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Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av forslag til oppheving av 4 eldre kommunedelplaner
- Bane NORs uttalelse
Vi viser til brev, datert 31. mars 2022.
Bane NOR viser til sin uttalelse til oppstart av arbeidet med oppheving av eldre kommunedelplaner
og har ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Nina Michalowska
arealplanlegger
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Eidsvoll kommune - Oppheving av fire eldre kommunedelplaner Uttalelse til offentlig ettersyn av forslag
Vi viser til kommunens oversendelse datert 31. mars 2022 av offentlig ettersyn av forslag til
oppheving av kommunedelplanene for Råholt-Sagmoen (vedtatt i 1997), Eidsvoll
sentrumsområde (vedtatt i 2000), E6 og Dovrebanen (vedtatt i 2009) og Ormlia-StaviåsenParisbrenna (vedtatt i 2010). Formålet er å oppheve gamle planer som ikke lenger er i bruk
eller har funksjon som styringsverktøy i den daglige arealforvaltningen. Kommunedelplanene
skal ikke erstattes.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften.
Vi viser til uttalelse til varsel om oppstart av planarbeidet, datert 14. januar 2022, og har ingen
ytterligere merknader.

Vennlig hilsen
Margaret Andrea Mortensen
rådgiver kommunale planer
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Eidsvoll– Uttalelse til høring av forslag til oppheving av fire eldre
kommunedelplaner
Vi viser til brev datert 31. mars 2022 med høring av forslag til oppheving av fire eldre
kommunedelplaner.

Bakgrunn
Det fremgår av planforslaget at kommunen ønsker å oppheve fire eldre kommunedelplaner.
Kommunen viser til at planene ikke lenger er i bruk fordi forvaltningsmessige beslutninger ikke
lenger kan baseres på dem.
Følgende kommunedelplaner ønskes opphevet:
- Råholt – Sagmoen (1997)
- Eidsvoll sentrumsområde (2000)
- E6 og Dovrebanen (2009)
- Ormlia – Staviåsen – Parisbrenna (2010)
Statsforvalterens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser.
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Vurdering
Vi har vurdert planforslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre
ansvarsområder. Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til
planforslaget.

Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. For
kommunens samfunnsplanlegging viser vi også til Statsforvalterens forventningsbrev for 2022. Vi
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.
Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken.

Med hilsen
Alexander Karlsson
seniorrådgiver

Sumeet Singh
rådgiver
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