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Eidsvoll kommune - Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til
planprogram - Oppheving av 4 eldre kommunedelplaner - Bane NORs uttalelse

Vi viser til brev, datert 10. november 2021.

Tre av fire kommunedelplaner som er foreslått opphevet berører jernbanen; Råholt - Sagmoen
(1997), Eidsvoll sentrumsområde (2000), E6 og Dovrebanen, Eidsvoll stasjon – Minnesund –
Hedmark grense (2009). Jernbanearealene omfattet av disse planene er regulert/avsatt til
baneformål i gjeldende kommuneplan og reguleringsplaner.

Bane NOR kan ikke se at oppheving av kommunedelplanene vil kunne medføre negative
konsekvenser for jernbanen. Vi har derfor ingen innvendinger mot opphevingsforslaget.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi

Nina Michalowska
arealplanlegger
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Høringsuttalelse

Høringsuttale
Høringsuttale

Avsender

Innsendt 06.01.2022 16:44:15

ReferanseID EID067-1032400

Endring av arealplan for Eidsvoll-sentrumsområde. 

Pr idag er deler av eiendom 16/29 definert innenfor sentrumsområde S-5, mens øvrig del av
eiendommen er innenfor boligområde B-1. For tilrettelegging av en mest mulig helhetlig utvikling av
eiendommer langs Sundgata ønsker jeg at hele eiendom 16/29 defineres innenfor arealplanens
sentrumsområde S-5.

Høringsuttale

Jeg har vedlegg til saken
 

Geir Ove Øby
Fornavn Etternavn

Skjæret 67
Adresse

1390 VOLLEN
Postnr/sted

92208619  
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

goby7@outlook.com
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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 Vår dato:  Vår ref: 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Håkon Ahrén Heløe, 32 26 68 15 
  
 
 
 
 
 

 

Eidsvoll kommune 
Postboks 90 
2081 EIDSVOLL 
 
 

  
 

Eidsvoll - Innspill til varslet oppstart av planarbeid for oppheving av 4 
eldre kommunedelplaner 

Vi viser til deres oversendelse datert 10. november 2021 med varslet oppstart av planarbeid for 
oppheving av fire eldre kommunedelplaner i Eidsvoll kommune. 
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å oppheve gamle kommunedelplaner 
som ikke lenger er i bruk eller ikke lenger utgjør viktige/nødvendige styringsverktøy i 
arealforvaltningen i Eidsvoll kommune. 
 
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.  
 
Statsforvalterens innspill  
Vi har vurdert forslaget ut fra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. 
Basert på oversendt informasjon har vi ingen konkrete merknader til forslaget. Ellers viser vi til 
kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. 
 
Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Jorunn Skram 
seniorrådgiver 

  
 
Håkon Ahrén Heløe 
rådgiver 
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Eidsvoll kommune - Oppheving av fire eldre kommunedelplaner - 
Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 
forslag til planprogram 
 
Vi viser til oversendelse datert 10. november 2021 av varsel om oppheving av fire eldre 
kommunedelplaner, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 11-12 og 11-17, samt offentlig ettersyn 
av forslag til planprogram, jf. pbl. § 11-13. 

Bakgrunn for saken 
Eidsvoll kommune varsler oppheving av kommunedelplanene for Råholt-Sagmoen (vedtatt i 
1997), Eidsvoll sentrumsområde (vedtatt i 2000), E6 og Dovrebanen (vedtatt i 2009) og 
Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna (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. 

Kommunedelplan for Råholt-Sagmoen og kommunedelplan for Eidsvoll sentrumsområde er i 
det vesentlige erstattet av senere vedtatte planer. Kommunedelplan for E6 og Dovrebanen 
har tjent sitt formål og behøves ikke lenger. Kommunedelplan for Ormlia-Staviåsen-
Parisbrenna vurderes som utdatert, lite forvaltningsvennlig og er ikke i bruk. Deler av området 
omfattes av senere vedtatte reguleringsplaner. For øvrig areal er arealbruken i stor grad 
sammenfallende med kommuneplanens arealdel, som ved oppheving av kdp vil angi regler for 
bruk og forvaltning av områdene. 

Fylkeskommunens vurdering 
Planarbeidet er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter 
av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 

Vi har ingen merknader knyttet til oppheving av kommunedelplanene for Råholt-Sagmoen, 
Eidsvoll sentrumsområde eller E6 og Dovrebanen. For kommunedelplan for Ormlia-Staviåsen-
Parisbrenna har vi følgende merknader: 

Friluftsliv og idrett 
Kommunedelplan for Ormlia-Staviåsen-Parisbrenna åpner for enkle tilretteleggingstiltak (stier, 
oppholdsplasser, mindre parkeringsplasser m.v.) i områdene C1 og C2. Fylkeskommunen 
kjenner til at det i disse områdene er godt tilrettelagt for idrett og friluftsliv. Dette gjelder 
særlig friluftslivsområdet Rødvika i C1 og stier og løyper i C2. Ved oppheving av 
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kommunedelplanen er det kommuneplanens bestemmelser om LNF-områder som vil være 
gjeldende. 

Rødvika er et område som er godt tilrettelagt for friluftsliv. Vi anbefaler at kommunen ved 
neste kommuneplanrullering sikrer friluftslivshensynene i dette området gjennom en 
hensynssone friluftsliv i kommuneplanen og at det knyttes bestemmelser til hensynssonen for 
å kunne ivareta og videreutvikle dette området til friluftsliv. Videre anbefaler vi at kommunen 
vurderer å statlig sikre dette området som et friluftslivsområde. Per i dag er det kun 
parkeringsplassen som er statlig sikret. Statlig sikring gir mulighet til å søke om midler til 
sikring, tilrettelegging og utvikling. Fylkeskommunen bistår gjerne med råd og veiledning i 
dette arbeidet. 

Også øvrige deler av område C1 og område C2 i kommunedelplanen bør ved neste 
kommuneplanrullering sikres med hensynssone og bestemmelser for å ivareta og sikre 
utvikling og mindre endringer av eksisterende stier og løyper i området. 

 
Vennlig hilsen 

Margaret Andrea Mortensen   
rådgiver kommunale planer   

 

Kopi til: 
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

 

Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:   Margaret Andrea Mortensen 
Friluftsliv/idrett:    Kristina Dignes 
Samferdsel:     Torhild Sletten 
Arkeologiske kulturminner:   Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:   Peder Figenbaum
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