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Forord 

Formålet med kommunale planstrategier er at kommunen skal drøfte sitt totale planbehov i 

planperioden 2016-2019. 

Formålet med planprogrammet er å skape mest mulig forutsigbarhet i arbeidet med ny 

kommuneplan. Planprogrammet beskriver hvilke hovedområder vi skal ha fokus på. Det forteller 

hvordan vi skal legge opp medvirkningsprosesser og hvilke utredninger vi skal gjøre. Til slutt viser det 

hvilken framdriftsplan det legges opp til. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy. En ny kommuneplan er derfor viktig 

for utviklingen av Eidsvoll kommune. Den skal fortelle hvordan vi mener at vi kan skape et best mulig 

samfunn og hvordan alle kommunens innbyggere kan få et best mulig liv – både i vår tid og for 

generasjoner som kommer etter oss. 

Kommuneplanen vil sette retninger for mange av de valg og prioriteringer som skal gjøres av både 

lokalpolitikere, kommuneadministrasjonen og andre virksomheter i årene som kommer. 

I kommuneplanprosessen er det ønskelig med god deltakelse i utforming av målsettinger for 

kommunens utvikling, og at det i fellesskap settes klare strategier for hvordan målene skal nås. 

På kommunenes hjemmeside finner du oppdatert informasjon om kommuneplanarbeidet og 

aktiviteter som foregår i prosessen. Benytt deg av vår hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no.  

Vi håper på stort engasjement i kommuneplanarbeidet. 

Planstrategien ble vedtatt og planprogrammet fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 14.6.2016. 

 

 

John-Erik Vika 

ordfører  
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1 INNLEDNING 

1.1  Formålet med kommunal planstrategi og planprogram 

Formålet med kommunale planstrategier er at kommunen skal drøfte strategiske valg i sitt totale 

planbehov. Dette er hjemlet i plan- og bygningslovens § 10 -1. En kommunal planstrategi bør omfatte 

en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig 

arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i 

valgperioden. Kommunen skal også ta stilling til om gjeldende kommuneplan - eller deler av denne - 

skal revideres eller oppheves. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å 

igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller 

oppheves. Kommunestyret kan ved behov endre planstrategien når som helst i valgperioden. 

Planprogrammet for kommuneplanen skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 

og opplegget for medvirkning. Kommunal planstrategi kan slås sammen med planprogrammet. Den 

kommunale planstrategien må da følge prosessreglene som stilles til planprogrammet jfr. 

§ 11-13. Planstrategiarbeidet er dermed en del av selve revisjonen av kommuneplanen og 

revisjonsbehovet av kommuneplanen må være avklart. I dette forslaget velges denne løsningen. Det 

vil si at både planstrategien og planprogrammet behandles samtidig. Formalkrav til planprogrammet 

presenteres kort under punkt 6.1. 

 

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. 

Premissene for planarbeidet legges gjennom de overordnede styringsdokumentene som er beskrevet 

under planstrategien, og de strategiske temaområdene som er løftet fram som de viktigste 

utfordringene (befolkningsutvikling, langsiktig arealstrategi, folkehelse og næringsutvikling). 

Samfunnsdelen bør innordnes slik at det settes mål og strategier for virksomhetene i tillegg til de 

strategiske temaområdene. 

1.2 Kommunens plansystem 

Kommunens øverste plannivå er kommuneplanen bestående av en samfunnsdel som deles opp i en 

langsiktig og kortsiktig del og en arealdel. Samfunnsdelen omhandler kommunens visjon og 

overordnede mål for kommunens utvikling, og gir strategiske føringer for arbeidet innenfor de 

forskjellige tjenesteområdene og for kommuneplanens arealdel. Arealdelen gir igjen føringer for 

arealbruken i reguleringsplanene. Den langsiktige delen av samfunnsdelen er en overordnet plan som 

skal gi grunnlag for styring og prioriteringer i forhold til kommunens samlede virksomhet i et 12-års 

perspektiv. I Eidsvoll er den kortsiktige delen av kommuneplanen identisk med handlingsplanen som 

rulleres hvert år i forbindelse med de årlige budsjettvedtak og er kommunestyrets bestilling til 

rådmannen gjennom årsbudsjettet. 
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I tillegg til kommuneplanen er det utarbeidet flere kommunedelplaner; både geografiske og 

tematiske. I figuren nedenfor er hovedstrukturen i kommunens plansystem vist.  

 

 

Figur. Plansystemet. Kilde: Veileder kommunal planstrategi, Miljøverndepartementet 2011  
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2 OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS 

PLANBEHOV 

Miljøverndepartementet har på bakgrunn av plan- og bygningsloven utarbeidet nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging. Denne tar for seg viktige utviklingstrekk og 

understreker behovet for å vektlegge temaene klima og energi, by- og tettstedsutvikling, samferdsel 

og infrastruktur, verdiskaping og næringsutvikling, natur-/kulturmiljø og landskap, samt helse, 

livskvalitet og oppvekstmiljø. Disse forventingene er nedfelt i en rekke lover og styringsdokumenter. 

Også regionale planer og føringer danner rammer for kommuneplanen. 

2.1 Nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for 

fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og kommunale planstrategier og planer.  

De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 

fylkeskommunene og kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 

Forventningsdokumentet er retningsgivende for regional og kommunal planlegging. 

Fylkeskommunene og kommunene har ansvar for å finne helhetlige løsninger, der lokale forhold og 

lokalpolitiske interesser og hensyn ivaretas, sammen med nasjonale og viktige regionale interesser. 

Forventningene er knyttet til tre hovedtema: 

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling  

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Naturmangfoldloven  

Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og 

økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for 

menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.  

Gjennom denne loven må kommunen påse at arealendringer og byggetiltak ikke kommer i konflikt 

med det biologiske og geologiske mangfoldet etc.  

Jordloven og skogbrukslova (Lov 1995-05-12 nr.23 og Lov 2005-05-27 nr. 31) 
Vern av dyrka mark, dyrkbar mark og høyproduktiv skog er nedfelt i flere statlige dokumenter. 
Forutsetningen fra nasjonalt hold er at det er en veldig restriktiv holdning for å ta i bruk nye områder 
med dyrka mark, dyrkbar mark og produktiv skog til utbyggingsformål. Dersom områder foreslås tatt 
inn i planen som ligger på dyrka mark, dyrkbar mark eller produktiv skog må dette begrunnes for å bli 
vurdert omgjort til utbyggingsformål i forhold til hvilke samfunnsmessige goder utbyggingen vil legge 
til rette for. 

 

Forurensningsloven (Lov 1981-03-13 nr. 6) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f826bdf1ef342d5a917699e8432ca11/nasjonale_forventninger_bm_ny.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-05-12-23?q=jordloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-27-31?q=skogbruksloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-03-13-6?q=forurensningsloven
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Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økt forurensning. Tema forurensning vil bli behandlet i 
konsekvensutredningene. I tillegg vil temaet også bli belyst i ROS-analysen. 
 
Vannressursloven (Lov 2000-11-24 nr. 82) 
Planen skal ikke på noen måte føre til forurensning av vassdrag og grunnvann. Vurdering av dette 
tema vil bli foretatt i konsekvensutredningene og ROS-analysen.  
 
Kulturminneloven (Lov 1978-06-09 nr. 50) 
Dette temaet vil bli belyst i konsekvensutredningene. Kommunen har en egen kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer. Denne ble vedtatt av kommunestyret 7.12.2010 og vil bli benyttet i 
utredningsarbeidet. 
 

Folkehelseloven 

Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner 

sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter 

setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven sier 

at kommunen skal ha nødvending oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og 

negative faktorene som kan virke inn på denne. Denne skal være skriftlig og identifisere 

folkehelseutfordringene i kommunen og skal være grunnlag for planstrategien. 

Samhandlingsreformen - St.meld. nr. 47 (2008-2009) 

I samhandlingsreformen legges det til grunn at den forventede veksten i behovet i en samlet 

helsetjeneste i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en 

helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging 

slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas. Kommunene skal se helse- og 

omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der de har ansvar og oppgaver.  

Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne.  

I forhold til kommunal planlegging vil en slik tilrettelegging i praksis skje gjennom 

reguleringsarbeidet. Det er imidlertid viktig at den overordnede planleggingen gjennom 

kommuneplanen også gir dette som en føring gjennom samfunnsdelen.  

2.2 Nasjonale retningslinjer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 

Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, 

areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra 

til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. Retningslinjene skal legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter 

plan- og bygningsloven.  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Fastsatt av Miljøverndepartementet 20. september 1995. Utdypet og presisert gjennom rundskriv T- 

2/08 «Om barn og planlegging». Retningslinjene skal sikre et godt oppvekstmiljø for barn og unge 

gjennom å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen. Konsekvenser for barn 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vassdragslova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1978-06-09-50?q=kulturminnelova
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://www.regjeringen.no/contentassets/d4f0e16ad32e4bbd8d8ab5c21445a5dc/no/pdfs/stm200820090047000dddpdfs.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
https://www.regjeringen.no/contentassets/689bae9d728e48e8a633b024dcd6b34c/sprbatp.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-2-08/id516949/
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og unge skal vurderes. Barn og unge skal selv gis anledning til å delta i planprosessen. Det skal 

utarbeides retningslinjer for areal av betydning for barn og unge.  

Det presiseres at det er kommunens ansvar å sørge for at all plan- og byggesaksbehandling 

ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstvilkår og nærmiljø uavhengig av 

hvem som initierer og utfører planleggingen. 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. september 2009. Formålet med retningslinjene er å sikre at 

kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Retningslinjene skal legges til 

grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal - 

i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan - innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere 

utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging.  

Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag 
Nye utbyggingsområder skal ikke lokaliseres til fareområder langs vassdrag. Disse vurderingene 
vil komme fram i konsekvensutredningene og i Risiko- og sårbarhetsanalysen. 
 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 
Nye utbyggingsområder skal ikke lokaliseres i områder med støyverdier over det som er anbefalt 
i T1442/2012. Vurdering av tema støy vil skje både i konsekvensutredningene og i Risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 
 
St.meld. 33 (2012-1213) «Klimatilpasning i Norge» 
Vurderes særskilt med tanke på klimaendringer som fører til våtere og kraftigere vær. Gjelder blant 
annet byggegrense mot sjø og vassdrag og håndtering av overflatevann. 
 
Klimaavtale - Paris 
I følge Regjeringen.no er Paris-avtalen den første rettslig bindende klimaavtale med reell global 
deltakelse fra alle land. Alle land har plikter og rettigheter i den nye avtalen. Alle land skal ha 
utslippsmål og rapportere på dem. 
 

Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)  

Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til 

samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av 

nedsatt funksjonsevne.  

I forhold til kommunal planlegging vil en slik tilrettelegging i praksis skje gjennom 

reguleringsarbeidet. Det er imidlertid viktig at den overordnede planleggingen gjennom 

kommuneplanen også gir dette som en føring gjennom samfunnsdelen.  

2.3 Regionale føringer 

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 

Vedtatt av Fylkestinget i Akershus og Oslo bystyre henholdsvis 14. og 16. desember 2015. 

Bakgrunnen for planen er et pålegg fra staten i 2008-09. Hensikten er at planen skal bidra til en 

konkurransedyktig og bærekraftig Osloregion. 

Planen legger opp til at den forventede befolkningsveksten skal håndteres gjennom et mer 

konsentrert utbyggingsmønster og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, da 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-stoy-arealplanlegging/id696317/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/klima/internasjonale-klimaforhandlinger/innsiktsartikler-klimaforhandlinger/forhandlingene-om-ny-klimaavtale-i-paris/id2457656/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2013-06-21-61
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/samferdsel/samferdselsplanlegging/regional-plan-for-areal-og-transport-i-oslo-og-akershus/
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planarbeidet har vist at dette gir best mulighet til å redusere klimagassutslipp og nedbygging av 

grønne arealverdier, bedre fremkommeligheten i transportsystemet, og utvikle attraktive byer og 

tettsteder.  

Planen inneholder overordnede strategier og kart knyttet til en regional areal- og transportstruktur, 

strategier og retningslinjer for henholdsvis arealbruk og transportsystem, samt et handlingsprogram 

for de første fire årene. En regional plan skal legges til grunn for fylkeskommunens, kommunenes og 

statens planlegging og virksomhet i regionen. Planens mål, strategier, retningslinjer og 

handlingsprogram må dermed følges opp gjennom ordinære plan- og beslutningsprosesser hos alle 

aktørene. 

For Eidsvolls del innebærer planen at den største veksten skal legges i tilknytning til de prioriterte 

tettstedene Sundet og Råholt. Det blir mindre aktuelt å åpne for nye utbyggingsområder ute i 

grendene, men en viss fortetting/vedlikeholdsvekst kan aksepteres. Kommunen bør også ta en 

gjennomgang av eldre – ikke igangsatte/regulerte – utbyggingsområder for å vurdere om noen av 

disse bør tas ut av kommuneplanen. 

Fylkesmannens forventningsbrev 2015 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har forventninger til kommunal planlegging både når det gjelder 

kommunens ansvar som planmyndighet og hvilke overordnede føringer som skal ivaretas i planene 

som vedtas av kommunestyrene. Dette gjelder blant annet innenfor temaområdene miljøvern, jord – 

og kulturvern, samfunnssikkerhet, helse og barn og unge. Fylkesmannens rolle i planprosessene, er 

først og fremst å påse at regionale og nasjonale interesser ivaretas. Hovedstadregionen er et 

pressområde og fylkesmannen påpeker at det er viktig at boligbyggingen forsterkes på de rette 

stedene. 

Det er et nasjonalt mål at veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. 

Det er vedtatt nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Fylkesmannen vil prioritere oppfølgingen av disse. Med basis i helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyser skal kommunal planlegging vektlegge klimatilpasning. Det må ikke legges opp til 

utbygging i flom- og skredutsatte områder. Biologisk mangfold, jordvern og barn og unge er andre 

områder som blir framhevet spesielt. 

Signalene fra fylkesmannen er i stor grad sammenfallende med prioriteringene i regional plan for 

areal og transport. 

Regional plan for masseforvaltning 

Forslag til regional plan for masseforvaltning forventes å komme på høring i februar 2016. Hensikten 

med planen er å sikre en enhetlig forvaltning av byggeråstoffer og overskuddsmasser i et langsiktig 

perspektiv der det i størst mulig grad blir tatt hensyn til miljø- og samfunnsinteresser. Planen med 

mål, strategier, retningslinjer og tiltak er ment som et verktøy som skal bidra til enklere og mer 

effektiv saksbehandling. 

Regional plan for vannforvaltningen i vannregion Glomma 2016-2021 

Planen ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 2015. Planen fastsetter miljømål for alle 

vannforekomster i fylket, elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Målet er at disse skal oppnå eller 

opprettholde god tilstand innen 2021. Planen viser hvordan miljøtilstanden er i dag, og hvilke tiltak 

som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der det er nødvendig. Det 

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Plan-og-bygg/Forventningsbrev/Forventningsbrevet-til-kommunene/
http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Miljo-og-natur/Masseforvaltning/Regional-plan-for-masseforvaltning/
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/plandokumenter/planperioden-2016-2021/regionale-vannforvaltningsplaner-vedtatt-i-fylkestingene/
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forventes at berørte myndigheter må avsette tilstrekkelige ressurser og virkemidler for å 

gjennomføre planen. 

Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 

Planprogrammet for regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt av fylkesutvalget 

8. desember 2014. Planen forventes å bli vedtatt i løpet av 2016. Hensikten med planarbeidet er å 

oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen er ment å være et viktig 

styringsgrunnlag fram mot 2030 for stat, fylke, kommuner, interesserorganisasjoner og aktører som 

skal bidra til å oppnå dette trendskiftet. 

2.4 Interkommunale føringer 

Samferdselsstrategi for Øvre Romerike 

Samferdselsstrategien for Øvre Romerike ble vedtatt høsten 2011. Den er initiert av Øvre Romerike 

Utvikling (ØRU), og skal gi et fundament for en helhetlig utvikling av transport- og 

kommunikasjonsinfrastrukturen på Øvre Romerike. Det er også utarbeidet en handlingsplan. 

3 EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN, KOMMUNEDELPLANER OG ANDRE 

OVERORDNEDE KOMMUNALE PLANER 

Eidsvoll kommunes visjon er: Trivsel og vekst i grunnlovsbygda. 

3.1  Eksisterende kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 6.9.2011, mens arealdelen ble vedtatt 10.3.2015. 

Med bakgrunn i visjonen er det i gjeldende kommuneplan formulert følgende hovedmålsetting: 

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 visjonen og hovedmålsettingen er det i kommuneplanens samfunnsdel satt fokus på 

fire områder med tilhørende hovedmål: 

Levekår 

Innbyggerne i Eidsvoll skal oppleve god livskvalitet, sosial rettferdighet og gode muligheter til 

utdanning og utvikling 

Næringsutvikling 

Eidsvoll kommune skal i kraft av sin kompetanse, historie, kultur og sentrale beliggenhet på 

Østlandet framstå som en attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling. 

Arealbruk og utbyggingsmønster 

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

arealplanlegging. 

http://www.akershus.no/Ansvarsomrader/Planlegging/Regional-planlegging/Regionale-planer/?article_id=200980
https://www.oru.no/Documents/%C3%98vre%20Romerike%20Utvikling/Strategier/Samferdsel/Samferdselsstrategi%20%C3%98vre%20Romerike%20rev%202010%20m%20vedtaksdato%5b1%5d.pdf
https://www.oru.no/Documents/%C3%98vre%20Romerike%20Utvikling/Strategier/Samferdsel/Samferdselsstrategi%20for%20%C3%98vre%20Romerike%20Handlingsplan%20m%20vedtaksdatoer.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Politikk/KP%20samfunnsdel%202011%20-%202022.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Kommuneplan/Kommuneplan/
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Miljø 

Eidsvoll kommune skal bevare og utvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og miljøkvaliteter 

Til hvert område er det satt opp hovedmål, delmål og strategier som viser hvordan kommunen skal 

lykkes med å nå hovedmålene. 

3.2 Kommunedelplaner 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

Kommunedelplanen ble vedtatt av kommunestyret 7.12.2010. Formålet med planen er å øke 

kunnskapen om kommunens kulturminner og kulturmiljøer og å sikre disse verdiene for ettertida. 

Planen er derfor et viktig redskap i den kommunale saksbehandlingen. 

 

Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 

Planen ble vedtatt i kommunestyret 10.november 2015. Det ble samtidig vedtatt at den skal rulleres 

innen 1. oktober 2016. Planen skal registrere trafikkfarlige steder og lage en utbedringsstrategi for 

disse. Planen er nært knyttet opp mot aksjon skoleveg og det gis utbedringstilskudd fra 

fylkeskommunen til prosjekter knyttet opp mot dette.  

 

Landbruksplan 2007-2017 

Landbruksplanen ble vedtatt av daværende hovedutvalg for kultur og næring 1.3.2007. Formålet 

med planen var å utforme en landbrukspolitisk plattform for kommunen med vekt på følgende: 

 legge rammene for kommunens utøvelse av den myndighet kommunen har innenfor 

landbrukssektoren 

 sette opp mål og tiltak for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket i Eidsvoll 

 definere funksjon og arbeidsområde for seksjon for landbruk og næring i planperioden. 

 

Prosessen med ny hovedrevidering av planen er igangsatt og forventes sluttført i løpet av 2016. 

 

Strategisk næringsutviklingsplan 2016 - 2027 

Vedtatt av kommunestyret 10. mai 2016. Utarbeidelse av planen er gjort i administrativ og politisk 

arbeidsgruppe og i samarbeid med Eidsvoll næringsråd. Gjennom Eidsvoll næringslivsforum har 

næringslivet gitt innspill om hvilke næringer som har størst potensial for vekst, og hvilke 

satsningsområder som trenger et ekstra løft for å få til en ønsket utvikling. 

 

Eidsvoll sentrumsområde (Kart- Bestemmelser) 

Eksisterende plan ble vedtatt av kommunestyret 28.08.2000. Det er ikke igangsatt arbeid med en ny 

kommunedelplan for Eidsvoll sentrumsområde, men det settes i gang arbeid med en 

områdereguleringsplan av sentrum Sundet våren 2016. 

 

Råholt-Sagmoen (Kart- Bestemmelser) 

Eksisterende plan ble vedtatt av kommunestyret 6.10.1997. Arbeid med ny kommunedelplan for 

Råholt er igangsatt, og planen forventes sluttbehandlet 2. halvår 2017. 

 

 

 

https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Planer/Kulturminnevernplan%20for%20Eidsvoll.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Kommunal%20forvaltning/Plan/Kommuneplaner/Trafikksikkerhetsplan%20for%20Eidsvoll%20kommune%202015-2024.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,%20regulering%20og%20landbruk/Landbruk/Landbruksplan2007-2017-%20vedtatt%20i%20HNK%201-3-07.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Kommunal%20forvaltning/Plan/Kommuneplaner/kdelplan%20Eidsvoll%20sentrumsomr%C3%A5de%5b1%5d.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,%20regulering%20og%20landbruk/Regulering/Bestemmelser%20R%C3%A5holt%20Sagmoen.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,%20regulering%20og%20landbruk/Regulering/Kommunedelplan-R%C3%A5holt-Sagmoen.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Byggesak,%20regulering%20og%20landbruk/Regulering/Bestemmelser%20R%C3%A5holt%20Sagmoen.pdf
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Ormlia/ Staviåsen- Parisbrenna 

Planen ble vedtatt av kommunestyret 16.2.2010. Næringsområdet i Ormlia ble betydelig utvidet ved 

siste revidering av kommuneplanens arealdel. 

3.3 Temaplaner  

Folkehelsestrategi for Eidsvoll 2014 

Vedtatt av kommunestyret 17.6.2014. Strategien bygger på målsetting nedfelt i kommuneplanen 

2011-2022 og Handlingsplan 2013-2016 og skal danne grunnlag for det videre folkehelsearbeidet i 

kommunen.  

 

Klima- og energiplan 2011-2020 

Vedtatt av vedtatt av kommunestyret 21.6.2011 som en tematisk kommunedelplan. Klima- og 

energiplanen inneholder en statusdel med historisk og framskrevet energiforbruk og 

klimagassutslipp, kommunens mål for reduksjon av energiforbruk og klimagassutslipp og et 

handlingsprogram med forslag til prioriterte tiltak for å oppnå målene. Planen bør revideres i løpet av 

planperioden. 

 

Plan for idrett og fysisk aktivitet i Eidsvoll 2010-2020 

Vedtatt av kommunestyret 8.12.2009. Planen skal danne grunnlaget for en målstyrt utvikling for 

denne sektoren. For å få spillemidler forutsetter Kulturdepartementet at anlegg må være innarbeidet 

i en kommunal anleggsplan.  Kommunedelplanen består av en generell del, en langsiktig del og en 

kortsiktig del/handlingsprogram. Prosessen med ny hovedrevidering av planen er igangsatt. 

 

Overordnet beredskapsplan 

Vedtatt av kommunestyret 10.3.2015. Planen omfatter mål, definisjoner, ansvar, myndighet, 

organisering, oversikt over delplaner, oversikt over tiltakskort for viktige hendelser, rutiner for 

evakuering, rutiner for informasjonsarbeid, ressursoversikt og forbedringsarbeid. Planen forutsettes 

revidert/vurdert en gang hver kommunestyreperiode. 

 

 

  

https://www.eidsvoll.kommune.no/no/Hovedmeny/Om-lokalpolitikk/Kommuneplan/Kommunedelplaner/
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Avdeling%20folkehelse/Vedtatt%20Folkehelsestrategi%2017.06.14.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/Internett/Samfunnsutvikling%20og%20milj%C3%B8/Klima%20og%20energi%20Vedtatt%20plan%20210611.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Global/Eidsvoll%20Kommune/Kulturskolen/Idrettsplan%20-%20hovedrevidering%202009%20Vedtatt.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/Documents/Eidsvoll%20kommune/BEREDSKAP/Beredskapsplan%20-%20overordnet.pdf
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4 UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGER 

4.1 Befolkningsutvikling, boligkapasitet og boligstruktur 

 

Befolkningsutvikling 

Eidsvoll er den nest største kommunen på Øvre Romerike med hensyn til befolkning (23 648 

innbyggere pr 1.10.2015), og har også en meget stor årlig befolkningsvekst. Denne har vært opp mot 

2,5 %. Den sterke veksten forventes å fortsette i årene som kommer, ikke minst fordi kommunen 

oppleves som en attraktiv bostedskommune som en følge av nærheten til både Oslo og Gardermoen, 

som nås enkelt på både veg og jernbane. En befolkningsprognose fra Akershus fylkeskommune (AFK) 

viser et folketall på 31 600 personer i 2030.  

 

 
Fig. 4.1: Befolkningsprognose for Eidsvoll fram mot 2030. (Kilde: Akershus fylkeskommune, hovedalternativet). 

 

Prognosen fra avviker noe fra Statistisk sentralbyrås såkalte middelalternativ. SSB’s alternativ gir et 

folketall i Eidsvoll i 2030 på 29500 personer. Forskjellen skyldes først og fremst at AFK forutsetter et 

fortsatt høyt – og noe økende – nivå på tilflyttingen til fylket (inkludert innvandring) mens SSB 

forutsetter et fall i innvandringen. Med bakgrunn i kommunens beliggenhet, meget gode 

togforbindelser, gunstige boligpriser m.m. forventer kommunen at befolkningsveksten på Øvre 

Romerike blir minst på høyde med resten av fylket, og mer i tråd med fylkeskommunens vurderinger. 

En har derfor valgt å legge AFKs befolkningsprognoser til grunn i kommuneplanarbeidet. Det er 

imidlertid viktig å understreke at befolkningsprognoser er alltid usikre.   

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Folketall pr 31.12 23103 23574 24062 24552 25055 25575 26100 26626 27170 27704 28257 28806 29357 29916 30474 31034 31600
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Den samme prognosen viser også at 

 Antall innbyggere over 80 år vil være relativt konstant fram mot 2020 for deretter å stige 

betydelig. Det forventes nesten en dobling innen 2030. 

 Kommunen får en sterk vekst i antall barn i alderen 0-15 år gjennom hele perioden 

med de konsekvensene dette vil få etterspørselen etter kommunale tjenester innen skole, barnehage 

og eldreomsorg. Den «produserende» andelen av befolkningen blir relativt sett mindre, mens 

andelen som har krav på kommunale tjenester i en eller annen form øker. 

 

Prognose for antall innbyggere over 80 år fram mot 2030 (Kilde AFK, hovedalternativet): 

2016 2027 2018 2019 2020 2025 2030 

734 731 735 735 756 1010 1399 

 

 

 
Fig. 4.2: Framskrevet folketall – aldersfordelt - fram mot 2030. (Kilde: AFK, hovedalternativet). 
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Boligkapasitet og boligstruktur 

Tabellen nedenfor viser summen av utbyggingspotensialet for skolekretsene framover som ligger i 

gjeldende kommuneplan, vedtatt 2015.  

Område Skole Antall boliger 

Feiring Feiring 122 

Nordbygda Langset 170 

Midtbygda Ås 336 

Vilberg 900 

Sørbygda Eidsvoll Verk 800 

Bønsmoen 685 

Råholt 345 

Dal 260 

Sum 3618 
Tabell 4.1: Utbyggingspotensialet for skolekretser, kommuneplanens arealdel 2015-2026. 

 

Tabellen viser et anslag på kommune boligreserve i kommuneplanen på ca. 3600 boliger. Dette 

representerer en meget betydelig boligreserve, og det er ikke behov for å øke denne i planperioden. 

Da er ikke kombinerte formål, sentrumsområder og fortettingsområder tatt med i beregningen. Her 

ligger det også mye potensiale for boligutvikling. 

 Boligbygging 

Tabellen nedenfor viser at det er stor variasjon i boligbygging. De siste åra er det fullført i overkant av 

200 boliger per år.    

År 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fullførte 
boliger 

111 89 4 320 49 45 133 173 201 222 

Igangsatte 
boliger 

216 170 49 151 153 72 137 164 186 168 

Tabell 4.2: Fullførte og igangsatte boliger. Kilde: Akershus fylkeskommunes statistikkbank. 

 

Husholdning og boligtyper 

I overkant av 35 prosent av husholdningene i Eidsvoll består av kun 1 person. Dette utgjør ca. 15 

prosent av Eidsvoll sin befolkning. Par uten barn utgjør 23 prosent av husholdningene, mens par med 

barn utgjør 36 prosent.  

 

Husholdningstype Antall % 

Aleneboende 3578 36 

Par uten hjemmeboende barn 2326 23 

Mor/far eller par med barn 3607 36 

Flerfamiliehusholdninger 430 4 

Alle husholdningstyper 9941  
Tabel 4.3: Prosentvis fordeling av husholdninger pr 2014. Kilde: Akershus fylkeskommunes statistikkbank  

 

Eidsvoll har en boligstruktur med stor overvekt av eneboliger. Dette har sammenheng med at 

utviklingen over tid har foregått med relativt desentralisert utbyggingsmønster.  
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Tabellen nedenfor viser prosentvis andel boligtyper, og viser at 71 prosent av boligene er eneboliger. 

For framtidig boligutvikling, sett i forhold til familiestruktur og endring i demografi, har Eidsvoll 

behov for variasjon i boligtyper. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.4: Prosentvis andel boligtype. Kilde: Akershusstatistikk 2/2015. 

 

Eidsvoll har en boligstruktur med stor overvekt av eneboliger. Dette har sammenheng med at 

utviklingen over tid har foregått med relativt desentralisert utbyggingsmønster. 

4.2 Levekår og folkehelse 

Fakta og utviklingstrekk for folkehelse og levekår er hentet/baseres på Folkehelsestrategien for 

Eidsvoll 2014 og tall og fakta fra Akershus fylkeskommunes statistikk- og tabellbank og Nasjonal 

Folkehelseinstituttet - folkehelseprofiler for Eidsvoll.  I tillegg har virksomhetene kommet med 

supplerende opplysninger.  

Befolkningen 

Andelen eldre over 80 år er lavere enn i landet som helhet, men vil stige kraftig etter 2020.  

 

Levekår 

Forskning viser at det er sammenheng mellom utdanning og senere helse i livsløpet og helseulikheter 

i befolkningen (Akershusstatistikk 1/2014).  Utdanning kan gi en form for kompetanse som gjør oss 

bedre i stand til å mestre utfordringer, og gi et livsløp som fører til bedre levekår og helse. I Eidsvoll 

er andelen med videregående eller høyere utdanning lavere enn landsnivået og i Akershus. Andelen 

barn med enslige forsørgere er høyere enn i landet som helhet. 

 

Barnehage og skole 

Barnehager kan gi barn et fortrinn ved skolestart framfor barn som ikke har gått i barnehage.  

Det oppleves økt andel av foresatte i barnehage som har lav foreldrekompetanse, og gapet mellom 

de foresatte som mestrer foreldrerollen, og de som ikke gjør det er økende.  

 

Frafallet i videregående skole er høyere enn i Akershus. Hvordan elevene har det på skolen vil påvirke 

skoleprestasjonene og motivasjonen for videre utdanning. Frafall er en viktig folkehelseutfordring i 

hele landet. 

 

Helse og sykdom 

Andelen med psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet. Det er en økning 

innenfor målgruppen unge med psykiske utviklingshemming/ psykiske problemer som trenger 

Boligtyper Prosent andel 

 Eidsvoll Hele landet Akershus 

Enebolig 71 53 49 

Tomannsbolig 8 9 11 

Rekkehus, kjedehus 7 11 16 

Boligblokk 10 22 21 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil
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oppfølging i forhold til arbeid og aktivitet.  Andelen personer med diabetes type 2 er høyere enn i 

landet som helhet. Det samme gjelder plager og sykdommer knyttet til muskel -og skjelettsystemet. 

Også andelen med overvekt og fedme er høyrere enn i landet som helhet. 
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Positive påvirkningsfaktorer som fremmer folkehelse: 
Det finnes flere positive påvirkningsfaktorer i Eidsvoll kommune som gir innbyggerne mulighet for 
god folkehelse. Lag og foreninger bidrar i stort omfang med ulike tilbud til innbyggerne, mange av 
aktivitetene/tilbudene krever medlemskap for deltakelse, men kommunen har også flere muligheter 
for aktivitet som er åpent for allmennheten, blant annet store natur- og friluftsområder med 
merkede ski- og turløyper. Friluftsområdene gir mulighet for aktivitet og fysisk utfoldelse. 

På bakgrunn av folkehelseutfordringene i Eidsvoll er det behov for å arbeide systematisk med 
folkehelse slik at dette integreres i det overordnede plansystemet.  

4.3 Næringsliv og sysselsetting 

Øvre Romerike er i stor grad et felles bo- og arbeidsmarked. Regionen er sterkt preget av 
«Gardermoeffekten» som i stor grad styrer interessen for å etablere ny virksomhet i regionen. Dette 
skaper både utfordringer og muligheter for Eidsvoll kommune i forhold til næringsutvikling. 
Hovedflyplassen og Gardermoen næringspark er et betydelig vekstområde når det gjelder 
næringsetablering, men samtidig gjør nærheten til hovedflyplassen og gode kommunikasjoner at 
også Eidsvoll bør oppleves som attraktiv for etableringer. 

I 2014 var det i underkant av 5 000 personer som hadde Eidsvoll som både bosteds- og 
arbeidskommune.  Det var omtrent 6 900 personer som bodde i Eidsvoll, men som pendlet ut av 
kommunen – først og fremst til Oslo og Ullensaker. Samtidig pendlet det inn omtrent 1 750 personer 
fra andre kommuner, flesteparten fra de andre kommunene på Øvre Romerike (Kilde: SSB). 
 
Figur 4.3. viser at helse- og sosialtjenester (både offentlig og privat) sysselsetter mange personer i 
Eidsvoll. Varehandel, offentlig forvaltning, bygge- og anleggsvirksomhet og industri er andre viktige 
næringer i kommunen. 
 

Fig. 4.3: Sysselsatte personer med arbeidssted i Eidsvoll i 2014 – prosentvis fordelt på næring (Kilde: 

AFK) 
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Rett lokalisering av arbeidsplasser bidrar til styrking av tettstedene som fellesområder for 
arbeidsplasser, boliger, handel og service og et effektivt og attraktivt kollektivtilbud. Sundet og 
Råholt er de to tettstedene som har størst potensiale for bærekraftig og miljøvennlig vekst og 
utvikling. Fortetting og kvalitetsheving av eksisterende næringsområder blir viktig, samtidig som det 
må vurderes å avsette nye næringsarealer i takt med behovet. Dette kan bidra til at Eidsvoll utnytter 
det store potensialet for næringsutvikling i en vekstkommune med tilgang til stamvegnettet, 
moderne jernbane og landets hovedflyplass. 
 
Vellykket næringsutvikling forutsetter et godt samspill mellom flere parter. Det offentliges rolle er å 

legge til rette slik at bedrifter og aktører kan etablere og videreutvikle sin virksomhet basert på 

potensial, fortrinn og ambisjoner. For å lette dette arbeidet har Eidsvoll kommune utarbeidet et 

forslag til strategisk næringsutviklingsplan. Planen forventes vedtatt før sommeren 2016. 

4.4 Skole- og barnehagekapasitet og boligplanlegging 

Beregning av skolekapasitet er vanskelig, da befolkningsprognosene er usikre. Det er knyttet 

usikkerhet til både hva slags typer boliger som vil bli bygd, og hvem som flytter inn i disse. 

Konsekvensene av dette er at vi må planlegge for å håndtere usikkerhet.  

Befolkningsveksten medfører at Eidsvoll kommune vil vokse med om lag 1000 nye skolebarn fram til 

2030. Det er vedtatt å bygge 3 nye skoler til erstatning for tre gamle i de nærmeste årene. Dette 

medfører økt kapasitet i de områdene av bygda med størst befolkningsvekst. I slutten av perioden 

må det sees på behovet for en helt ny ungdomsskole i sør/midt bygda. 

4.5 Langsiktig arealbruk 

Befolkningsgrunnlaget for hvert tettsted (basert på SSB’s definisjon) i prosent av folkemengde totalt i 

Eidsvoll, fremgår av oversikten i tabellen. I kommunesenteret Sundet bor det 20 % av kommunens 

innbyggere, mens 53 % av befolkningen bor i Råholt/Dal-området.  

Totalt bor det 77 % innbyggere i tettstedene i Eidsvoll. Dette er en lavere andel enn i andre 

kommuner i Akershus, hvor gjennomsnittet er nærmere 90 % (ssb.no). Eidsvoll kommune må arbeide 

for å øke prosentandelen i tettstedene, jfr regionale planforutsetninger. 
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Figur 4.3: Kart over Eidsvoll. Kilde: Eidsvoll 

kommune 

 

Et viktig mål med planarbeidet er å skape forutsigbarhet. Langsiktige strategier i kommuneplanen må 

derfor videreføres som en rettesnor for forvaltning, drift og detaljplanlegging. Kommunen skal 

vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig utbyggingsmønster i all arealplanlegging.  

For denne planperioden (2016-2019) er behovet for bolig- og næringsarealer dekket. Behov i denne 

rulleringen av kommuneplanen bør være å avklare og forsterke langsiktig arealstrategi og prioritere 

utbyggingsområder innenfor eksisterende byggesone.  Dette vil bidra til å utvikle et bredt tilbud av 

handel, service og andre funksjoner som gjør at befolkningen her kan gå og sykle til daglige gjøremål, 

lokale arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. Dette vil igjen øke muligheten for at kollektivtilbudet kan få 

så godt kundegrunnlag at det blir konkurransedyktig med bil. For Eidsvoll sin del er det et meget godt 

utbygd jernbanetilbud og dette bør være det viktigste strukturerende elementet for 

utbyggingsmønsteret også på lang sikt. 

Sted Andel i 
prosent 

Minnesund 2 

Langset 1 

Eidsvoll 20 

 Råholt/Dal 54 

Tabell. Andel i tettsteder. Kilde ssb.no 
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4.6 Miljø og klima 

Det har lenge vært et hovedmål for Eidsvoll kommune å ivareta sitt grønne preg og sine natur-, 

kultur- og miljøkvaliteter. 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. 

I henhold til gjeldende kommuneplan skal utbyggingsmønsteret i kommunen baseres på prinsippet 

om samordnet areal- og transportplanlegging. Transportbehovet skal vurderes ved all 

arealplanlegging. Nye utbyggingsområder skal planlegges og lokaliseres slik at de ikke er utsatt i 

forhold til en mulig økt hyppighet av ras og flom. Kommunen skal legge vekt på klimatilpasning i sin 

beredskapsplanlegging. 

Kommunens innbyggere skal ha lett tilgang til sammenhengende og varierte vann- og naturområder.  

Biologisk mangfold skal ivaretas og eksisterende grønnstruktur i byggesonen skal i størst mulig grad 

bevares. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner og nye utbyggingsprosjekter skal disse 

forholdene vektlegges spesielt. 

Kommunens vannforekomster skal ha en god kjemisk og økologisk status. Kommunen skal prioritere 

arbeidet med oppfølgingen av EUs vanndirektiv. I tråd med vanndirektivet skal det utarbeides 

helhetlige forvaltningsplaner med miljømål, og tiltaksprogrammer med miljøforbedrende tiltak for 

vannforekomster hvor miljøtilstanden ikke er god.  

 

4.7 Samfunnssikkerhet og beredskap 

Kommunen er fundamentet i samfunnets beredskap. Kommunens ansvar omfatter planleggingen for 

å forebygge og begrense skade ved uønskede hendelser som kan inntreffe lokalt, samt håndtere 

kriser som oppstår. 

Kommunen må ha en vel fungerende kriseledelse og kriseberedskap som sørger for å videreføre 

oppgaver og funksjoner i den daglige drift når uønskede hendelser oppstår. 

Kommunen må også gjennom sin arealdisponering og byggesaksbehandling sørge for at tiltak ikke 

plassers eller utformes slik at det utgjør fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. 

Det er mange forhold som truer samfunnssikkerheten. Stadig hyppigere forekomst av ekstremvær i 

form av mye nedbør på kort tid, hurtige værskifter med fare for både ras og flom samt økende fare 

for terroranslag mot mennesker eller infrastrukturanlegg. Klimatilpasning, overvannshåndtering og 

flomsikkerhet vil være viktige satsningsområder de neste årene. Kommunen må øke sin kunnskap på 

disse områdene, og følge opp med nødvendige tiltak. 

Kommunens overordnede beredskapsplan ble vedtatt i mars 2015. Det er også utarbeidet både en 

overordnet kommunal og en regional risiko- og sårbarhetsanalyse som ble vedtatt i desember 2013.  
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4.8 Strategiske valg knyttet til utviklingen 

I dette kapittelet oppsummeres utviklingstrekkene for Eidsvoll og det gjøres en vurdering av hvilke 

områder som kommunen bør ha fokus på i planperioden, og som bør være fokusområder for 

rullering av kommuneplanen. 

Befolkningsutvikling-strategi 

Kommunens strategi for å imøtekomme en eventuell sterkere befolkningsutvikling enn dagens 2,5 % 

per år bør ikke være å avsette ytterligere nye boligområder i kommuneplanen i planperioden, men 

heller forsterke eksisterende tettsteder.  

Folkehelsestrategi 

Kommunen har ansvar for å fremme folkehelse gjennom sine virkemidler, og folkehelseperspektivet 

skal inngå i kommunal planlegging og lokal samfunnsutvikling. Formålet er å fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykiske og somatisk 

sykdom, skader eller lidelser, herunder også å bekjempe sosiale helseforskjeller. For Eidsvoll er det 

behov for systematisk arbeid med folkehelse på alle arenaer.  

Langsiktig utbyggingsstrategi og sentrumsutvikling 

Tettstedene Sundet og Råholt er prioriterte lokale fremtidige vekstområder i kommuneplanen. Dette 

er i tråd med regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus. Disse områdene er pekt ut 

som Eidsvoll kommunes vekstområder for fremtidig utvikling.  

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. I gjeldende 

kommuneplan er dette behovet dekket i et langsiktig perspektiv, langt utover planperioden. Det 

ligger inne mange områder for boligbebyggelse utenom de prioriterte tettstedene, blant annet på 

Langset og i Feiring.  

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. Utbyggingsarealer i tettstedene må være godt utnyttet før nye arealer settes av til 

utbyggingsformål. 

 

Næringsutvikling 

Kommunen har nylig vedtatt strategisk næringsutviklingsplan. Føringer fra denne vil legges til grunn 

for strategier innen næringsutvikling. En viktig lokaliseringsstrategi er ABC-prinsippet1.  ABC-

prinsippet for lokalisering av arbeidsplasser innebærer at virksomheter med stort potensiale for bruk 

av kollektivtransport som handel-, service- og kontorarbeidsplasser lokaliseres i sentrum av 

tettsteder. Virksomheter som er avhengig av biltransport som lager- og logistikkvirksomheter, 

lokaliseres i områder med god biltilgjengelighet.  

                                                           
1
A-områder: God tilgjengelighet med kollektivtransport, for eksempel nær transportknutepunkt. 

B-områder: God tilgjengelighet med både kollektiv- og biltransport.  

C-områder:  God tilgjengelighet fra vei, for eksempel langs motorvei. 

 

Handel og kontorer lokaliseres til A- eller B-områder, og transportbaserte (ikke arbeidsplassintensive eller 

publikumsrettede) virksomheter på C-områder. Kjøpesentre utenfor byer/(tettsteder) tillates ikke. 
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5 VURDERING AV PLANBEHOV 

I forbindelse med arbeidet har virksomhetene kommet med innspill om hva deres virksomheter har 

av planbehov og rullering av gjeldende planer. Nedenfor er det gjort en samlet vurdering av 

planbehovet i perioden. 

5.1 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

På bakgrunn av det som er beskrevet i planstrategien er det behov for revisjon av samfunnsdelen og 

arealdelen. Samfunnsdelens funksjon som styringsverktøy i plansystemet må tillegges større vekt, og 

planens innretning og innhold må tilpasses organisasjonens styringssystem.  

For arealdelen sin del er det ikke behov for å legge inn nye utbyggingsområder for boliger og 

næringsarealer i planperioden da det i forrige runde ble lagt inn flere nye utbyggingsområder. 

Behovet denne gang er å knytte samfunnsdelen og arealdelen nærmere sammen slik at langsiktige 

mål og strategier ses i sammenheng med samfunnsutviklingen for øvrig.  

5.2 Kommunedelplaner 

Kommunedelplan for Råholt 

For tettstedet Råholt/Eidsvoll Verk er det sterkt utbyggingspress. Det er viktig å få på plass en 

overordnet plan som tar hensyn til befolkningsveksten og fortettingspotensialet, som definerer 

sentrumsområdet, infrastruktur og grønnstruktur, og ikke minst inneholder prioritereringer 

(rekkefølge) av utbyggingsområder. Det er satt i gang prosess med rullering av kommunedelplan, og 

planprogram for kommunedelplanen vil gi føringer for arbeidet. 

 

Trafikksikkerhetsplan 

Planen ble vedtatt i kommunestyret 10. november 2015. Det ble samtidig vedtatt at den skal rulleres 

innen 1. oktober 2016. Planen skal registrere trafikkfarlige steder og lage en utbedringsstrategi for 

disse.  

Klima- og Energiplan 

Gjeldende plan ble vedtatt i 2011. Både utviklingen nasjonalt/internasjonalt og lokale signaler tilsier 

at planen bør rulleres i denne planperioden. Det foreslås at dette arbeidet starter tidlig i perioden. 

 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2010 

Gjeldende plan ble vedtatt i 2010. Det vil være aktuelt å vurdere rullering av planen mot slutten av 

planperioden. 
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5.3 Andre overordnede planer 

Alkoholpolitisk handlingsplan 

Alkoholloven setter rammene for hvordan alkoholpolitikken skal forvaltes. Innenfor disse rammene 

er kommunene tillagt et betydelig ansvar og en stor frihet til å utforme sin egen lokale 

alkoholpolitikk. Alkoholpolitisk handlingsplan, somble sist revidert 2013, er lovpålagt, og må rulleres. 

 

Boligsosial handlingsplan 

Det er behov for en overordnet plan med en helhetlig tilnærming til boligsosiale utfordringer.  

 

Overordnet beredskapsplan 

Gjeldende plan ble vedtatt av kommunestyret i 2015. Det er forutsatt at planen skal 

revideres/vurderes en gang hver kommunestyreperiode. 

 

Hovedplan for avløp 

Hovedplan for avløp ble sist revidert i 1995/97. Planen omhandler transportsystem for avløpsvann, 

renseanlegg for avløpsvann, overvannshåndtering, vannmiljø i vassdrag, og er kommunens 

overordnede strategidokument innenfor dette området. Ny plan er under revidering og vil gjelde for 

perioden 2016-2022. Planen vil bli lagt fram for politisk behandling i løpet av våren 2016. Planen bør 

vurderes/revideres en gang hver kommunestyreperiode. 

 

Hovedplan vann 

Planen ble sist revidert 2011, men har ikke vært en del av det overordnede plansystemet. Planen 

omhandler transportsystem og renseanlegg for drikkevann og er kommunens overordnede 

strategidokument innenfor dette området. Planen skal sikre vannverkets abonnenter nok vann, godt 

vann og sikker vannforsyning i henhold til krav gitt i lover og forskrifter. Planen bør vurderes/ 

revideres en gang hver kommunestyreperiode. 

5.4 Større reguleringsplaner 

Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum 

I kommunesenteret Sundet er det naturlig at det både på kort og lang sikt legges til rette for et 

kollektivbasert næringsliv (kontor, handel og service etc.) og boligbebyggelse der 

fortettingspotensialet utnyttes best mulig. Sentrumsarealene må utnyttes i sammenheng og ikke 

med tilfeldig utbygging av enkelttomter. I forlengelsen av dette har kommunestyret allerede bestemt 

at det skal settes i gang reguleringsprosess for Sundet, for blant annet å ta hensyn til blandet 

bebyggelse og byggehøyder opp mot fem til seks etasjer. Dette vil forsterke grunnlaget for et 

velfungerende kommunesenter. 

Områdereguleringsplan Myrer 

Område har i dag mange typer virksomheter og formål/funksjoner. og det er behov oppjustere 

gjeldende reguleringsplan til dagens bruk og fremtidig bruk av området.  Viktige temaer for 

reguleringsplanen er infrastruktur, arealformål og utnyttingsgrad.   
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5.5 Samlet oversikt over planbehov i perioden 2016-2019 

 

 

  

Plannavn Ny plan/ 
rullering 

Oppstart 
2016 

Oppstart 
2017 

Oppstart 
2018 

Oppstart 
2019 

Handlingsplan/budsjett rullering x x x x 

      

Kommuneplan      

Samfunnsdel rullering x    

Arealdel rullering x    

      

Kommunedelplaner:      

Kommunedelplan for Råholt rullering x    

Klima- og energiplan 2011-2020  x    

Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2010 

rullering   
 

 
x 

 

Trafikksikkerhetsplan 2011-2020 rullering x    

Temaplaner:      

Boligsosial handlingsplan Ny plan  x   

Alkoholpolitisk handlingsplan Rullering  x   

Overordnet beredskapsplan     x 

Hovedplan for avløp Rullering x    

Hovedplan for vann Rullering x    

Områdereguleringsplaner:      

Områdereguleringsplan for Sundet Ny plan x    

Områdereguleringsplan for Myrer Ny plan     
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6 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN 

6.1 Sentrale temaer og problemstillinger i kommuneplanen 

Arealbehov og fokus på tettstedsutvikling 

I gjeldende kommuneplan som ble vedtatt i mars 2015, er det lagt inn tilstrekkelig nye arealer til 

boligbebyggelse i planperioden. Ved denne rulleringen av kommuneplanen er det derfor ikke 

nødvendig å legge inn nye områder for boligbebyggelse og næringsbebyggelse utenfor eksisterende 

byggesone.  

I denne rulleringen blir det viktig å utarbeide bestemmelser og retningslinjer som sikrer at 

befolkningsutviklingen skjer innenfor de prioriterte vekstområdene Sundet og Råholt. Dette vil ha 

stor betydning for å utvikle mer sammensatte og innholdsrike steder, og for at veksten kan betjenes 

med kollektivtransport, gange og sykkel. For næringsutvikling blir det viktig å sikre at strategien om 

«Rett næring på rett sted» forankres i arealbestemmelsene.  

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. Utbyggingsarealer i tettstedene må være godt utnyttet før nye arealer settes av til 

utbyggingsformål. 

Befolkningsvekst øker også behovet for barnehageplasser. Dette bør det tas hensyn til i den 

overordnede planleggingen. Spesielt vil behovet være størst i de områdene som er gjenstand for 

fortetting og gjennomføring av større nye boligområder som Råholt og Dal. Økning i antall eldre og 

behov for boliger med tilrettelegging må også vektlegges. Nødvending arealer til offentlig formål for 

kommunens egne behov bør prioriteres i denne rulleringen. 

Kommunen bør også ta en gjennomgang av eldre – ikke igangsatte/regulerte – utbyggingsområder å 

vurdere om noen av disse bør tas ut av kommuneplanen. 

Eksisterende parkeringsnorm må gjennomgås, og kommunen må vurdere å utarbeide en ny  

parkeringsnorm for kommunen. I denne prosessen må det også foretas en vurdering av lokalisering 

av parkering og parkeringsløsninger, ikke minst løsninger for pendlerparkering. 

Regional plan for masseforvaltning for Akershus vedtas våren 2016. I forlengelsen av denne er det 

behov for å utarbeide bestemmelser for masseforvaltning der det ut fra hensyn til miljø, biologisk 

mangfold og landbruk utarbeides kart over aktuelle massemottaksarealer, samt klare retningslinjer 

for behandling av massemottakssaker. I denne forbindelse er det behov for en nøye gjennomgang 

sammen med NVE av databasen for fareområder for kvikkleire. Kartlagte kvikkleireområder legges 

inn som hensynssoner med tilhørende bestemmelser i kommuneplanen.  

 

Miljø og klima 

Mange av de viktigste problemstillingene på dette området er beskrevet i gjeldende kommuneplan 

og det vil være naturlig å videreføre de fleste av dagens mål og strategier.    

Det er et nasjonalt mål at flest mulig kommuner skal kartlegge og verdisette sine friluftsområder. 

Akershus fylkeskommune har igangsatt et prosjekt for å følge opp dette, og Eidsvoll kommune har 

uttrykt interesse for å være med i fase 2 med oppstart i 2016. Formålet er blant annet å framskaffe et 
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bedre kunnskapsgrunnlag for arealplanlegging og saksbehandling, og å sikre grunnlaget for friluftsliv 

og en helsefremmende livsstil. 

Det skal vurderes å utarbeide en kommuneplanbestemmelse knyttet til ivaretakelse av sikkerheten 

for bebyggelsen langs elver og bekker som ikke er flomsonekartlagt.  

 

Folkehelse 

I påfølgende kommuneplanprosess vil en ta sikte på å utarbeide en tilstrekkelig oversikt for å 

kunne utforme overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. I tillegg må/skal det 

utformes systemer for hvordan folkehelse skal innordnes/integreres i plansystemet. En tenker 

seg et system der folkehelse skal være gjennomgående tema i alle virksomheter. Det er allerede 

opprettet en administrativ folkehelsegruppe som skal følge opp dette arbeidet. 

 

6.2 Utredningsbehov for planens virkninger for miljø og samfunn 

Befolkningsprognoser utarbeides for å anslå befolkningsstørrelse og sammensetning fordelt på 

skolekretser eller andre plansoner som bygger på kommunens grunnkretser. 

Med bakgrunn i den betydelige boligreserven, vil en i utgangspunktet ikke ta sikte på å legge inn nye 

arealer til boligformål utenfor eksisterende byggesone ved denne rulleringen. Det kan imidlertid bli 

behov for å legge inn arealer til ulike andre formål, noe som vil medføre krav til konsekvensutredning 

etter plan- og bygningslovens regler.  For disse områdene skal det i konsekvensutredningen 

redegjøres nærmere for forholdet til kulturlandskap, naturmiljø (herunder biologisk mangfold og 

naturressurser) og barn og unges oppvekstmiljø, samfunn og ROS-analyser. 

6.3 Planprosess og medvirkning og framdrift 

Varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet skjer samtidig med at forslag til planstrategi og 

planprogram sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn. Etter at innspillene er 

vurdert og eventuelle justeringer er foretatt, vedtar kommunestyret planstrategien og fastsetter 

planprogrammet til kommuneplanen. Deretter utarbeides et forslag til ny kommuneplan som igjen 

skal sendes på offentlig høring og legges ut til offentlig ettersyn før kommunestyret endelig vedtar 

kommuneplan. 

Politisk organisering 

Kommunestyret vedtar kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og planstrategi. 

Formannskapet er politisk styringsgruppe for kommuneplanarbeidet. De legger forslag til 

planstrategi, forslag til planprogram og forslag til kommuneplan med samfunnsdel og arealdel ut til 

offentlig ettersyn og sender den på høring. Formannskapet fastsetter planprogrammet.  

Administrativ organisering 

Rådmannen skal sikre framdrift og ha ansvar for sentrale og overordnede beslutninger i prosessen 

sammen med virksomhetsleder for kommunal forvaltning. 

Prosjektgruppa består av planavdelingen i kommunal forvaltning, og har faglig ansvar for utredninger 

og utarbeiding av planforslag for styringsgruppa. Prosjektansvarlig i prosjektgruppa er 

virksomhetsleder. 
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Medvirkning 

I følge plan- og bygningsloven skal kommunen legge til rette for medvirkning i kommunale 

planprosesser. Planarbeidet skal legge til rette for bred medvirkning. Med medvirkning menes i 

denne sammenheng enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke 

beslutningsprosesser.  

 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Det er viktig at planprosessen organiseres slik at barn og unge 

blir involvert og får anledning til å fremme sine synspunkter. Dette kan gjøres i samarbeid med 

skolene i kommunen.   

Det skal være tydelig hva som er kommunens forventninger til medvirkningsprosessene og hva som 

er resultat av medvirkningen. Opplegg for medvirkning er beskrevet nedenfor: 

 

Informasjon og kunngjøring 

Kommunens hjemmesider og lokalavisen vil være viktigste informasjonskilder for politiske møter, 

informasjons- og dialogmøter, frister for innspill og merknader til planforslagene. Dette er en viktig 

arena for alle som ønsker å komme med innspill til kommuneplanen.  

 

Politiske prosesser 

Politiske prosesser vil foregå før planene legges ut til offentlig høring. Det vil bli gjennomført egne 

arbeids- og dialogmøter og informasjon/orientering ved politiske møter underveis i prosessen. 

Offentlig høring 

Planprogrammet og planforslagene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn, og sendt spesielt til statlige 

og regionale myndigheter og nabokommuner.  

 

Regionalt planforum 

I forbindelse med høring av planprogram og planforslag vil det bli avhold møter i Regionalt 

planforum, som består av formelle høringsparter, statlige og regionale myndigheter og 

nabokommuner. Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få presentert 

kommuneplanen for å få innspill og mest mulig forpliktende uttalelser til disse. 

Informasjonsmøter/dialogmøter 

Det vil bli holdt informasjonsmøter/dialogmøter i tilknytning til hver fase i planarbeidet (jfr. 

framdriftsplan). Disse møtene er åpne for alle. 

 

 

  



Framdrift 

Faser i 
planarbeide

t 
Aktivitet 

2016 2017 2018 
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 
3. 

kvartal 
4. 

kvartal 
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 
3. 

kvartal 
4. 

kvartal 
1. 

kvartal 
2. 

kvartal 

Fase 1 
Planstrategi 

og 
planprogra

m 

Utarbeide forslag til planstrategi og 
planprogram for kommuneplanen                     

Behandle forslag til planstrategi og 
varsling av oppstart revisjon av  
kommuneplan med forslag til 
planrogram - Formannskapet                     

Høringsperiode/offentlig ettersyn, 6 
uker                     

Åpent informasjonsmøte                     

Regionalt planforum                     

Fastsette planprogram - 
formannskapet 
Vedtak planstrategi - kommunestyret   

  
                

Fase 2  
Utarbeide 

planforslag 

Utredningsarbeid og utarbeiding av 
planforslag   

  
                

Informasjonsmøte/dialogmøte                     

Regionalt planforum                     

Behandle forslag til kommuneplan- 
Formannskapet                     

Høringsperiode/offentlig ettersyn, 6 
uker                     

Informasjonsmøte/dialogmøte                     

Fase 3 
Vedtak av 

plan 

Merknadsbehandling, dialog med 
overordna myndigheter, evt mekling                     

Vedtak av kommuneplan 
Formannskapet og kommunestyret                     



 

 

 

Trivsel og vekst  

i  

grunnlovsbygda 
 


