIF.

GBNR: 141/48 Bøn FK har treningsfelt som benyttes nord for hovedbanen som framkommer som regulert til
idrettsanlegg. Dette leies også ut til Eidsvoll 1814s som bane for amerikansk fotball.

GBNR: 86/1 Fotballbanen og BMX bane regulere blir regulert til idrettsanlegg for at reguleringen skal være i
henhold til den faktiske bruk. Med dette som utgangspunkt bør også hoppbakken som nå er i bruk også reguleres
tilsvarende.

GBNR: 60/32, 21 Det gjøres oppmerksom på at Eidsvold-Turn også har baner til fotball langs Myrervegen sørover
til Eidsvoll vegen.

GBNR 92/13 Venstre mener at det ikke gir noen vinning og tilbakeføre dette lille arealet til LNF. Det ville derimot
være hensiktsmessig å stille krav til samordning med detaljreguleringen av Manrud ved eventuell utvikling på denne
tomta.

GBNR: 86/11 og 13 m.f. Venstre mener at selv om dette prosjektet er utenfor knutepunktet og i noe lang avstand fra
nærmeste kollektivtransport er konseptet av en slik verdi at en bør kunne tillate dette.

GBNR: 13/3, 12/1 og 2 Området ligger rett nord for Trolldalen som nå bygges ut vest for Styrivegen. Dette området
ligger mellom to og tre kilometer fra Sentrum og litt lengre fra Eidsvoll stasjon. Sundet har fått en sentrumsplan
med tett og urbant preg. Skal Sundet som sted fungere bør det være muligheter også for bebyggelse med eneboliger
og rekkehus med hage. Området er skog med berggrunn. Nærmere sentrum er det dyrket mark og utfordrende
byggeforhold. Tiltaket kan sammen med ytterligere to innspill bidra til gang- og sykkelvei langs Styrivegen til
Odalsvegen og på denne måten knytte bebyggelsen rundt Elstadberget og Brennlia sammen for myke trafikanter.

Offentlig høring - høringssvar
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GBNR: 14/1 Området ligger langs Odalsvegen og Styrivegen. Dette er et vestvendt område med skog og berggrunn.
Området har gang- og sykkelveg til Sundet langs Odalsvegen. Forslagsstiller har pekt på muligheten for å bidra til
gang- og sykkelveg langs Styrivegen. Administrasjonen har pekt på at det er et godt prosjekt men avviser med at det
ikke er behov for nye arealer til utvikling i Eidsvoll. Venstre mener at utbygging her bør tillates.

GBNR: 15/5 og 15/72 Dette forslaget har sammenheng med forslaget for GBNR: 14/1 og har samme begrunnelse
og støttes derfor av Venstre.

Tillegg til de konkrete forslagene ønsker Venstre oppmerksomhet rundt manglende avklarte areal til skoler. Dette
gjelder Dal området som har behov for ytterligere en barneskole. Venstre mener primært at denne bør plasseres øst
for Risa og jernbanen. Det er også behov for å sette av areal til ytterligere en ungdomsskole sør i Eidsvoll. Det bør
også avklares hvor nytt idrettsanlegg for Råholt (EIF) skal ligge.

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post
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