
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.10.2020  

 

Behandling 
 
Av 13 representanter var 13 til stede. 
 
 
Tilleggsforslag fra rådmannen: 
 
Området som foreslås satt av til fremtidig idrettsanlegg på Manerud endrer formål til 
hovedformål bebyggelse og anlegg, med kombinert underformål byggeområde for andre 
anlegg og idrettsanlegg. 
 
 
Endringsforslag fra SP, AP, MDG og SV, fremmet av Anders Klaseie (SP): 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 
for 2020-2031 ut til andregangs offentlig ettersyn etter at følgende endringer er gjort i 
rådmannens forslag og innarbeidet i plandokumentene:  
 
1. §1 i bestemmelsene endres «… fire mål fremheves …» og det legges til to nye 

kulepunkt:  
- Bærekraftsmål nr 13 om å stoppe klimaendringene  
- Bærekraftsmål nr 15 om å ta vare på liv i vann og på land 

 
2. §5 i bestemmelse, kulepunkt 2 endres til: "Arealet må være avsatt til boligbebyggelse i 

kommuneplanen, og ikke være dyrket eller dyrkbar mark.  
 

3. I § 12 innarbeides det en bestemmelse som ivaretar dette:  
For ny boligbebyggelse med arealformålet blokkbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse, skal det settes av tilstrekkelig areal ved inngangsparti slik at 
offentlig tjenestebil (slik som hjemmesykepleie, lege osv.) kan parkere/stanse for å 
utføre oppdrag. 
 

4. Området som er avsatt til bolig og grøntstruktur i gjeldene kommuneplan på Gbnr. 
243/3, nedenfor fv33 ved skolen i Feiring, legges inn igjen. 
 

5. Området på Gbnr. 150/1, Hjera pukkverk, legges inn som fremtidig LNF. 
 

6. Området på Gbnr. 5/1, nord for Søndre-Hoelsjø i Gullverket, som er avsatt til 
hyttebygging tilbakeføres til LNF. 
 

7. Området på Gbnr. 243/6 mfl. på Nygårdsodden i Feiring som i de gjeldene 
kommuneplanen er satt av til tjenesteyting og grønnstruktur legges inn igjen.  
 

8. Området på Gbnr. 93/1, nord for Dal Bygg-tomta som i den gjeldende kommuneplanen 
er avsatt til bolig og sentrumsformål legges inn igjen. 
 

9. Hensynssone drikkevann. Nedbørsfeltet for Damtjernet vannkilde korrigeres. Det skal 
ikke inkludere nedbørsfeltet til Åstjernet. 
 
 
 

 



Forslag fra Christoffer Nyborg (H): 
 
Planforslaget representerer en kraftig sentralisering med ensidig fortetning av Råholt og 
Sundet, hvor det legges opp til rivning av eneboliger og nedbygging av dyrket mark til 
fordel for blokkbebyggelse med lite grøntareal og få parkeringsplasser. Spredt bebyggelse i 
øvrige deler av kommunen og muligheten for eneboliger nedprioriteres ved at areal avsatt 
til boligbebyggelse reduseres og bestemmelsene kraftig innskrenker muligheten for lokalt 
skjønn. Dette svekker grendene og gir liten variasjon i boligmassen i Eidsvoll. Derfor 
avvises planforslaget. 
 
 
Endringsforslag fra Øyvind Blakset (FRP): 
 
Forslag 1: 
Innsigelse fra Øvre Romerike Eiendomsutvikling AS angående gnr. 93 bnr. 1 m.fl. (nr: 35), 
rett ved Dal stasjon, tas til følge og tilbakeføres til gjeldende formål i dagens 
kommuneplan. 
 
Forslag 2: 
Alle områder som er foreslått omdisponert i forslaget til ny kommuneplan til LNF innenfor 
en radius av minimum 1km fra Eidsvoll, Eidsvoll Verk og Dal stasjon tilbakeføres til originalt 
formål i gjeldende kommuneplan. 
 
Forslag 3:  
Grønn grense justeres rundt Eidsvoll stasjon så den går minimum 1km fra stasjonen i alle 
retninger. 
 
Forslag 4:  
Tærudjordet tas inn i planen som sentrumsformål slik at man kan bygge ut et lite, nært og 
koselig sentrumskvartal innenfor gangavstand på Råholt i området rundt AmFi/Søndre 
Samfunn. 
 
Forslag 5:  
Det legges inn inn arealer I kommuneplanen for omkjøringsvei på vestsiden av dagens 
bebyggelse fra Dal til Råholt sentrum. Alternativt avsettes arealer til 4felts vei, som 
trafikknormen tilsier med gjeldende ÅDT på strekningen, mellom Dal og Råholt langs 
Trondheimsvegen. 
 
Forsalg 6:  
Kommunens skogarealer bak dagens felt på Dal/Liene,på nordsiden av Haslervegen tas inn 
som boligområder i planen. Samtidig settes området vest av bebyggelsen (fra «depot 
veien») på Hasler og arealene til gamle Hellerstad motorcross bane av til offentlige formål i 
kommuneplanen. 
 
Forslag 7:  
Det foreslåtte «økolandsby» prosjektet på Hasler tas inn i kommuneplanen.. 
 
Forslaget skal tas inn i neste rullering av kommuneplanen. 
 
 
Endringsforslag fra Christoffer Nyborg (H): 
 
a) Grøntområdene som ved en feil fremstår som «gulmerket» på Mattisholtet beholdes 

som «nåværende grøntstrukturer» ved rullering av kommuneplanen. 
b) Tomten i Eggeskjæringa (63/27) forblir regulert til boligformål. 
c) Områder regulert til boligformål på Tyskerud (129/1) i dagens kommuneplan beholdes 

som regulert til boligformål. 
d) Fjerne maksimumsnorm for parkering i bestemmelsene. 



e) Minste felles uteareal (MFUA) innenfor grønn grense økes til 35 kvm/enhet i 
bestemmelsene. 

 
 
Endringsforslag fra Nina Kristengård (H): 
 
Gladbakk Gård 126/1: beholdes som sentrumsfomål.  Jostad (gårdeier) har tidligere avgitt 
arealer til Eidsvoll Kommune: Gladbakk bosenter, Råholthallen og svømmehallen med 
veger og parkering, grøntareal ved AMFI Eidsvoll og parkering mot Forberggården.  
Gårdeier ønsker å bevare gårdens hus med de grøntarealer som er en naturlig del av 
gårdstunet og ønsker selv at områdene beholdes som sentrumsfomål. Dette muliggjør den 
gode tanken 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. 
 
 
Stemmeforklaring fra Rune Bjerkestrand (AP): 
 
Posisjonspartiene Sp, Ap, SV og MDG ønsker å tilkjennegi at vi ikke nødvendigvis er uenig i 
alle planforslag foreslått av FrP under denne sak. Snarere kan vi være enige i opptil flere av 
de områder som foreslås lagt til eller endret. Posisjonen stemte imot forslagene da vi 
mener disse ikke hører hjemme i denne fasen av planarbeidet, da dette er en rullering fra 
forrige planperiode. Forslagene bør tas inn til vurdering i ny hovedrullering, som bør 
igangsettes snarlig etter vedtak i denne sak. 
 
 
Votering 
 
Avvisningsforslaget fra Christoffer Nyborg (H) fikk 3 (H 2, FRP 1) og falt. 
 
Rådmannens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslaget fra SP, AP, MDG og SV, fremmet av Anders Klaseie (SP) ble votert over 
punktvis. Endringene ble vedtatt med følgende stemmetall: 
 
punkt 1 ble vedtatt med 12 mot 1 (FRP 1) stemmer. 
punkt 2 ble vedtatt med 10 mot 3 (H 2, FRP 1) stemmer. 
punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
punkt 6 ble vedtatt med 10 mot 3 (H 2, FRP 1) stemmer. 
punkt 7 ble enstemmig vedtatt. 
punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslaget fra Christoffer Nyborg (H) punkt a) – e) ble votert over punktvis:  
 
punkt a) ble enstemmig vedtatt. 
punkt b) fikk 4 stemmer (H 2, FRP 1, PP 1) og falt. 
punkt c) fikk 4 stemmer (H 2, FRP 1, PP 1) og falt. 
punkt d) fikk 4 stemmer (H 2, FRP 1, PP 1) og falt. 
punkt e) ble enstemmig vedtatt. 
 
Endringsforslaget fra Øyvind Blakset (FRP) 2 – 7 ble votert over punktvis: 
 
forslag nr. 2 fikk 2 (H 1, FRP 1) stemmer og falt. 
forslag nr. 3 fikk 1 (FRP 1) stemme og falt. 
forslag nr. 4 fikk 4 (H 2, FRP 1, PP 1) stemmer og falt. 
forslag nr. 5 fikk 3 (H 2, FRP 1) stemmer og falt. 
forslag nr. 6 fikk 4 (H 2, FRP 1, PP 1) stemmer og falt. 



forslag nr. 7 fikk 4 (H 2, FRP 1, PP 1) stemmer og falt. 
 
Forslaget om at de nedstemte punkter skal tas inn i neste rullering av kommuneplanen fikk 
4 (H 2, FRP 1, PP 1) og falt. 
 
Endringsforslaget fra Nina Kristengård (H) fikk 4 (H 2, FRP 1, PP 1) og falt. 
 

Vedtak 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 
for 2020-2031 ut til andregangs offentlig ettersyn. 
 
Området som foreslås satt av til fremtidig idrettsanlegg på Manerud endrer formål til 
hovedformål bebyggelse og anlegg, med kombinert underformål byggeområde for andre 
anlegg og idrettsanlegg. 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 
for 2020-2031 ut til andregangs offentlig ettersyn etter at følgende endringer er gjort i 
rådmannens forslag og innarbeidet i plandokumentene:  
 
1. §1 i bestemmelsene endres «… fire mål fremheves …» og det legges til to nye 

kulepunkt:  
- Bærekraftsmål nr 13 om å stoppe klimaendringene  
- Bærekraftsmål nr 15 om å ta vare på liv i vann og på land 

 
2. §5 i bestemmelse, kulepunkt 2 endres til: "Arealet må være avsatt til boligbebyggelse i 

kommuneplanen, og ikke være dyrket eller dyrkbar mark.  
 

3. I § 12 innarbeides det en bestemmelse som ivaretar dette:  
For ny boligbebyggelse med arealformålet blokkbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse, skal det settes av tilstrekkelig areal ved inngangsparti slik at 
offentlig tjenestebil (slik som hjemmesykepleie, lege osv.) kan parkere/stanse for å 
utføre oppdrag. 
 

4. Området som er avsatt til bolig og grøntstruktur i gjeldene kommuneplan på Gbnr. 
243/3, nedenfor fv33 ved skolen i Feiring, legges inn igjen. 
 

5. Området på Gbnr. 150/1, Hjera pukkverk, legges inn som fremtidig LNF. 
 

6. Området på Gbnr. 5/1, nord for Søndre-Hoelsjø i Gullverket, som er avsatt til 
hyttebygging tilbakeføres til LNF. 
 

7. Området på Gbnr. 243/6 mfl. på Nygårdsodden i Feiring som i de gjeldene 
kommuneplanen er satt av til tjenesteyting og grønnstruktur legges inn igjen.  
 

8. Området på Gbnr. 93/1, nord for Dal Bygg-tomta som i den gjeldende kommuneplanen 
er avsatt til bolig og sentrumsformål legges inn igjen. 
 

9. Hensynssone drikkevann. Nedbørsfeltet for Damtjernet vannkilde korrigeres. Det skal 
ikke inkludere nedbørsfeltet til Åstjernet. 
 

10. Grøntområdene som ved en feil fremstår som «gulmerket» på Mattisholtet beholdes 
som «nåværende grøntstrukturer» ved rullering av kommuneplanen. 

 
11. Minste felles uteareal (MFUA) innenfor grønn grense økes til 35 kvm/enhet i 

bestemmelsene. 


