Planprogram for oppheving av 4 eldre
kommunedelplaner
Råholt - Sagmoen (1997)
Eidsvoll sentrumsområde (2000)
E6 og Dovrebanen, Eidsvoll stasjon – Minnesund – Hedmark grense (2009)
Ormlia – Staviåsen – Parisbrenna (2010)

Datert 10.11.21.

1 Formålet med planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å oppheve gamle kommunedelplaner som ikke lenger er i bruk eller
ikke lenger har noen funksjon som tilsier at utgjør viktige/nødvendige styringsverktøy i den daglige
arealforvaltningen i Eidsvoll kommune. Planarbeidet har kun som målsetting å rydde unna disse
planene og formalisere opphevingen av dem.
Råholt-Sagmoen: Gjeldende kommunedelplan for Råholt-Sagmoen vedtatt 06.10.97 varsles
opphevet fordi den er utdatert og ikke lenger i bruk. Arealbruken og innholdet i bestemmelsene til
kommunedelplanen er i all vesentlighet blitt overstyrt og erstattet av senere vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner. Kommunedelplanen er aldri blitt digitalisert og finnes kun som PDF – ett
plankart og fire temakart.
Kommunedelplanen har spilt en sentral rolle i utviklingen og fremveksten av tettstedet. I senere
vedtatte kommuneplanrulleringer er tettstedets byggeområde imidlertid blitt gjenstand for en
ganske vesentlig ekspansjon og utvidelse til sammenligning med byggeområdet som kommunedelplanen forholder seg til. Nye og fremtidige utbyggings-områder slik som Ladderudåsen, Ladderudsletta, Granhaugåsen, Tyskerud, Bekkedal og Mostue har i tur og orden kommet til etter 1997.
Tettstedet har dermed vokst ganske vesentlig ut over sine gamle grenser.
Utviklingen som har funnet sted internt på planområdet, spesielt innenfor områdene Grinda og
Fransstua og langs vestsiden av aksen Eidsvoll verk stasjon- Råholt senter (dagens Amfi Eidsvoll),
svarer heller ikke spesielt godt til den arealdisponeringen og bruken som kommunedelplanen peker
på. Disse områdene har dermed undergått en transformasjon og utvikling som har en veldig svak,
nesten fraværende, kobling til de prinsippene som er nedfelt i den gamle kommunedelplanen. Dette
indikerer at planen var ganske utdatert så kort som innen 10 år etter vedtaket.

Eidsvoll sentrumsområde: Gjeldende kommunedelplan for Eidsvoll sentrumsområde vedtatt
28.08.00 varsles også opphevet fordi den er utdatert og ikke lenger i bruk. I de nylige vedtatte
områdeplanene for Eidsvoll sentrum (12.03.19) og Vilberg (20.12.18) er store deler av arealbruken i
kommunedelplanen i effekt allerede blitt nullet ut. Et vesentlig antall frittstående detaljplaner
vedtatt etter år 2000 bidrar også til både plankartet og bestemmelsene til den kommunedelplanen
nesten ikke har noen gjenværende rettskraft. Kommunedelplanen er aldri blitt digitalisert og finnes
kun som PDF. Det ble opprinnelig også utarbeidet flere temakart og en planbeskrivelse til planen,
men disse dokumentene har forsvunnet fra kommunens arkiver.
Dagens Eidsvoll sentrum sammenfaller i stor grad med den arealdisponeringen som vises i den gamle
kommunedelplanen, men det er vesentlige nyanser og avvik i grensene mellom formålene i mange av
de etterfølgende vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner. Det er også mye formålsmotstrid i
den gamle kommunedelplanen som ikke svarer til de formålsendringer som er gjort for flere områder
etter år 2000 i både kommuneplan og reguleringsplan, f.eks. for områdene Rubis, Gruemyra og
Botshaugtangen. De tre fremtidige boligområdene nord for Sundet, langs østsiden av Vorma, fikk
aldri rettskraft slik kommunedelplanen forutsetter (disse byggeområdene er ikke inne i gjeldende
kommuneplan).
Nye Vilberg barneskole kommer også til å bli etablert rett på utsiden av planområdet til den gamle
kommunedelplanen ved Tynsåkvegen i nord. Ergo har tettstedet vokst seg litt ut over sine gamle
grenser.

E6 og Dovrebanen, Eidsvoll stasjon – Minnesund – Hedmark grense: Gjeldende kommunedelplan
for E6 og Dovrebanen vedtatt 24.02.09 varsles opphevet fordi planen har tjent sitt formål og ikke
lenger behøves. Formålet til kommunedelplanen var avklaring av trasevalg for nytt dobbeltspor og ny

firefelts E6 mellom Eidsvoll stasjon, Minnesund bru og gamle Hedmark grense. Ny bane og ny E6 er
senere blitt detaljregulert på bakgrunn av trasevalget som ble tatt i kommunedelplanen. Nye E6 og
Dovrebanen mellom Minnesund og Stange sto ferdig i 2014/2015. Den nye Dovrebanen mellom
Eidsvoll stasjon og Langset med ny bru over Minnevika planlegges ferdigstilt i 2023.
Det fremtidige veg- og bane-området, slik kommunedelplanen definerer det, er avsatt til
båndleggingssone i plankartet til kommunedelplanen, - denne delen er digitalisert og vises i
kommunens kartportal når man aktiverer korresponderende kartbasen for kommunedelplaner:
https://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/planinnsyneidsvoll?urlid=083afbc0-9835-425f-a18904caca4ac949
De resterende delene av plankartet til kommunedelplanen er aldri blitt digitalisert. Planen inneholder
ikke bestemmelser.

Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna: Gjeldende kommunedelplan for Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna
vedtatt 06.02.10 varsles opphevet fordi den er utdatert, ikke i bruk og lite forvaltningsvennlig.
Plankartet og bestemmelsene supplerer og utdyper ikke hverandre i nødvendig grad. Flesteparten av
bestemmelsene til kommunedelplanen har tydelig retningslinjepreg, og/eller siterer kun
overordnede lover og retningslinjer uten å tilføre nye elementer tilpasset en lokal kontekst. To av
bestemmelsene viser til gamle lokale normer rettet mot utbyggingsavtaler og VA som ikke lenger er i
bruk. De litt over tre sidene med bestemmelsene som følger planen supplerer bestemmelsene til
nyeste vedtatte kommuneplan for 2021-2031 i svært liten grad, ergo er ikke behovet for denne
gamle kommunedelplanen lenger til stede.
Den fremtidige arealbruken som kommunedelplanen angir for området Staviåsen, benevnt som
område BAI og BAI/P i planen, anses som urealistiske og ikke lenger aktuelle å gjennomføre. Planen
innebærer her etablering av blant annet en 18-hulls golfbane, skitunnel med tilhørende anlegg og

fasiliteter samt etablering av et rekreasjons- og velværesenter. Disse tiltakene speiler imidlertid
gamle fremtidsvisjoner som aldri, siden vedtaket av kommunedelplanen, er blitt noe nærmere
konkretisert. Administrasjonen går derfor ut ifra at visjonene er blitt forkastet.
Kommunedelplanen har også tjent sitt formål i den forstand at den har lagt til rette for den
næringsutviklingen som det er blitt regulert for på områdene Holmenga og Lundsgård skog, - de to
byggeområdene som i planen benevnes som BAN2 og BAN3. Området er pr. dags dato under
utvikling, - ståldistributør-selskapet Tibnor AS har allerede etablert seg inne på området. I
kommuneplanrulleringen for 2015-2026 ble det videre tilført et 210 daa stort nytt fremtidig
næringsområde i nord, og i forlengelsen av Holmenga, og som ikke svarer til vedtatt arealbruk i den
gamle kommunedelplanen. Det tredje fremtidige næringsområdet i kommunedelplanen, BAN1, har
til gode å bli regulert og realisert. Dette området har sammenfallende arealbruk med gjeldende
kommuneplanen, og vil derfor ikke bli skadelidende av at den gamle kommunedelplanen som
opprinnelig hjemlet arealbruken til dette området, oppheves.
Kommunedelplanen er den enste av fire kommunedelplanene som nå varsles opphevet, som er
fulldigitalisert:
https://www.kommunekart.com/klient/eidsvoll/planinnsyneidsvoll?urlid=7038b3ac-652d-4e79961c-fb2102fbcc65

2 Alternativer som skal inngå i planarbeidet
De eneste alternativene som inngår i dette planarbeidet, er følgende to:
1. Vedta alle kommunedelplanene opphevet nå
2. Ikke vedta alle kommunedelplanene opphevet nå, men i stedet vedta en eller flere av planene
opphevet parallelt med neste kommuneplanrullering.
Kommunen ønsker å gjennomføre alternativ 1.

3 Utredninger som skal inngå i planarbeidet
Det skal ikke gjennomføres noen utredninger som en del av dette planarbeidet.
Det ble gjennomført til dels ganske omfattende konsekvensutredninger i forbindelse med vedtakene
av kommunedelplanene for E6 og Dovrebanen og for Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna. Selv om disse
planen nå varsles opphevet, vil kunnskapsgrunnlaget som disse planene baserer seg på kunne bli
gjenbrukt og komme til nytte i fremtidig reguleringsplanarbeid innenfor de aktuelle områdene.

4 Planprosessen
Ved oppheving av kommunedelplan kreves samme prosess som for oppstart av ny plan: varsel om
oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, fastsettelse av planprogram, offentlig
ettersyn av forslag til vedtak og til slutt vedtak fattet av kommunestyret.
Varsel om oppstart av planarbeid skjer samtidig med at forslag til planprogram legges ut til offentlig
ettersyn. Denne delen av prosessen er delegert til virksomhetsleder for kommunal forvaltning. Etter
at perioden for å sende inn innspill til varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram er
utgått (minimum 6 uker), vil administrasjonen behandle de innkomne høringsinnspillene og fremme
sak til formannskapet med innstilling om å fastsette planprogrammet.
I og med at dette planarbeidet knytter seg til oppheving av gamle utdaterte kommunedelplaner, med
den konsekvens at det ikke skal gjennomføres noen form for utredninger, tas det sikte på å fremme
forslag om å legge ut kommunedelplanene ut til offentlig ettersyn i den samme saken som
administrasjonen ber formannskapet om å fastsette planprogrammet. Dette vil sikre smidig og rask
progresjon i arbeidet med å oppheve kommunedelplanene.
Offentlig ettersyn av forslaget til å oppheve kommunedelplanene vil ligge ute i minimum 6 uker.
Administrasjonen vil deretter ta en ny gjennomgang av evt. innkomne høringsinnspill før det
fremmes ny sak for formannskapet med innstilling om å oppheve kommunedelplanene. Etter at
formannskapet har gitt sin innstilling overføres saken til kommunestyret som har i oppgave å fatte
sluttvedtak.

5 Opplegget for medvirkning
Det tas sikte på at medvirkningen i hovedsak vil skje gjennom offentlige kanaler i form av
annonsering i Eidsvoll Ullensaker Blad samt i form av tilgjengeliggjøring av informasjon på
kommunens hjemmeside. Alle relevante saksdokumenter vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside
innenfor tidsrommet for medvirkning, som også vil bli annonsert i avisen. De samme dokumentene
vil også være tilgjengelig som papirdokumenter på rådhuset underveis i medvirkningsperiodene.
Offentlige instanser slik som Viken fylkeskommune, statsforvalteren i Oslo og Viken, Statens
vegvesen, Bane NOR og NVE vil bli direkte varslet og hørt om saken i begge medvirkningsrundene.
Grunneier Mathiesen Eidsvold Værk anses å utgjøre en part som vil bli særlig berørt av planarbeidet

knyttet til å oppheve kommunedelplanen Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna, og vil derfor også bli direkte
varslet og hørt om saken. For de tre andre kommunedelplanene ser ikke administrasjonen noe behov
for å varsle andre tredjepersoner i særskilt grad.
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