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Andregangs behandling av kommuneplanens langsiktige areal-og 
samfunnsdel for 2020-2031 
 

Rådmannens innstilling 

 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel for 
2020-2031 ut til andregangs offentlig ettersyn. 
 

SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
 
1.1 Bakgrunn for saken 
 
Som følge av at kommuneplanen etter førstegangsbehandling i formannskapet ble sendt ut på 
høring og lagt ut til offentlig ettersyn har det kommet inn en rekke innspill fra offentlige 
instanser og myndigheter, privatpersoner, foreninger, organisasjoner, plankonsulenter, 
utbyggere og politiske partier. Det har også vært interne runder rundt foreslåtte endringer av 
både arealformål og kommuneplanbestemmelser. 
 
Som følge av en rekke innsigelser etter førstegangsbehandlingen, vurderer administrasjonen 
at man i hovedsak ønsker å imøtekomme de fleste innsigelsesmyndigheter på foreslåtte 
endringer med noen unntak. Unntakene er Mostue, Manerud og Finstad. 
 
Utover dette er det fokusert på nødvendige endringer som må gjøres for å få en kommuneplan 
som samsvarer med faktisk situasjon. 
 
To av dokumentene som fulgte under førstegangsbehandlingen, samfunnsdelen og rapport om 
grønn grense, vil revideres i forbindelse med arbeidet mot sluttbehandling. Spørsmål rundt 
grønn grense har blitt behandlet i nåværende merknadsbehandling, mens spørsmål rettet mot 
samfunnsdelen vil besvares i prosessen før sluttbehandling i form av et eget dokument. Det 
har også blitt gjort endringer i avgrensningen av grønn grense, som ansees som ikke 
vesentlige. Grunnet denne vurderingen, har det per nå ikke blitt gjort en revidering av 
rapporten. Endringene nevnes i detalj senere i saksfremlegget. 
 
Forslag til nytt kommuneplankart er vedlagt i to versjoner. Ett kart som viser arealdelen med 
hele kommunens utstrekning, og ett som er oppdelt i delområder. Forslag til nytt kart vil 
gjøres tilgjengelig digitalt på kommunekart.no idet planen sendes på høring. Informasjon om 



2 

hvordan man får tilgang til digitalt plankart vil finnes på kommunens høringssider etter at 
forslaget legges ut til høring. 
 
1.2 Planprosess 
 
Formannskapet behandlet sak «offentlig ettersyn og høring av forslag til ny kommuneplan for 
2020-2031» i møte den 28.1.2020 sak 7/20, og fattet følgende vedtak: I medhold av plan- og 
bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for 2020-
2031 ut til offentlig ettersyn etter at endringene nedenfor er innarbeidet i plandokumentene: 
[…]   
 
Saken har etter denne prosessen blitt behandlet av administrasjonen som ønsker å benytte 
seg av en andregangsbehandling for å imøtekomme flere innsendte innsigelser og nødvendige 
endringer. 
 
1.2.1 Kommuneplanbestemmelser 
 
Det foreslås implementert flere endringer i kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer 
for denne andregangsbehandlingen, til sammenligning med forrige versjon som forelå 
formannskapets behandling i møte den 28.1.2020. Det vedlegges derfor to versjoner av 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer slik at en har sammenligningsgrunnlaget.  
Vedlegget som er titulert «ny versjon» inneholder gule markeringer. Disse gule markeringene 
representerer vesentlige omskrivinger og eller vesentlig nytt innhold sammenlignet med 
vedlegget «forrige versjon».  Sistnevnte vedlegg inneholder flere røde markeringer som 
representerer tekst som ikke inkluderes i den nye versjonen. Vedlegget «ny versjon» 
inneholder også mange andre endringer som ikke er markert gult, men disse endringene 
omhandler bare språk og struktur og gis derfor ikke ytterligere forklaring.  

De viktigste endringene i vedlegget «ny versjon» markert med gul farge, er følgende: 

 § 3 – Plankrav og unntak   
Det er tilført fire nye kulepunkter under punkt 1 «Oppføring av ny bebyggelse», og to 
nye kulepunkter under punkt 6 «Opprettelse av ny grunneiendom». Hensikten med 
innføringen av disse seks ekstra unntakene er å gjøre § 3 mer uttømmende samt 
eliminere fremtidige tvilstilfeller.  

 § 7 – Teknisk infrastruktur 
Administrasjonen ønsker at det stilles et obligatorisk krav om utarbeidelse av VA-
rammeplan før alle nye reguleringsplaner sendes ut på høring. Dette vil skape mer 
forutsigbarhet for kommunen når reguleringsplanen skal være hjemmelsgrunnlag for en 
byggesøknad på et senere tidspunkt.   

 § 11 – Uteoppholdsarealer og lekeplasser  
Store deler av bestemmelsen er vesentlig endret sammenlignet med forrige versjon. 
Det nye forslaget er tydeligere på hvilke krav som inntreffer ved fremtidig 
reguleringsplanlegging for boligformål. Retningslinjer er i all vesentlighet luket vekk i 
nytt forslag.  

 § 13 – LNF-områder  
Det er foreslått en ny overordnet formålsbestemmelse i bokstav a, som et tilsvar på 
innsigelsen fra fylkesmannen. Administrasjonen har også gjort en vesentlig endring i 
bokstav c hvilket innebærer at nye tiltak på eksisterende bolig- og fritidseiendommer 
krever dispensasjon.  

 § 15 – Bestemmelsesområde – grønn grense  
Bestemmelsen foreslås supplert med en rekke krav som skal gjelde for nye 
boligprosjekter innenfor de boligområder som bestemmelsesområdet inkluderer. For 
disse områdene er det spesielt viktig å se fremtidige boligprosjekter i en større 
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sammenheng med omgivelsene rundt, slik at bokvalitet for fremtidige så vel som for 
eksisterende innbyggere kan ivaretas.  

 § 17 – Masseforvaltningsplan – landbruk 
Som en konsekvens av fylkesmannens innsigelse til bestemmelsen foreslås ordlyden 
«[…] utbyggingsformål og som inneholder dyrka/dyrkbar mark […] lagt til. Slik 
synliggjør man at bestemmelsen retter seg mot områder som allerede er avsatt til 
utbyggingsformål, og at den ikke er ment å forståes generelt.  

 § 25 – Skilt og reklame  
Det legges til nye ti nye kulepunkter for dette temaet fordi temaet pr. d.d. ikke er 
tilstrekkelig omtalt/revidert i tråd med ny byggteknisk forskrift i kommunens gjeldende 
estetikkveileder.  
 

De viktigste utelatelsene i vedlegget «forrige versjon» markert med rød farge, er følgende: 
 
 § 4 – Detaljeringsgrad i reguleringsplaner  

Teksten som rene retningslinjer utelates og omgjøres til bestemmelser isteden.  
 § 5 – Oppføring og etablering av ny boligbebyggelse  

Flere av kulepunktene foreslås fjernet fordi de anses som lovstridige, unødvendige 
og/eller uklare. Formannskapets forslag «tomtearealet skal ikke være dyrket eller 
dyrkbar mark» foreslås fjernet av følgende årsak: Når et område er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel bør det være ensbetydende med at tomten er 
klarert for boligformål. Administrasjonen har dessuten gjort en stor ryddejobb i så 
henseende, - mange dyrkbare arealer rundt omkring er blitt tilbakeført til LNF fra 
tidligere boligformål.  
Innholdet i bokstav b foreslås strøket. Disse utgjør temaer som det uansett må 
forhandles om i hver konkrete reguleringsplansak.   

 § 8 – Planlegging og bygging i områder med marine avsetninger  
Det generelle unntaket fra krav om dokumentasjon av områdestabilitet i 2. avsnitt 
foreslås strøket som en konsekvens av NVE sin innsigelse til denne bestemmelsen.  

 § 9 – Planlegging og bygging nær sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Det generelle fritaket for oppføring av mindre tiltak innen byggeforbudssonen på 100 
meter for bebygde eiendommer foreslås strøket.  

 § 11 -Uteoppholdsareal  
Retningslinjene til bokstav b utelates og erstattes av tydeligere og mer utdypende 
bestemmelser.  

 § 13 – LNF-områder  
Avsnittet som omtaler kulepunktene under som lovlige unntak fra LNF-formålet foreslås 
fjernet, kulepunktene som beskriver tiltak må derfor dispensasjonsbehandles i tråd med 
dagens praksis. Innholdet i bokstav c sløyfes/overføres til den nye 
formålsbestemmelsen til § 13.  

 § 17 – Masseforvaltningsplan – landbruk  
Det 2. avsnittet foreslås sløyfet. Administrasjonen ønsker at kravet om utarbeidelse av 
en masseforvaltningsplan skal være et utredningskrav i alle plansaker som berører 
dyrkbar mark, uavhengig av størrelse på det dyrkbare arealet.   
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1.2.2 Kartteknisk 
 
Ytterligere arealformålsendringer 
 
Manerud, innsigelse 

     
92/13 Sør for Manerud, det endres fra kombinert bebyggelse, bolig og LNF til offentlig/privat 
tjenesteyting, LNF, idrettsanlegg og boligformål.  
 
Mostue, innsigelse 

 
Administrasjonen har vurdert en rekke områder som tilbakeføres til LNF, mot at man 
opprettholder Mostue sin foreslåtte utforming slik som i førstegangsbehandlingen. Mostue 
ansees som et godt prosjekt og en ønsket utnyttelse av området rundt Eidsvoll Verk stasjon, 
følgende endringer ansees å bevare dyrka mark samtidig som man tar ut områder som ikke vil 
være prioriterte i henhold til regionale føringer. Etter førstegangsbehandling ble avgrensningen 
for Mostue revidert i formannskapet. 
 
Den foreslåtte utbyggingen av Mostue vil innebære, etter revisjon foretatt av formannskapet, 
omdisponering av ca. 3 daa dyrka mark. 
 
104/5 Stavijordet 

    
Tilbakeføres fra forslag om nåværende boligbebyggelse til LNF.  
 
60/33 Myrer 

    
Tilbakeføres fra offentlig/privat tjenesteyting til LNF. 
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243/3 Feiring 

    
Tilbakeføres fra fremtidig bolig og grønnstruktur til LNF. 
 

Finstad, innsigelse 
Fylkesmannen har fremmet innsigelse til 
omdisponeringen av ca. 1,5daa dyrket mark, gbnr 74/49 
som i dag har status LNF som administrasjonen fremmet 
som nåværende boligbebyggelse.  
 
Administrasjonen velger å la området stå slik det ble 
foreslått under førstegangsbehandlingen. Bakgrunn for 
denne avgjørelsen er at omkringliggende bebyggelse 
med lik utnyttelse og utforming er av formålet 
nåværende boligbebyggelse, området er ikke økonomisk 
drivverdig, feltet er «innelåst» i et allerede eksisterende 
boligfelt. 

 
Det vises til konsekvensutredning av området, samt planbestemmelser som adresserer temaet 
om masseforvaltning og gjenbruk av landbruksjord.  
 
Områder utenom innsigelsene: 
 
94/92 Idrettsanlegget ved Bønsmoen skole 

    
Venstre fremmet et innspill om dette området der de nevner at eksisterende fotballbane bør 
avsettes til idrettsanlegg på lik linje med området i nord. Endringen vil samsvare med regulert 
situasjon. Administrasjonen er enig i deres vurdering. 
 
 
86/1 Ved Dal idrettsanlegg – fotball/bmx og omsorgsboliger 

    
Her har det blitt gjort en nødvendig korrigering fra administrasjonen. Arealformålet 
idrettsanlegg har blitt revidert i henhold til faktisk situasjon. Utover dette reguleres det 
omsorgsboliger i kommunal regi i området, som er i samsvar med gjeldende kommuneplan. 
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150/1 Hjera Pukkverk 
 

    
Området blir endret tilbake til nåværende råstoffutvinning. Direktoratet for mineralforvaltning 
anmoder denne endringen med grunn at det ikke vil bli aktuelt å tilbakeføre arealet til 
landbruk i overskuelig fremtid. Administrasjonen er enig i vurderingen. 
 
95/82 Eiendom i Råholt sentrum 

    
Endres fra nåværende sentrumsformål til nåværende kombinert bebyggelse og anleggsformål. 
Dette med grunnlag i bestemmelsene som er satt for eiendommen, saken har vært innom 
byggesak og plan. Eiendommen ønskes benyttet som forsamlingshus/boligformål og endringen 
sees i tråd med eksisterende situasjon. 
 
16/96 Vilberg 

    
Eiendommen formålsendres fra nåværende bolig til nåværende offentlig/privat tjenesteyting, 
for å kunne utvide Vilberg barnehage. 
  
 
17/100 Eiendom ved Vilberg helsetun 

    
Etter innspill fra eiendomsavdelingen foreslås det en formålsendring fra nåværende bolig til 
offentlig/privat tjenesteyting – fremtidig. 
 
 
 
 
 
 



7 

211/40 m.fl Sanderudlunden 

    
Tomten er ubebygd. Grunnet rasfare anbefales området tilbakeført til LNF. 
 
13/107 og 13/106 Vilbergkroken 

    
I tråd med nylig vedtatt reguleringsplan foreslås det en endring fra næring til nåværende 
boligbebyggelse. 
 
195/5 m.fl Morskogen 

    
 
I tråd med formannskapets vedtak om å beholde samtlige områder avsatt til spredt 
boligbebyggelse i LNF-områder, så må dette området endres fra LNF til LNF-B Spredt 
boligbebyggelse. 
 
Bestemmelsesområde grønn grense 
 
Avgrensningen har blitt revidert slik at den samsvarer med arealformålsgrenser i dagens 
kommuneplankart. Dette gjelder rundt fremtidig bebyggelse på Mostue i tillegg til to fremtidige 
utbyggingsområder på Holstangen og Egger. 
 
Hensynssoner  
 
Automatisk fredete kulturminner 
 
Disse har blitt lagt inn i kommuneplankartet, det ble i første runde fjernet grunnet lesbarhet. 
Men det ansees som en viktig videreføring samtidig som et temakart ikke vil visualisere temaet 
på en tilstrekkelig god nok måte. 
 
Støy fra forsvaret 
 
I førstegangsbehandlingen av kommuneplanens rullering ble det allerede tilføyd en 
bestemmelse om støy i tilknytning til forsvarets aktiviteter på Sessvollmoen leir i Ullensaker 
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(Støysone H210-220 – PBL § 11-8 a). Hensynssonen ble ikke vedlagt i første runde grunnet 
avventing på å få tilsendt gjeldende SOSI-kartfil fra forsvarsbygg. Denne er nå inkludert i 
plankartet. 
 
Høyspentlinjer/kraftlinjer 
 
NVE fremmet en innsigelse mot kommuneplanen inntil energianlegg er ivaretatt i planen i 
henhold til Plan og-bygningslovens § 3-1 og § 1-3. NVE anbefalte at distribusjonsnettet og alt 
av sentral- og regionalnett med hensynssone 40m tas ut av plankartet. Det skal ikke være 
mulig å identifisere ut fra kommunekartet, så alle hensynssoner må ha en bredde på 40m. 
 
Tidligere temakart forkastes. Alle linjer som er en del av sentral- og regionalnettet, også 
linjene som ikke ble inkludert i forrige rundes temakart, overføres til plankartet som 
hensynssone H370(høyspenningsanlegg) og avsettes med 40m bredde, opp fra 30m. 
Distribusjonsnettet avsettes ikke til hensynssoner, men ansees å være tilstrekkelig å vises som 
eksisterende kraftledninger (SOSI kode 1167). Linjene som er en del av sentral- og 
regionalnettet vises også som eksisterende kraftledninger, men vil i tillegg ha hensynssone 
over seg. 
 
Drikkevann 
 
Som følge av en innsigelse til kommuneplanen gjeldende hensynssonen for nedbørsfelt for 
drikkevann, så inviterte administrasjonen til møte med Ullensaker kommune og Mattilsynet for 
å avklare ønsket avgrensning for hensynssonen. Det ble avgjort at man ville følge NVE’s 
nedbørsfelt-kart i tillegg til grensen mot Hurdalsvannet.  
 
På eget initiativ har administrasjonen valgt å tillegge en avgrensing rundt Åstjernet som 
drenerer til Damtjernet i Feiring, begge disse vurderes å måtte sees i sammenheng med 
eksisterende hensynssone for drikkevann i dette området. 
 
Friluftsområder 
 
Grunnet lesbarhet har hensynssonene for friluftsområder blitt fjernet fra dagens 
kommuneplankart i printversjon, men vil fremdeles være tilgjengelig via kommunekartets 
webløsning. Det ansees dessuten som tilstrekkelig sikret i kommunedelplanen for Ormlia, som 
fremdeles vil være gjeldende.  
 
Flystøy og byggerestriksjoner 
 
Administrasjonen har valgt å unnlate å inkludere tredje rullebane i støykartet og i 
restriksjonssonene, dette grunnet manglende informasjon om hvis/når denne endringen vil bli 
tilført og hva slags konsekvenser dette vil ha for ytterligere situasjoner rundt disse sonene. 
Man fortsetter å inkludere hensynssoner for flystøy i kartet, dvs. det nyeste offisielle kartet. 
Når det gjelder restriksjonsområde vil man benytte seg av et temakart som per i dag benyttes 
av Nannestad (utarbeidet av Avinor).  
 
Kulturmiljøer 
 
Dette temaet har blitt lagt til som et eget temakart etter egne utvalg gjort av planavdelingen, 
der det er valgt områder med bevaringsklasse 1-2 fra kulturminnevernplanen. I motsetning til 
kulturminnene vil disse områdene vise avgrensninger rundt miljøet til viktige kulturminner. Det 
ønskes ytterligere avklaringer av plasseringer og avgrensninger i arbeid med 
kulturminneplanen på nyåret. Temakartet var ikke med til førstegangsbehandlingen. 
 
Samfunnsdelen 
 
Samfunnsdelen legges ikke ved for høring i andregangsbehandlingen, denne vil revideres og 
merknadsbehandles i arbeidet mot sluttbehandling.  
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2.  Vurdering 
 
I andre runde av behandlingen av kommunens langsiktige areal- og samfunnsdel har det vært 
viktig å gjennomarbeide kommuneplanbestemmelsene gjennom et samarbeid der alle 
avdelingene på kommunal forvaltning har deltatt. Dette er kommunens viktigste 
styringsverktøy i plansammenheng, og det har vært mye medvirkning både innad i 
administrasjonen og fra de folkevalgte. 
 
Det har kommet inn en rekke innspill som ble delt inn i følgende kategorier: 
1. Offentlige instanser og myndigheter  
2. Privatpersoner 
3. Foreninger og organisasjoner 
4. Plankonsulenter og utbyggere 
5. Politiske partier 
 
Alle innspill har blitt gjennomgått i sin helhet, og blitt vurdert i interne vurderinger av videre 
utbedringer av bestemmelser og kart. 
 
Når det gjelder kartet, har det som nevnt i 1. saksopplysninger blitt gjort endringer som er i 
tråd med innsigelser fra div. instanser, eller som har blitt vurdert av administrasjonen som 
følge av innspill etter førstegangsbehandlingen. Utover dette har administrasjonen gjort 
interne vurderinger av uttak eller tillegg av div. hensynssoner og evt. korrigeringer i kartet. 
 
Et nytt temakart ved navn «kulturmiljøer» har blitt utarbeidet, administrasjonen ønsker dog å 
informere om at det vil gjøres et videre arbeid med disse områdene som følge av fremtidig  
arbeid med kulturminneplanen. Dette ansees som et utgangspunkt for de områdene som er 
kjent for administrasjonen i dag, og som behøver et sterkere vern. 
 
Avgrensningen for grønn grense er revidert, dette ansees ikke å endre hovedtrekkene i 
rapporten som ble vedlagt til førstegangsbehandlingen. Til sammen er det som nå er inkludert 
i avgrensingen ca. 3,5daa. Endringen gjør at avgrensningen blir i samsvar med dagens KP-kart 
slik at grensen ikke trekkes over boligområder, men heller omkranser dem. 
 
3.  Alternativer 
 
A. Planforslaget vedtas lagt ut til andregangs offentlig ettersyn 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
 
4.  Konklusjon 
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til kommuneplanens 
langsiktig areal- og samfunnsdel for årene 2020-2031, legges ut på andregangs offentlig 
ettersyn. 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 arealdelen_a1_kart 
2 delområder_a1_kart 
3 Temakart - kulturmiljøer 
4 Temakart - flomaktsomhet 
5 Temakart - rammeplan for avkjørsler 
6 Temakart - restriksjonsområde Oslo lufthavn 
7 Bestemmelser og retningslinjer, forrige versjon 
8 Bestemmelser og retningslinjer, ny versjon 
9 Planbeskrivelse 
10 KU og ROS 
11 Høringsinnspill til arealdelen 
12 Behandling av høringsinnspill til arealdelen 
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13 Rapport - fortetting og grønn grense 
14 Rapport - lokal mobilitet og grønnstuktur Råholt 
15 Saksfremlegg, førstegangsbehandling 
 


