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Eidsvoll - Uttalelse t il offent lig ett ersyn av forslag t il kommunal
planstrategi 2020 - 2023 for Eidsvoll kommune.

Vi viser t il brev datert 30.11.2020 med høring av forslag t il kommunal planstrategi 2020 - 2023 for
Eidsvoll kommune.

Bakgrunn

I t råd med plan- og bygningsloven skal det i begynnelsen av hver kommunestyreperiode
utarbeides og vedtas en planst rategi. Planstrategien skal avklare hvilke planoppgaver som skal
prioriteres i kommende planperiode (2020-2023) for amote kommunens utfordringer og behov.
Eidsvoll kommune tar utgangspunkt i FNs be rekra ftsmal i planstrategien og viser blant annet t il
Nasjonale forventninger t il regional og kommunal planlegging vedtatt 14.mai 2019, Regional
planstrategi Viken 2021 - 2030 og Regional plan for Oslo og Akershus vedtatt i 2015.

Fylkesmannen skal bidra t il at planer ivaretar nasj onale og vesentlige regionale interesser innen
landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Vi er
derfor opptatt av at planst rategien drøfter kommunens strategiske valg knyttet t il
samfunnsutvikling, herunder langsikt ig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden, j f. plan- og bygningsloven § 10-1 første ledd.
Barn og unges oppvekstsvilkår, folkehelse, universell utforming, j ordvern, naturmangfold,
forurensning, økonomi og samfunnssikkerhet er også temaer som bør ligge til grunn for
behovsvurderingene

Vurdering

Vi har følgende innspill knyttet t il nasj onale og vikt ige regionale interesser:

Vannmiljø

Kommunens planlegging må omfatte en helhetlig vurdering og behandling av vannressursene
med hensyn t il miljøt ilstand og brukerinteresser. For am ote utfordringene knyttet t il vannmiljø
og vannforvalt ning er det behov for t ilst rekkelige st rategier, retningslinj er og planer.

Forslaget t il planstrategi nevner en rekke nasjonale føringer som har betydning for vannmiljø og
vannforvaltning, blant annet Nasjonale forventninger t il regional og kommunal planle gging 2019-



2023. Vi ber om at også vannforskriften blir nevnt. Under nasj onale retningslinj er minner vi om at
en liten del av kommunen omfattes av rikspolit iske retningslinj er for vernede vassdrag.

Den regionale vannforvaltningsplanen er nevnt som en regional føring. Vannforvaltningsplanen
følger opp vannforskriften og setter konkrete mål for milj øt ilstanden i vannforekomstene. Om lag
en t redel av vannforekomstene som berører Eidsvoll kommune, oppnår ikke miljømålene etter
vannforskriften og den regionale planen. Over halvparten av vannforekomstene står i risiko for
ikke a na målene. På kommunens ansvarsområder er det utfordringer blant annet knyttet t il
landbruk og avløp. Kommunen må ut fra dette vurdere om det er behov for a utarbeide nye
planer eller endre planer. Gode og oppdaterte planer er viktig for a folge opp den regionale
vannforvaltningsplanen, bidra t il at milj ømålene for vannkvalitet nås og unngå at milj øt ilstanden i
vassdragene blir forringet.

Eidsvoll kommune omfattes i hovedsak av vannomrade Hurdalsvassdraget-Vorma og
vannområde Mjøsa. Kommunens deltakelse i vannområdenes arbeid er avgjørende for arbeidet
for a na milj ømålene. Det er imidlert id også viktig at kommunen selv tar eierskap og
implementerer vannforskriften der kommunen er sektormyndighet/forurenser.

Kommunen må ha gode og oppdaterte planer for avløpssektoren som sikrer løsninger og
prioriterer tiltak som er nødvendige for a oppna t ilfredsst illende milj øt ilstand i vassdragene.
Gode planer er også avgjørende for a sikr e at kommunen kan drifte avløpssektoren i tråd med
gjeldende lovverk. Fylke smannen viser t il at avløpsinfrast rukturen utgjør en samfunnskrit isk
funksj on og at stadig befolkningsvekst og klimaendringer st iller økende krav til denne. Det er
derfor viktig at det kommer fram av forslaget t il planstrategi at hovedplan for avløp skal rulleres i
planperioden.

Avlopsinfr astrukturen ma være utbygd og ha kapasitet t il å ta imot økte t ilførsler før oppføring av
ny bebyggelse og industri. Hovedplanen må med dette ses i sammenheng med behovet for nye
eller endrede arealplaner slik at nye utbygginger ikke skj er i områder uten t ilst rekkelig
avløpskapasitet, eller på bekostning av t iltak satt i verk for a sikre at kommunen driver i tråd med
krav for avløp gitt i eller i medhold av lov. Vi viser i denne forbindelse også t il Regjeringens brev
av 19.3.2019 med nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale
vannforvaltningsplaner der det blant annet gis føringer t il kommunene som sektormyndighet for
avløp. Fylkesmannen ser posit ivt på at kommunen vurderer a utform e hovedplanen t il ogsa a
omfatte vannmiljø og overvann.

Kommunen må ha t ilstrekkelige planer for a handtere økende utfordringer knyttet t il
klimaendringer og overvann. Klimaendringer og utbygging med harde flater fører t il utfordringer
for vannmiljøet, blant annet økte mengder overvann og fremmedvann t il avløpsanlegg, økt
erosj on og behov for forebyggende og avbøtende t iltak. Kommuneplanen bør inneholde sentrale
st rategier, planbestemmelser og retningslinj er for håndtering av overvann i videre planlegging og
utbygging. Fylkesmannen er kj ent med at dett e er tema i kommuneplanens arealdel som er
under rullering.

Behovet for nye eller endrede arealplaner må vurderes ut fra nasjonale og regionale føringer for
vannforvaltningen. Arealplanene skal ivareta naturmilj øet i og langs vassdragene, sikre
fr iluftsinteresser og hindre arealbruk og t iltak som fører t il at milj ømålene for vannkvalitet ikke
nås. Dette er vikt ige hensyn som må ivaretas ved rulleringen av kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner. I den sammenheng er kantsoner mot vassdrag viktig for aredusere avrenning
av næringsstoffer, samt sikre funksj onelle biotoper for naturmangfold. Vi minner om



Fylkesmannens brev av 14.11.2019 med forventninger t il kommunal arealplanlegging der
hensynet t il strandsone, vassdrag og vannkvalitet er tema.

Videre må kommunen ha t ilstrekkelige planer for landbrukssektoren for a folge opp
forventninger og t iltak i vannforvaltningen. Flere vannforekomster i kommunen er i dag påvirket
av j ordbruk. Det er derfor posit ivt at landbruksplanen skal rulleres i perioden, og vi anbefaler at
også vannmiljø og st rategier for a redusere landbrukspåvirkningen blir et sentralt tema i planen.

Naturm angfold

Vi forutsetter at kommunen legger t il grunn en bærekraft ig arealpolit ikk hvor arealdisponeringen
i kommunen blir forvaltet på en måte som sikrer kommende generasj oner de samme
mulighetene.  Vi  viser i den sammenheng t il nasj onale føringer om nat urmangfold i Meld. St. 14
(2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan f or naturmangf old.

Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for aunnga tap av naturmangfold gjennom endret
arealbruk. I forbindelse med igangsett ing av planprosesser må kommunen vurdere om
planarbeidet ut løser behov for nye kart legginger av naturverdier. Vi ber om at kommunen
vurderer og drøfter ut redningsbehovet når det gjelder naturmangfold nærmere i planstrategien.

Med utgangspunkt i de data som ligger inne i Naturbase per i dag, vurderer vi at Eidsvoll
kommune er mangelfullt kart lagt for naturmangfold.  Vi  anbefa ler kommunen å ta init iat iv t il
ytter ligere kart legging, med fokus på områder som er aktuelle for utbygging.

Milj ødirektoratet har utviklet en ny instruks for kart legging av naturtyper på land, basert på
Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All naturtypekart legging skal
enten skj e etter denne instruksen, eller etter ON-håndbok 13.

Landbruk

Vi  anbefaler at kommunen legger nasj onale og regionale føringer for j ordvern, bærekraft ig
matproduksj on og kulturlandskap t il grunn for planst rategien, og vi viser t il oversikter på
Landbruksdirektoratets nettside om j ordvern og kommunal planlegging. Når det gjelder
informasj on om j ordbruk og arealfordeling viser vi også t il arealbarometer hos NIBIO.

Det er posit ivt at kommunen vil legge vekt på j ordvernhensyn i et langsikt ig perspekt iv. Det er
t idligere gjennomført noen analyser av muligheter for fortett ing og t ransformasj on i
Sundet/ Eidsvoll sentrum og på Eidsvoll verk.  Vi  oppfordrer kommunen ti l a vurdere
planvirkemidler som kan videreføre slike prosesser og sikre kommunen mulighet for a styr e
vekst t il prioriterte tettsteder. Vi viser t il før inger i regional plan for areal- og t ransport og
Fylkesmannens forventningsbrev t il kommunene.

I arbeidet med arealst rategier vil vi råde kommunen til a legge vekt pa a utnytt e byggesonene
effekt ivt og ha klare grenser mellom ut byggingsområder og LNF-områder. Langsikt ige grenser
bør vise hvor vekst skal skje innenfor dagens byggesone. Vi anbefa ler også at det gjøres en
samlet vurdering av kommunens utbyggingsbehov, og at ytter ligere dyrka j ord vurderes
t ilbakeført ti l LNF-form al dersom den ennå ikke er regulert eller tat t i bruk t il andre formål.

Kommunens st rategi om konsent rert utbygging og utvikling av Sundet og Råholt er vikt ig for a
ivareta verdifulle matproduksj onsareal i et langsikt ig perspekt iv. Samlet vekst fordeling bør
vurderes i t råd med føringene i regional plan, og følges opp i kommende kommuneplan.



Det er posit ivt at kommunen er i gang med arevidere energi- og klimaplanen fra 2011, se stat lig
planretningslinje for klima, energi og klimat ilpasning. Vi minner om at landbruket kan være en
del av løsningen i klimaarbeidet. Samt idig er landbruket også sårbart for klimaendringer. For
noen landbruksproduksjoner er det nå lansert en klimakalkulator som er t ilpasset den enkelte
driftsenhet. Det er også posit ivt at kommunen vil ta opp landbruksplanen t il rullering i
planperioden og inkludere beitebruk i planen. For informasjon om j ord- og skogbruk og
landbruksrelatert næring, viser vi også t il regionale programmer som er utarbeidet av
Fylkesmannen i samarbeid med det regionale partnerskapet, se våre nettsider: Regionalt
bygdeutvikl ingsprogram (RBU) for Oslo og Viken 2019-2022, Regionalt ncering sutvikl ing spro gram
(RNP) 2019-2022, Regionalt miljøtilskudd f or jordbruket (RMP) for 2019 - 2022 og Regionalt skog- og
klimaprogram i Oslo og Viken 2019-2022. Forslag t il handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken
2020-2024 har vært på høring.

Folkehelse
Kommunen beskriver at det er behov for systemat isk arbeid med folkehelse, og få integrert dett e
i plansystemet. I planstrategien kommer det ikke frem flere konkrete konsekvenser
utfordringene får for kommunen, men det beskr ives temaplaner i planst rategien blant annet
folkehelsest rategi, st rategiplan for helse og omsorgstjenester, overordnet st rategi plan.

I planst rategien er det også beskrevet at det er forventet fortsatt sterk befolkningsvekst , med en
betydelig vekst i antall innbyggere over 80 år frem t il 2032. Andelen av den «produserende» del
av befolkningen blir relat ivt sett mindre. Planst rategien beskriver ikke hvilke ut fordringer dette vil
gi for de kommunale tjenestene mtp behov for helseinst itusj oner, boliger t il innbyggere med
behov for t ilrett elagte boliger etc. Grunnlagsdokument som Regjer ingens plan for omsorgsfeltet
og Meld. St. 15 «Leve hele livet» gir eksempler, beskriver mål, st rategier og t iltak. Vi peker på
betydningen av at disse gj enspeiles i planst rategien. Ellers vil vi vise t il Program for aldersvennlig
Norge (AN) og at det er etablert et samarbeidsprosj ekt mellom Husbanken og Dist r iktssenteret
som har t il formål å «styrke det bustadstrategiske arbeidet i distriktskommunar». Vi anbefaler også
bruk av www.ressursport al.no (for analyse og planlegging) for konkret informasjon for den
enkelte kommune.

Kommunen beskriver videre at kommunen har en høyere andel med psykiske symptomer og
lidelser og høyere andel personer med overvekt og fedme. Det kommer ikke frem i strategien
hvilke konsekvenser dette fra for kommunens behov for planer og tj enester videre. I
planstrategien er det beskrevet at kommunen har en lavere andel med videregående eller
høyere utdanning enn det øvrige landet og fylket, og at andel med enslige forsørgere er høyere.
Frafallet fra videregående er høyere enn i fylket. Det er en sterk sammenheng mellom utdanning
og helse. Elever som ikke fullfører videregåendeskole har større risiko for svak eller ingen
t ilknytning t il arbeidslivet, lavere inntekt, dårligere levekår og dårligere helse i voksen alder
sammenlignet med de som fullfører sine studier. Det er vikt ig at kommunen setter inn t iltak som
retter seg mot hele årsakssammenhengen: fra grunnleggende levekårsvilkår t il levevaner, fysiske
og sosiale miljøfaktorer og helsetj enester.

Helse- og omsorgstj enesten har store utfordringer i kommunene f remover. Kommunen viser ikke
t il KOSTRA for oversikt over økonomi innen helse og omsorg, og det er ikke beskrevet noe
vedrørende økonomi i planst rategien. sier ikke noe om hvordan dere tenker at den økende andel
eldre får konsekvenser for kommuneøkonomien. Det aspektet er vikt ig å ha med i planer t idlig
for aklare å ivareta det økende antall eldre som vil ha behov for tj enester. Vi vil peke på
betydningen av klart adresserte st rategiske og overordnede grep for å møte utfordringer knyttet
t il demografiske endringer, endringer som følge av samhandlingsreformen og mangel på vikt ig
helsepersonell. Gj ennomføringen av eldrereformen «Leve hele livet» forutsett er planlegging i



t råd med føringene i stortingsmeldingen og ellers plan- og bygningsloven, folkehelseloven og
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgtjenesten. Fra helsemyndighetene er
det varslet at fra 2021 vil kommuner som enten har vedtatt eller er i en dokumentert prosess for
avedta en plan for gj ennomføring, prioriteres i fordelingen av t ilskuddsmidler.

Det er ikke beskrevet noe vedrørende behov for kompetanse i planstrategien. Det kommer heller
ikke frem at kommune har en egen kompetanseplan. Vi ett erlyser en oversikt over kompetanse-
og rekrutt eringsbehov i kommunen, j f. Kompetanseløft 2020, Helsedirektoratet. Vi viser t il at det
er viktig at kommunen har kompetanse- og rekrutteringsplaner, og at de løftes opp som en
sentral del i gjennomføringen av kommuneplanens samfunnsdel, for asikr e en bærekraft ig trygg
og fremt idsrettet samfunnsutvikling med trygge og gode tj enester. Det er svært viktig at slik
planlegging skj er i t råd med Lov om folkehelsearbeid § 6, Forskrift om ledelses og
kvalitetsforbedring i helse og omsorgstj enestene og bærekrafts mål i § 1.1 i Plan og
bygningsloven. Langsiktig og helhet lig planlegging knyttet t il kapasitet, kompetanse og kvalitet i
helse- og omsorgstj enestene forutsetter at Eidsvoll kommune planlegger helse- og
omsorgstj enestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet.

Barn og unge

Det er vårt syn at et godt arbeid med barn og unges rettsvern slik dette følger av
Barnekonvensjonen og FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) vil
bidra til a na målene for sosial bærekraft og folkehelsearbeid. Vår vurdering er derfor at det er
vikt i g a legge Barnekonvensjonen og CRPD til grunn for planarbeidet som dreier seg om barn og
unge. I et barn- og unge-perspekt iv er det fire viktige mål for sosial bærekraft; at barn og unge
har god t illit t il hverandre, voksne og samfunnet rundt seg, at de har t ilgang t il utdanning, gode
nærmiljø og etter hvert arbeid, at barn og unge føler at de hører t il, og at de opplever t rygghet.
En involvering av barn og unge vil derfor være viktig i forbindelse med det pågående og planlagte
planarbeidet som listes opp i planst rategien. Dette kan også være en vikt ig del av

erfaringsgrunnlaget som kan benyttes i arbeidet med st rategisk plan for innbyggerinvolvering
som skal utarbeides senere i arbeidsperioden. Vi vil i den anledning vise t il Kommunal- og
modern isering sdepart ements veileder om barn og unge i plan og byggesak.

Vi ønsker videre a vise t il 0 - 24-samarbeidet og flere nye sent rale føringer for det forebyggende
og tverrfaglige samarbeidet som kom i 2018. Nye retningslinj er for arbeidet i helsestasj on,
skolehelsetj enesten og helsestasj on for ungdom, endringer i lov om barneverntjenester, samt
Nordahl-utvalgets forslag t il endringer av PPT underst reker behovet for god tverrfaglig
organisering av tj enestet ilbudet t il barn og unge.

Medvirkning

Planst rategien beskriver ikke hvordan kommunen tenker at medvirkning skal ivaretas.
Barnekonvensjonen gir barn egne rett igheter, for eksempel rett t il skole, helsehjelp, lek og fr it id
og at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Det skal legges t il rett e for t idlig involvering i
planprosesser med fokus på barn og unges stemme. For a motvirke diskriminering, skal arbeidet
ha bredde og bidra t il at marginaliserte grupper involveres. «Leve hele livet» vektlegger
t ilsvarende medvirkning for best mulig kunnskapsgrunnlag for a fa med seniorperspekt ivene i
planleggingen.

Det er viktig at kommunale brukerråd involveres i planleggingen. Vi vil bemerke at planleggingen
skal bidra ti l a sikre demokrat i og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal kunne delta og få
mulighet t il a uttale seg. Åpenhet , forutsigbarhet og medvirkning er nøkkelbegreper.



Samfunnssikkerhet
Fy lkesmannen hadde t ilsyn med Eidsvoll kommune etter forskrift om kommunal beredskapsplikt
i 2019, og det ble gitt en merknad. Fylkesmannen forventer at kom munen gjør et godt arbeid
innen samfunnssikkerhet i årene som kommer. Det er posit ivt at kommunen har et eget avsnit t
som beskriver samfunnssikkerhet og beredskap og hvilken rolle kommunen har innenfor dette
området. Som planmyndighet har kommunen ansvar for a fremme samfunnssikkerhet og
forebygge risiko gjennom sitt planarbeid, og for neste per iode vil vi spesielt fremheve vikt igheten
av koblingen mellom helhet lig risiko- og sårbarhetsanalyse ett er forskrift om kommunal
beredskapsplikt og risiko og sårbarhetsanalyser som skal utarbeides med hj emmel i plan- og
bygningsloven. Funn fra helhet lig ROS og ROS-analysen t il kommuneplanens arealdel må videre
brukes i utarbeidelse av ROS-analyser på reguleringsplannivå. Disse analysene skal benyttes som
beslut ningsgrunnlag for å avgj øre om enkelte områder kan bebygges, og om det må tas spesielle
hensyn som må innarbeides i planbestemmelser eller plankart.

I kommunens vurdering av planbehov bør kommunen legge inn rullering av kommunens
helhet lige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunens helhet lige ROS-analyse er fra 2018, og vi
ønsker å minne om at analysen skal vurderes for revidering i takt med revisjon av
kommunedelplaner, når risiko- og sarbarhetsbil det endres, når evalueringer av øvelser og
uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendige endringer i helhet lig ROS og dersom
t ilsyn, egen kontroll og forvaltningsrevisj on avdekker at helhet lig ROS ikke er i t råd med lovpålagte
krav. Vi ønsker også å presisere at beredskapsplanen t il enhver t id skal være oppdatert, og som
et m inimum revideres en gang per år. I oversikten over planer som skal rulleres er ikke
kommunens overordnede beredskapsplan tenkt vurdert eller revidert før i 2022, noe som ikke er
i t råd med forskr ift om kommunal beredskapsplikt.

Det er følgende krav t il revisj on og oppdatering av overordnet beredskapsplan:

• Den skal t il enhver t id være oppdatert. Det skal gå tydelig frem hvem som er ansvarlig for
oppdater ing av planen, med hvilken frekvens dette skal skj e og når det sist er oppdatert.

• Den skal som et minimum revideres år lig. Med revisj on av overordnet beredskapsplan
menes årlig gj ennomgang og endringer med påfølgende oppdatering og behandling i
kommunens ledelse.

• Ved endringer i plangrunnlaget gjennom helhet lig ROS og plan for oppfølging skal
overordnet beredskapsplan oppdateres.

• Når evalueringer av øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendige
endringer skal overordnet beredskapsplan oppdateres.

• Dersom overordnet beredskapsplan er vedtat t som handlingsdel til kommunedelplan,
skal den følge bestemmelsene i plan- og bygning sloven 5 11-4 om årlig revisj on.

• Dersom t ilsyn, egenkont roll og forvaltningsrevisj on avdekker at overordnet
beredskapsplan ikke er i t råd med lovpålagte krav.

Kom munen bør i planst rategien også legge inn føringer som sikrer at alle arealplaner som
utarbeides t ilfredsstiller plan- og bygningslovens krav t il ROS-analyse, og at kommunen selv
kvalitetssikrer eksternt ut førte ROS-analyser, og at funn f ra d isse innarbeides i plankart og
planbestemmelser for å hindre økt sårbarhet. I t illegg bør det beskrives hvordan kommunens
helhet lige ROS og andre aktuelle planer skal henge sammen.

Avslutningsvis viser vi t il kommunens ansvar som planmyndighet, j f. Fylkesmannens
forventningsbrev t il kommune for 2020 av 29. j anuar 2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens
forventninger t il kommunal arealpl an legging 2019-2020 av 14. november 2019.



Vi ber om a fat ilsendt endelig planst rategi.

Med hilsen

Brede Kihle
senior rådgiver

Hans Petter Jakobsen
seniorrådgiver
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Eidsvoll kommune - Horing suttalelse -Offentlig ettersyn av forslag til
kommunal planstrategi
Vi viser t il oversendelse datert 30.11.2020 med forslag t il kommunal planst rategi for Eidsvoll
kommune 2020-2023 til offent lig ett ersyn.

Kommunal planst rategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør start e opp eller
videreføre for a legge t il ret t e for ønsket utvikling i kommunen. Kommunens utviklingst rekk
og ut fordringer skal ligge t il grunn for vurdering av planbehovet og oversikt over priorit erte
planoppgaver. I planst rategien skal kommunen ta st illing t il om gj eldende kommuneplan eller
deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer.

Det forventes vedtak av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i første kvartal 2021.
Eidsvoll kommune har t at t st illing t il at det vil være behov for a st art e opp ny rullering av
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i kommende planperiode. Behovet knyt t es
spesielt t il arealplankartet.

Fylkeskommunen skal bidra t il og sørge for at nasj onale og regionale føringer blir f ulgt opp i
alt planarbeid. På bakgrunn av vår rolle som regional planmyndighet , forvalt er av fylkesvei,
fagmyndighet for kult urminnevern, fo rvalt er av milj øvernhensyn, utøvende myndighet et ter
vannforskrift en, samt i folkehelsearbeidet og næringsutviklingen har vi følgende merknader t il
planst rategien:

Regionale planer og planstrategi
Regional planst rategi, Veien t il et bærekraft ig Viken. Regional planstra tegi 2020-2024, ble
vedtat t av fylkest inget 18. desember 2020. Regional planst rategi avklarer Vikens planbehov
og init ierer oppstart av nye regionale planer. Vedt att e planer i de t re t idligere fylkene gj elder
frem t il nye regionale planer er vedt at t. Viken fylkeskommune har vedtatt at FNl 7 skal være
førende for samf unnsutviklingen i det nye fylket. I arbeidet med regional planst rat egi har vi
t at t sikte pa a kon kretisere oppfølgingen av målene i en Viken-sammenheng.
Kunnskapsgrunnl a get - Vii Viken beskriver utviklingst rekk i regionen. Kunnskapsgrunnlaget
danner grunnlaget for af l g e opp samfunnsutviklingen i lys av bærekraft målene og t ar for seg
alle målene for asikre en helhet lig t ilnærming.

FNs bærekraftmål
Planst rategien påpeker at bærekraft ig utvikling og FNs bærekraft mål skal være grunnlaget for
kommunens planlegging. Vi savner imidlert id en utdyping av hvordan bærekrafsmålene skal
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innarbeides i kom munens planer og st rat egier. Vi råder kom munen t il å ut vikle en st rat egi

rundt bruken av FN17 i samf unnsplanleggingen. Det er v ikt ig at man ikke fo r t idlig plukker ut

de mest åpenbare målene, men forsøker å gj ennomføre en helhet lig evaluer ing. Ved å ha en

t verrgående t ilnærm ing t il kommu nens ut f ord ringsbil de, vil synerg ier mellom kommunens

målset ninger, eksist erende virkem id ler og regionale, nasj onale og lokale ut fordringer fr emst å

t ydeligere. Bærekraf t målene kan være en ram me for a vurdere komm unens oppgaver og

samf unnsut viklerro lle innenfor p lanet ens t ålegrense.

Flere komm uner legger bærekraf t målene t il grunn i samfunnsplanleggingen, eksempelvis

Asker, Lørenskog og Lillest røm komm uner. Det t e gir mulighet fo r utv ikling og samarbeid med

andre kom m uner i Viken om bruk av FN17 i komm unal samf unnsplanlegging.

Samordnet areal- og transportplanlegging
Et av hovedmålene i Regional plan fo r areal og t ransport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at

ut byggingsmønst eret skal være arealeffekt ivt , basert på prinsipper om fl erkj ernet utvikling og

bevaring av overo rdnet gr@nnstr ukt ur. Planen skal bid ra ti l ana det f elle s malet for Oslo og

Akershus, fast satt gj ennom St ort inget s klimafo rl ik og Oslop akke 3, om at

persont ranspo rt vekst en i området skal t as med kollekt ivt ransport , gange og sykkel.

Det t as sikt e pa a start e opp ny ru ller ing av kom muneplanens arealdel innenfo r kommende

planperiode. Kom m unen begrunner blant annet det t e med at det er m ind re og st ørre

problemst illinger knyt t e t il arealfo rmål og formålsavgrensninger som bør end res, j ust eres og

t ydeliggjøres. Dispensasj onsbehandlinger fo r t ilt ak innenfor bo lig- og hytt eeiendommer i LNF-

om råder nevnes som en spesifi kk problemst illing. Komm unal og

modern iser ingsdepartementet har ut arbeidet en veileder (ma i 2020) o m spre dt bol ig-, fri ti ds-

og nær ingsbebyggelse i Inf -områder :

ht t ps://www .re gieringen .no / cont ent asset s/ 484b 338692f54efeb 7 db 1 f 649 baea921/ no/ pdfs/ v

e i lederspre dtbeby ggelse f or-pd f ut en- f orsid e.pd fVi anbefa ler kom m unen om å t a en

nærm ere t it t på ve ilederen, om den ikke er kj ent fr a før av.

kanalisere hoveddelen av befo lkn ingsvekst en t il de prior it ert e vekst om rådene er en sent ral

før ing i den regionale planen. Vi ser det som posit ivt at planst rat egien vekt legger priorit ert e

vekst områder, fokus på gange, sykkel og ko llekt ivt ransport , ret t nær ing på ret t st ed og

bevar ing av j o rdbruksareal og grønnst rukt ur .

Medvirkning
M edvirkningsarbeid er vikt ig f or a sikr e åpenhet , sty rke demokrat iut viklingen og b idra t il et

mangfo ld ig og inkluderende samf unn. M edvirkning er lit e omt alt i p lanst rat egien. Det er v ikt ig

at kom munens v idere planarbeid t ar hensyn t il innbyggernes behov for a komme t id lig inn i

medvirkn ingsprosessene, og at prosess og met ode t ar hensyn t il un iversell ut form ing.

Kom m unens innbyggere har ulike behov fo r informasj on og t ilret t elegging, og det må sikres

akt iv delt agelse på likeverd ige v ilkår . Vi ber komm unen om a vurdere behovet for a ut arbeide

en st rat egi fo r medvirkn ing.
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Kulturminner

Gjeldende kult urminneplan for Eidsvoll ble vedtatt i 2010. Kommunen skriver at rullering er
planlagt med oppst art inneværende år. Viken fylkeskommune deler vurderingen om at det er
påkrevet med en rullering av planen et t er 10 år. Ambisj onen er vel at kult urminner skal være
en konstant i kommunens fysiognomi, men de er også del av en verden i rask endring.
Kult urminner påvirkes både av kommunale planer og privat e handlinger (eller mangel på
handling). Definisj onen av hva som er kult urminner er heller ikke konst ant , men utvikles ett er
hvert som nye generasj oner opplever at st adig nye t ing blir «gammelt og verdifullt »

Et ter vårt syn er det vikt ig ved rullering av kult urminneplanen at man tar sikte på å:

• Oppdatere kunnskapsgrunnlaget ved en gj ennomgang av regist reringene. Er
kult urminnene fortsat t i behold? Er det kult urminner som ble overset t ved forrige
regist rering? Bør utvalgskrit eriene oppdateres? Skal nye typer kult urminner med?

• Evaluere t ilt aksdelen. I hvilken grad har t ilt akene bidrat t t il at kult urminnene har blit t
ivaret at t ?

• Undersøke om kult urminneplanen har hat t gjennomslagskraft i kommunens øvrige
planarbeid. Hva er utfa llet av plansaker der kult urminner har vært berørt ?

• Gi planen en mer funksjonell ut forming, med bedre og t ydeligere kart. Kommunen kan
også legge større vekt på den grafiske presentasjonen, så planen blir mer t ilgj engelig
for interesserte innbyggere.

Kunnskapsgr unn/aget

Kun nskapsgru nnlaget dvs regist reringene som utgjør del 2 av nåværende plan - er
avgj ørende for en god kult urminneplan. Arbeidet med kult urminneplanens kunnskaps-
grunnlag må være todelt: dels en gjennomgang av regist rert e kult urminner med tanke på
stat us og t ilst and og dels nye regist reringer som følge av oppdaterte st at lige og regionale
føringer.

Fylkeskommunen gj ennomførte i 2016 en stor arkeologisk regist rering i deler av Eidsvoll hvor
det kommer krav om sanering/ ut bedring av private avløpsløsninger. Regist reringen omfat tet
3000 eiendommer - hvor de aller fleste lå i uregulerte, eksist erende boligområder eller LNF.

• Av 33 kj ente gravfelt/ enkelt liggende gravhauger på eiendommene som ble
kont rollregist rert , var 15% av lokalit etene helt ødelagt og 45% skadet eller skj emmet
av t ilt ak, bare siden 1970-talle t.

• Regist reringen viste også at det er høyt potensiale for funn av nye, fredete
kult urminner i disse områdene av Eidsvoll. Det ble paviste 30 ti dligere ukjente
gravhauger, 5 st einalderboplasser, 5 hulveissystem, 12 kullgroper, 1 fangstgrop og 2
tjæremiler.

Det er stort behovet for a oppgr a der kult urminneplanene når det gj elder arkeologiske
kult urminner. De mange nye funnene - og omfanget av skade på kj ente lokalit eter - viser at
det er viktig a heve bevisst heten blant kommunens innbyggere og i kommunens
saksbehandling på det te punktet. De vikt igste arkeologiske enkelt obj ektene bør omtales
spesielt i kult urminneplanen, på lik linje med bygninger og bygningsmiljøer.
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Dersom kommunen selv ønsker å gjennomføre regist reringer ett er synlige kult urminner i
områder fylkeskommunen ikke alt har regist rert , kan vi kost nadsfr it t bistå med kursing av
regist ranter og kvalit etssikring av event uelle nye regist reringer.

Som et «biprodukt » av løpende saksbehandling, regist rerer Viken fylkeskommune også at
kult urminnehensyn ikke allt id når frem når disse skal veies mot andre samfunnshensyn. Dett e
fører t il t ap av kulturminner. Fylkeskommunen har som stra tegi aredusere t ap av
verneverdige bygninger. Rullering av kult urminneplanen gir mulighet t il å synliggjøre det
faktiske tapet av kulturminner i Eidsvoll, gj ennom en oppst illing av hva som er blit t ødelagt i
t iåret siden planen ble vedtat t. En slik oppst ill ing kan langt på vei gjøres med utgangspunkt i
kommunens byggesaksarkiv.

Når det gj elder nye arbeidsfelt for kult urminnevernet , henviser vi kommunen t il Regional plan
for kult urminner i Akershus, vedt at t i november 2019

( ht t ps:// vi ken. no/ t jenest er /kult urm inner/r egionale-pl a ner-for-ku lt u rm in nevernet/ ). I
Handlingsprogrammet løfter fylkeskommunen frem felt som påkaller skj erpet
oppmerksomhet fra kult urminnevernet (utvalg):

• Kult urminner som ressurs for verdiskapning og bærekraf t ig utvikling

• Forholdet t il fr ivillighet og eiere

• Kult urminners bidrag t il t ett stedsutvikling med kvalit et , gjennom autvikle
kvalitetsbegrepet med utgangspunkt i kult urminner og kult urmiljøer

Tema som krever forsterket oppmerksomhet kan være kult urminner i t ett stedene;
landbrukets og skogbrukets kult urminner samt kult urlandskapet ; 1900-tallet s kult urmi nner,
sær lig boligbebyggelse, indust ri, næring og handel, krigst id og kald krig, demokrat iets,
fellesskapets og organisasj onenes bygninger; det mangfoldige og flerkult urelle Akershus;
ferie- og fr it idsbebyggelse.

Alle disse (nye) t emaene krever at kommunen oppdaterer kunnskapsgrunnlaget om «nye»
kult urminner i Eidsvoll. Fylkeskommunen bidrar gj erne t il en dialog om gode utvalgskrit erier
regist rering av 1900-tallets kult urminner. Det er nok i denne sammenheng urealist isk med en
komplett inventarisering ala SEFRAK-registeret, Malet må vaere afinne kriterier som er
målrett ede, overkommelige innenfor rammen av en kommuneplanrullering og t reffsikre.

Evaluere t iltaksdelen

Kult urminneplanens t iltaksdel er kort fat t et og konkret. Ti år er likevel lang t id i kommunal
planlegging. Kommunen må gå gjennom t ilt aksplanen (dvs del 3) og vurdere om de foreslåt te
t ilt akene fakt isk er gj ennomført , om de har hatt ønsket effekt , om de event uelt bør forlenges
eller avvikles, og om det er behov for nye t iltak. Planen inneholder også informasjon om
t ilskuddsordninger og annet nyt t ig for eiere av verneverd ige hus. Denne informasj onen
t renger en oppdatering.

Undersøke om kulturminneplanen har hat t gj ennomslag

Det bedrives mye bra kult urminnevern i Eidsvoll. Kult urminner av st or nasjonal, regional og
lokal verdi bli godt ivaretatt , så vel av kommunen som av private eiere. Men det f innes også
enkelt e eksempler på det mot sat te.
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Det har lit en hensikt å utarbeide og vedt a en plan dersom denne ikke blir brukt. Har
kult urminneplanen vært et nyt t ig verktøy for forvalt ningen og polit ikken? Det te er et selvsagt
et st ort t ema, men kan vel belyses i t ilst rekkelig grad gjennom en nærstudie av noen utvalgte
saker, gjerne med saker med så vel posit ivt som negat ivt ut fa ll (for kult urminnevernet ).

Et annet evalueringspunkt kan være om kult urminnevernet har styrket seg eller blitt svekket i
løpet av planperioden. Blir en litt «støvete» plan mindre benyttet enn en fersk, nylig vedtat t
plan? En slik undersøkelse kan gi en pekepinn om hvor ofte en kult urminneplan bør rulleres
for å forbli et aktuelt verktøy for forvalt ning og polit ikk.

Gi planen en mer f unksj onell utf orming

Eidsvolls nåværende kult urminneplan er en grundig og velf undert plan, men den bærer også
preg av å være en av de første kult urminneplanene som ble utarbeidet i Akershus. Den er ikke
helt lett å bruke, selv for øvede saksbehandlere.

Nyere planer i Eidsvolls nabokommuner kan gi kommunen t ips om hvordan stoffet kan
st rukt ureres bedre og kanskje også gis en mere t ilt alende utforming. Et ønske er jo at planen
ut over å være et nytt ig verktøy for kult urminneforvalt ningen, også kan bidra med
opplysninger t il interesserte borgere som vil vit e mer om kult urminner i kommunen.

***

Vi gjør t il slut t kommunen oppmerksom på at det er anledning t il å søke fylkeskommunen om
bidrag til autarbeide kult urminneplaner. Dett e gjelder også ved revisj on og oppdatering av
gamle kult urminneplaner.

Kulturminner i det øvrige kommunale planarbeidet

Eidsvolls mange verdifulle kult urminner må også synliggjøres i kommunens øvrige planarbeid,
som arbeidet med kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdeplaner et c.
Kult urminnehensyn griper inn i arealdisponering, tet tstedsutvikling, jordvernet (vern av
kult urlandskap) og samhandling med fr ivilligheten (historielag, Fort idsminneforeningen et c).

Nasjonal og int ernasjonal forskning har synliggj ort hvordan kult urminner representerer vikt ige
ressurser i samfunnsutviklingen. Det te bør løft es fram og formidles i det kommunale

pl ana rbeidet . Kult urminner er en vikt ig del av opplevelsesgrunnlaget for befolkningen i t illegg
til avaere del av kult urarven og st edets historie. Kult urminner kan bidra ti l autvikl e gode
opplevelser og møteplasser. Kult urminner er en videre del av fr iluftslivet ; mange t urområder
har kult urminner folk kan besøke. Det kan hentes ideer om kult urminnenes mangfoldige
bruksområder i Regional plan for kult urminner i Akershus.

Bevaring av kult urminner kan bidra t il å redusere klimagasser og t il å oppfylle FNs
bærekraft mål. Nasjonale og internasjonale forskningsrapporter viser at bruk av eldre
bygninger kan være et godt alt ernat iv til abygge nytt. Eldre hus er allerede bygget , gj erne av
robuste mat erialer, klimafot avt rykket er allerede sat t , og de kan oft e med enkle grep gjøres
mer klimavennlige og energieffekt ive. (Se Regional plan for kult urminner i Akershus for
bakgrunnsmat eriale.)

Regional plan for areal og t ransport i Oslo og Akershus (RP-ATP) st iller kvalit etskrav i
t et t st edsutviklingen. Det forventes blant annet at vikt ige kult urminner og kult urmiljøer
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bevares, dette for abidra t il kvalitet i t et tstedsutviklingen (arealst rategi 2, A2, og ret ningslinje
7, R7). Under A2 t rekkes ivaretakelse og bruk av kult urminner fram og det påpekes at :
«Eksisterende bebyggelse og bymiljøer, med visuelt mangf old og historiske spor, kan være

virkemidler når kvaliteten i byer og tettsteder skal styrkes. Stedenes særpreg bør brukes aktivt i

p lanleggingen». I R7 forventes det at: «Det legges t il ret t e for en att rakt iv by og
tet tstedsutvikling med ivaretakelse av vikt ige blågrønne st rukt urer, kult urminner og
kult urmilj øer». Med «kult urminner og kult urmilj øer» skal i denne sammenheng forstås eldre
bygninger og miljøer som kan gi t et tsteder under utviklingen historisk forankring og
t idsdybde, uavhengig av om kult urminnet er løft et frem i kult urminneplanen for sin egen del. I
Regional plan for kult urminner i Akershus er det utarbeidet planret ningslinj er som bygger opp
under RP-ATP (A2 og R7).

Folkehelse
Formålet med folkehelseloven, er a bidra t il en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale ulikheter.

Fylkeskommunene er opptat t av at helse er mer enn result at av individuelle forhold og
levevaner. Helse påvirkes av levekår og st rukturelle forhold som inntekt , arbeid, oppvekst,
utdanning og bo- og nærmiljø, og faktorer som t rivsel, t rygghet , t illitt og t ilhørighet er
grunnleggende for folks opplevde livskvalit et. Folkehelseprofi len t il Eidsvoll kommune viser at
kommunen skårer signifi kant lavere enn landsgjennomsnitt et på en rekke områder.
Kommunen imøtegår utfordringsbildet i sin planst rat egi 2020 - 2023, og viser t il at
kommunen j obber systemat isk med folkehelse på alle samfunnsarenaer.

Folks muligheter og kvalit eter der man bor er helt sent ralt for folkehelsen. For a sikre
helsefremmende kvalit eter i nærmiljø anbefa ler fylkeskommunen at det allerede i
arealplanleggingen gj ennomføres systemat iske vurderinger, om hvorvidt priorit eringene som
skal gj ennomføres også er av helsefremmende kvalit et med tanke på luf t kvalit et , t ilgang t il
sosiale møteplasser, nat ur og grønne areal, muligheter for fysisk, kult urell og sosial akt ivitet ,
t rygg ferdsel o.l. God og helhet lig stedsutvikling kan bidra posit ivt til a fremme lokal og sosial
ident it et og t ilhørighet , bl.a. gj ennom gode medvirkningsprosesser.

For afremme innbyggernes folkehelse er det er posit ivt at kommunen vil legge t il ret t e for
akt ivit eter som er åpne for allmenheten. Det anbefa les at kommunen j obber akt ivt og
syst emat isk med medvirkningsprosesser som sikrer god og bred delt agelse fra innbyggerne,
og at disse gjenspeiler innbyggernes mangfold. Det er posit ivt at kommunen har en ny
oppvekst plan med stat us for opp vekstsvilka rene p.t ., samt ønsket sit uasjon i form av mål og
konkrete t ilt ak f or na disse målene.

Friluftsliv
Som det kommer frem av kapit tel 4.6 i forslag t il planst rat egi for Eidsvoll kommune, har det

lenge vært et hovedmål for kommunen a ivareta sit t grønne preg og sine nat ur-, kultur- og
miljøkvalitet er. Kommunens innbyggere skal ha lett t ilgang t il sammenhengende og variert e
vann- og nat urområder. Fylkeskommunen oppfordrer t il at det både i kommuneplanens
arealdel og samf unnsdel legges vekt på at innbyggerne sikres god t ilgang t il arealer for fysisk
akt ivit et, idret t og fr iluftsliv. Det te er vikt ig både for t rivsel og bokvalit et og bidrar t il god helse
og akt ive reisevaner. Regional plan for fysisk akt ivit et , idrett og fr iluftsliv i Akershus (2016-
2030) gj elder fortsat t , og legger føringer for hvordan kommunen kan ivareta det te. Vi viser
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blant annet t il 10 veivisere for arealbruk og lokalisering av anlegg og områder for fysisk
akt ivitet , idrett og fr iluft sliv.

For a lykke s med det te, t renger kommunen god oversikt over vikt ige områder for fr iluftsliv. Vi
minner om at plan- og bygningsloven (§ 2-1) krever at kommunen sørger f or at det f oreligger
et oppdatert off entlig kartgrunnlag f or de f ormål som omhandles i loven. Det er fem
godkjente datasett for fr iluftsliv på den nasjonale DOK-lista :

o Kart lagte og verdsat te fr iluft sområder

o Stat lig sikra fr iluftslivsområder

o Turruter

o Stat lige planret ningslinj er for differensiert forvalt ning av st randsonen langs sjøen

o Tilgj engeligh et - fri luft

Det er posit ivt at Eidsvoll kommune har gj ennomført kartlegging og verdsetting av
f riluf tslivsområder i kommunen. Det te er et vikt ig kunnskapsgrunnlage i arbeidet med
kommuneplanens arealdel, og selvsagt annen arealplanlegging i kommunen.
Kunnskapsgrunnlaget kan også være nytt ig for avurdere nye områder det kan være akt uelt å
sikre varig t il fr iluftslivsformål.

Eidsvoll kommune har fem stat lig sikrede fr iluf tslivsområder ( Skaubanen, rn esstra nda,
Rodvika/Prestsand, Mjs trakk m/ Morskogen og brb ekks tra nda/ St@jordet ). I de omra dene
stat en står som grunneier, er det fylkeskommunen som på vegne av staten ved
M iljødirektorat et forvalter grunneierrollen. Det er vikt ig at de stat lig sikrede
fr iluftslivsområdene synliggjøres i kommuneplanens arealdel, og en fordel at t ilhørende
best emmelser sikrer at enkle t ilret teleggingst ilt ak for fr iluftsliv (som fremgår av
forvalt ningsplaner for områdene) kan gjennomføres ut en reguleringsplan. I forbindelse med
rullering av kommuneplanens arealdel, ber vi også om at kommunen vurderer behovet for a
sikre nye områder t il fr iluftsliv.

Når det gj elder turrutedatabasen, pågår det en nasjonal satsing på fr iluf tslivet s ferdselsårer,

der fase 1 består i å oppdatere Kartverkets t urrut ebase. Fase 2 består i å utarbeide planer for

fr iluftslivets f erdselsårer (st ier, t urveier, skiløyper, sykkelst ier, ro- og padleleder etc).

Fylkeskommunen har som mål at alle Viken-kommunene delt ar i denne satsingen, og det er

posit ivt på at Eidsvoll er i gang med det te arbeidet.

Vi antar at sat singen vil inngå i det pågående arbeidet med ny temaplan for mobilit et.

Satsingen kan med fordel også synliggjøres i den kommunale planst rategien. Satsingen er
forankret i Regional plan fo r fysisk akt ivit et , idret t og fr iluftsliv i Akershus, «Akt ivit etsløft et ».

Ifølge planst rategien 2020-2023 legges det ikke opp t il å rullering av kommunedelplan for
id ret t og fysisk aktivitet (2017-2027) i denne planperioden. Med erfa ringer fra vårt arbeide
med regionalplan for fysisk akt ivitet , idrett og fr iluftsliv anbefa ler vi at også temaet fr iluftsliv
innarbeides i denne kommunedelplanen. På bakgrunn av dette anbefa ler vi at kommunen
vurd erer a rullere kommunedelplan for idrett og fysisk akt ivit et i planperioden.

Friluftslivsfaglige spørsmål kan ret tes t il rådgiver fr iluftsliv i Viken fylkeskommune, Krist ina
Dignes, krist inad@viken.no.
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Næring
Avdeling for dist rikts- og regional utvikling har vurdert planst rat egien, men har ingen innspill.

Avdelingen ønsker imidlert id å være t ett påkoblet i arbeidet med st rat egisk næringsplan.

Naturmangfold
Det er fore slt t a ut arbeide ny kommunedelplan for nat urmangfo ld, noe vi ser som svært
posit ivt.

Vi ber om a fa t ilsendt planst rat egien når den er fast satt av kommunen.

Vennlig hilsen

Per Albert Kierulf
Avdeling sleder kommunale planer

Hilde Kobbelund Habberst ad

Rådgiver kommunale planer

Medsaksbehandlere:

Kult urarv, nyere t ids kult urminner: Peder Figenbaum

Kult urarv, arkeologiske kult urm inner: Bj arne Gaut
M iljø: Est rella Fernandez

Samferdselsplanlegging og forvalt ning: To rhild Slet t en
Friluf tsliv : Krist ina Dignes

Folkehelse: Christi n Loba ch

Dist rikt s- og regional næringsutvikling: M et te Thilemann

Kopi t il:

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
STATENS VEGVESEN
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f;j;l Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Eidsvoll kommune
Rådhusgata 1
2080 EIDSVOLL

Dato:
Vår ref :
Deres ref:

18.12.2020
20/ 03985-2
20/ 7249 - 2

Utt alelse t il høring av forslag t il kommunal planst rategi for Eidsvoll
kommune

POST- 0 G BES KSADRESSE

Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E- POST post @di rmin.no

WEBwww.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SW IFT DNBANOKK

1BAN NO53 76940505883

ORG,NR, NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvalt ning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser t il
ovennevnte sak, datert 30. november 2020.

DM F er st atens sent rale fagmyndighet ved forvalt ning og ut nytt ing av mineralske
ressurser, og skal bidra t il st ørst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraft ig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalt er lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i t illegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker et ter plan- og bygningsloven.

Sent rale mål i mineralforvalt ningen er asikre t ilgangen t il mineralressursene i framt ida
og ahindre at vikt ige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framt idig
ut nytt else.

Om planstrategien

Eidsvoll kommune ber om innspill t il utarbeiding av ny planst rategi for inneværende
planperiode. Planst rategien skal ta st illing t il hvilke spørsmål som er vikti g e aarbeide
med for den nyvalgte kommunale planmyndighet en. Ved behandlingen skal
kommunestyret ta st illing t il om kommuneplanen skal revideres, helt eller delvis.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet

I Nasjonale forvent ninger t il regional og kommunal planlegging 2019-2023, heter det at
Norge har st ore mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og
arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et vikt ig verktøy for asikre
t ilgj engelighet t il mineralforekomster som kan være akt uelle for fremt idige utt ak,
samt idig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.

Ut t ak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) t il bygge- og anleggsformål med kort e
t ransportavstander og reduserte klimagassutslipp, er vikt ig. God arealplanlegging kan
bidra t il dett e. I t illegg er det vikt ig at mineralske masser av god kvalit et gj envinnes
som byggeråstoffer, der dett e er mulig. Dett e kan redusere presset på bynære grus- og
pukkressurser og behovet for masset ransport . En helhet lig vurdering av
massehåndtering i plansammenheng kan være et nytt ig virkemiddel for aavklare
dett e.

Regjeringens forvent ninger t il regional og kommunal planlegging:



• Fylkeskommunene og kommunene sikrer vikt ige mineralforekomster i sine
planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsint eresser.
Tilgangen t il, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspekt iv.

Forvaltning av ikke-fornybare ressurser
Som de nasjonale forvent ningene legger vekt på, omfatt er forvalt ning av
mineralressurser ikke bare a avset te nye områder for råstoffutvinning. Det innebærer
ogsa a sikr e t ilgjengelighet t il gode mineralforekomster for fremt iden og kommende
generasjoner.

M ineralske ressurser er ikke-fornybare nat urressurser som kun kan t as ut der de
naturlig forekommer. M ineralindust rien i Norge bidrar med en rekke mineraler som er
nødvendig for samfunnet , den skaper arbeidsplasser og gir posit ive ringvirkninger i
lokalsamfunnet . St abil og forutsigbar ressurst ilgang er vikt ig, ikke bare for pågående
mineralv irksomhet , men også for virksomheter og produksjon som er avhengig av
mineralressurser som råvare. Tilgang på byggeråstoffer spesielt er i mange t ilfeller
avgjørende for a kunne realisere planlagte ut byggingst ilt ak. God planlegging og
synliggjøring av mineralressurser, på kommunalt og regionalt nivå, bidrar også til a gi
mineralnæringen forut sigbare rammebet ingelser på kort og lang sikt.

Uttalelse fra DMF
Kommuneplanens samfunnsdel for Eidsvoll kommune ble vedtatt 6.9.2011, mens
arealdelen ble vedtatt 10.3.2015. Rullering av kommuneplanen som helhet oppl yses a
være inne i sist e fase, og forvent es vedt att først e kvartal 2021. Det vurderes derfor
ikke som aktuelt a igangsett e ytt erligere revisj oner i planperioden.

Kommunedelplan for sent rumsområde (vedt att 28.8.2000) er foreslått rullert inn i
kommuneplanens arealdel. Kommunedelplansarbeid med Rahold-Sagemoen er
forventet erst att et med pågående arbeid med områderegulering for Råholt sent rum,
forvent et slut t behandlet 4. kvartal 2021. Det opplyses at kommunedelplan for
Ormlia/ Staviåsen- Parisbrenna (vedt att 16.2.2010) ble betydelig utvidet ved sist
revidering av kommuneplanens arealdel.

Kommunen har hatt en st erk befolkningsvekst de sist e årene, men lavere enn
forventet sist e t re år. Det er forventet en fortsatt st erk befolkningsvekst , og i rullering
av samfunnsdelen skal arbeidet st rukt ureres et t er FNs bærekraft smål.

I vår utt alelse t i l nyt t offent lig ett ersyn av arealdelen, datert 15.12.2020, peker v i på at
kommunen i den foregående planprosessen ikke har vurdert t emaet mineralske
ressurser i kommunen, samlet.

DMF vil anbefa le at det gjøres en vurdering av om eksist erende plangrunnlag i
t ilst rekkelig grad bidrar til asikr e god og langsikt ig forvalt ning av kommunens
mineralressurser i form av overordnede føringer i forbindelse med revisjon av
samfunnsdelen. Slik vil grunnlaget for v idere behandling av mineralske ressurser og
områder for råst offutvinning være vurdert før revisj on av arealdelen t il
kommuneplanen.
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Vi viser også t il mineralst at ist ikken Harde f akta om mineralnæringen1• Spesielt relevant
for det pågående planarbeidet er forholdet for t ransportavstand for byggeråstoff
ovenfor miljøutslipp. Ved akort e ned t ransportavstand mellom utt ak og forventet
bruksmarked synker miljøpåvirkningen av byggeråstoff bet raktelig.

I arealdelen bør det gjøres en vurdering av om kommunen har t ilgang på nødvendige
mineralske ressurser for realisering av planlagt utvikling og ut bygging. Det kan
vurderes at arbeidet konkret iseres gj ennom en temaplan for mineralressurser og
massehåndtering.

For nærmere informasjon om mineralloven med t ilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www .dirmin.no. Her fi nner du også vår digit ale kart løsning, som
er et nytt ig verktøy for oppdatert informasj on om mineralut t ak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjostad
seksjonssj ef

Håvard Hammerst ad
radgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Håvard Hammerst ad

Mot takere:

Eidsvoll kommune Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL

1 DMF sin hjemmeside; htt ps:/ / www.dirmin.no/ harde-fakt a-om-mineralnaeringen-
mineralst atisti kk-2019
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• Norges

vassdrags- og
energidirektorat

E

Eidsvoll kommune
Rådhuset
2080 EIDSVOLL

Vår dato: 03. 12.2020
Vår ref.: 2020 1596 1-2
Arkiv: 323

Deres dato: 30.11.2020
Deres ref.: 20/7249-2

Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre

NVEs uttalelse ved offentlig ettersyn - Kommunal planstrategi  -
Eidsvoll kommune

Det vises til henvendelse av 11.09.2020.

Arbeidet med kommunal planstrategi legger føringer for kommunens arealplanlegging i flere år
framover. Planstrategien skal omtale behov for oppdatering av eksisterende eller utarbeiding av nye
planer i lys av forventede klimaendringer og tid ligere uønskede naturhendelser. NV E anbefaler derfor at
kommunen legger vekt på helhetlig forvaltning i nedbørfelt, vurderer behovet for overordna
overvannsplaner og planlegger den kommunale utviklingen slik at man unngar a bygge seg inn i nye
utfordringer knyttet til naturfare.

NVE mener at planstrateg ien bør gi tydelige føringer for hvordan kommunen skal arbeide med den

overordnede ROS-analysen i kommunen, slik at faren for flom og skred blir identifisert på overordnet
nivå. NVE forventer at kommunen går gjennom sine respektive tettsteder/utbygg ingsområder, og
analyserer hvilke områder som er sårbare for videre utbygging/fortetting knyttet til flom- og

overvannsutfordringer i små nedbørfelt. Ev. områder der man har bygd seg inn i flomutfordringer (eller
områder der man er i ferd med agjore dette) er viktig a identi fisere. Kartleggingen bør ta utgangspunkt i
N VEs retningslinj er 3/20 15 -- Flaumf are langs bekker. Råd og tip s om kartlegging .

Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til a mote klimaendringene.
Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og fremtidens klima. Klimaprofil for Oslo og
Akershus gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forventede klimaendringer og klimautfordringer i
denne delen av Viken. Klimaprofilen finnes på www.klimaservicesenter.no. (NB! oppdaterte
anbefalinger om klimapåslag for korttidsnedbør er ikke innarbeidet i klimaprofilen ennå, men finnes
her) . Klimaprofilen er et viktig kunnskapsgrunnlag og hj elpemiddel i kommunens overordnede
planlegging.

E-po st:nve@nve.no, Postboks5091, Majorstuen,0301 OSLO, Telefon:22 95 95 95, Intemett. www.nve.no

Org .nr.. NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst
Middelth unsgate 29 Abels gale 9 Kon gen s gate 52-54 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1 B Vangsveien 73
Postb 0ks 5091, Major stuen Capitol garden Postboks 2124 Postboks 4223
030 1 OSLO 7030 TRON DH EIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR
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Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsj ef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Dato: 22.12.2020
Saksref:  202012055-2
Deres ref.:  20/7249 - 2
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler:  Marit Louise Lindholm
Telefon:
Mobil:
E-post:  marit. louise.lindholm@banenor.no

Forslag til kommunal planstrategi for Eidsvoll kommune -  Bane NORs uttalelse

Vi viser til oversendelse datert 30.11.2020.

Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen går gjennom Eidsvoll kommune. Jernbanen
gjennom Eidsvoll spiller en viktig rolle for passasjer- og godstog, både nasjonalt og regionalt.
Konseptvalgutredning for Hovedbanen (Lillestrøm-Eidsvoll) er under arbeid, det pågår også andre
jernbaneprosjekter i kommunen.

Bane NOR har ingen konkrete merknader til selve planstrategien, denne fremstår som godt
begrunnet og med tydelige mål. Det er flere av planene som skal rulleres/lages som Bane NOR vil
være berørt av. Det er ikke kun arealplanene etter plan- og bygningsloven som v i ønsker å kunne
medvirke til, også mobilitetsplanen vil være v iktig samt trafikksikkerhetsplanen.

Med vennlig hilsen

Ragnhild Lien
sjet, Planforvaltni n g
Bane, Drift og Teknologi

Marit Louise Lindholm
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektron isk og sendes uten sign atur

Mottakere:
Eidsvoll kommune
Kopl:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr . : NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 8101.46.68128
IBAN-nr. : NO5581014668128
BIC: DABANO22



Eidsvoll kommune
Postboks 90
2081 Eidsvoll

Deres ref: 20/7249 - 2
Vår ref: 2020/225407
Dato: 04.01.2021
Org.nr: 985 399 077

0

Statens tils yn for planter, fisk, dyr og naering smidler

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR
EIDSVOLL KOMMUNE

Vi viser t il brev datert 30. november 2020 med forslag til kommunal planstrategi for Eidsvoll
kommune.

Matt ilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
plansaker som berører Matt ilsynets forvaltningsområde. Det er tre områder som kan bli berørt. Det
er fare for forurensing av drikkevann og drikkevannskilder, fare for spredning av
planteskadegjørere og fare for spredning av fiskesykdommer.

Vårt viktigste ansvarsområde i relasjon til planarbeid i denne sammenhengen er knyttet til
beskyttelse av eksisterende og framtidige drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok
drikkevann til innbyggerne. En god og sikker vannforsyning er kritisk viktig for samfunnet og
avgjørende for folks helse og for samfunnets sikkerhet. Drikkevann brukes også som sanitærvann
og til brannslukning. Generelt må en føre-var tilnærming legges til grunn for beskyttelse av
drikkevannskilder, på kort og lang sikt.

Innspill til planstrategi

Hovedplan vann
Gjeldende hovedplan for vannforsyning ble vedtatt i 2011. Dere skriver planstrategien at denne ble
forsøkt revidert i 2015/2016, men at arbeidet ikke ble sluttført. Hovedplan vannforsyning er satt opp
på en plan for rullering med oppstart i 2021. Siden 2011 er det skjedd mye på
vannforsyningsområdet , med blant annet en ny drikkevannsforskrift . Eidsvoll har veldig høy
lekkasjeandel i drikkevannsforsyningen og et stort behov for fornyelse av distribusjonssystemet.

Mattilsynet ser det dermed som svært viktig at hovedplan for vann, med tilhørende
handlingsplaner, revideres nå og utgjør en del av det overordnede plansystemet. Hovedplan for
vannforsyning må også forankres tydelig i arbeidet med rullering/revidering av arealdelen i
kommuneplanen.

Mattilsynet har hovedfokus på leveringssikkerhet og ledningsnett for a sikr e tilstrekkelig og trygt
drikkevann til forbrukerne. Vi viser t il anbefalinger fra Norsk Vann på utskift ingstakten av

Mattilsynet
Seksjon mat Oslo, Asker og Bærum

Saksbehandler: Arne Sigurd Brørs
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattil synet.no
(Husk mottakers navn)

www.matti lsynet.no
Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01



ledningsnettet. Utfordringer med klimaendringer, perioder med ekstreme værforhold og
belastninger må påberegnes. Videre må disse planene ivareta behovet for å finne løsninger for
fornying/rehabilitering av kommunaltekniske anlegg.

Dette arbeidet bør omfatte både offentlig og private vannforsyninger i kommunen.

Eidsvoll kommune har ifølge Stat istisk sentralbyrå en befolkning på 25 845 personer pr 3.kvartal
2020. Ifølge årlig innrapportering av vannverksdata for 2019 var 18 253 fastboende personer
knyttet til offentlig vannforsyning. Ut fra disse tallene synes det som at ca. 7500 personer i
kommunen ikke er tilknyttet offentlig vannforsyning. Vi etterspør i tillegg konkrete mål om a knytte
utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan
kontrolleres. Leveringssikkerhet under normale forhold og under ekstraordinære forhold bør bli
inkludert i kommunens planstrategi.

Matt ilsynets rolle
Mattilsynet er statens tilsyn for planter, f isk, dyr og næringsmidler. Vår oppgave er å sikre at tiltak
som planlegges i kommuner ikke bryter med regelverk hvor Matt ilsynet er sektormyndighet. Det er
tre fagområder som kan bli berørt. Det er fare for forurensing av drikkevann og drikkevannskilder,
fare for spredning av plantesykdommer og fare for spredning av fiskesykdommer.
Vi skal påse at nasjonale føringer, regionale planer og lokale bestemmelser som beskytter
drikkevann og drikkevannskilder følges opp av kommuner og tiltakshavere. I planarbeidet er det
viktig a kartlegge drikkevannskilder for å ivareta disse under utbygging og sikre de mot mulig
framtidig forurensning. Matt ilsynet må forutsette at kommune og tiltakshavere har oversikt over
drikkevannskilder, deres nedbørsfelt samt drikkevannsledninger.
Matt ilsynet har også ansvar for planter og plantehelse. Ved behov for å flytte jord skal Mattilsynet i
det berørte området kontaktes. Vi viser her til Fylkeskommunens veileder til matjordplan fra 2016.

Det hører også under Mattilsynets fagområde å ivareta fiskehelsen. Tiltak/inngrep langs vassdrag
kan spre sykdommer. Særlig aktuelle sykdommer i vår region er Gyrodactylus på laks og
krepsepest. Bruk av maskiner, redskap og andre innsatsfaktorer som er benyttet i smittede
vassdrag er forbudt uten forutgående vask og desinfeksjon. Kommunene kan kontakte Matt ilsynet
med spørsmål rundt dette.

Relevant regelverk, nasjonale og regionale føringer
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den utarbeider
arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter relevant
regelverk, j f § 26 i drikkevannsforskriften.

Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen i 2014 har konkrete mål som skal ivaretas
spesielt for asikre vannforsyninger gjennom tiltak i planer. Herunder er mål om a knytte
utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der kvaliteten lettere kan
kontrolleres.

Vi viser også til Fylkesmannens i Oslo og Viken sitt korrigerte forventningsbrev for 2020 der det
pekes spesielt på at risikobildet er i endring og kommunene derfor bør ha spesiell oppmerksomhet
mot konsekvenser av klimaendringer, sårbarheten i IKT og samfunnskrit isk infrastruktur. Dette er
tema som kommunene bør prioritert høyt i sitt planarbeid.

Mattilsynet understreker at vannforsyningssystemer er samfunnskritisk infrastruktur, som bør være
et svært viktig og prioritert tema i planarbeidet

Med hilsen

Arne Sigurd Brørs
seniorinspektør

Dette dokumentet er elektronisk godkj ent og sendes uten signatur.
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Statens vegvesen

EIDSVOLL KOMMUNE

Rådhusgata l

2080 EIDSVOLL

Behand lende enhet :

Transport og samf unn
Saksbehandler / telefon : Vår referanse:

A rn e Kaistadbråten / 240 58357 20 / 230 169- 3

Der es referanse: Vår dato :

18.0 1.2021

Forslag til kommunal planstrategi for Eidsvoll kommune

Vi viser t i l oversendelse av 30.11.20.

Planst rategi er kommunens eget dokument hvor periodens planbehov vurderes ut fra

kommunens mål.

Statens vegvesen er ett er reg ionreformen ved årsskift e riksvegmyndighet. I t il legg har

Statens vegvesen et sektoransvar fo r all vegt ransport uavhengig av vegeier.

Samferdselsdepartement et har ut fo rmet en inst ruks hvor etatens ansvar er nærmere

defi nert . Av det som er v ikt ig for vår rolle i kommuneplanprosessen kan sit eres:

Statens veg vesen har s ek torans var for trafikksikkerhet, klima - og milj øområdet og helhetlig

bypolitikk . Videre har Statens veg vesen et nasj onalt koordineringsans var og fag lig ans var for

k ollek tivtransport, arbeidet m ed by veks tavtaler, bypakk er og bompeng efinansiering, sam t
sam funnssikk erhet og beredskap .

Arealbruk og t ransport behov henger nøye sammen. For å nå kl imamålene i kommuneplanen

er det vikt ig at kommunen reduserer behovet for t ransport med bil. For å nå det te målet er

det vikt ig å legge t il rett e for lokale tj enesteti lbud - bade offent l ige og private- i størst mulig

grad kan nås t il fot s el ler med sykkel. Da må avstanden fra boligene helst være under l km

og maks 2 km.

Regional plan for areal og t ransport i Oslo og Akershus peker på de to stasj onsbyene Sundet

og Eidsvoll Verk / Råholt som prioriterte vekstområder. Her er det vikt ig å bygge kompakt

innenfor gang- / sykkelavstand fra stasj onene og lokale serv icefunksj oner. Disse stasj onene

har god j ernbaneforbindelse t i l Oslo som et v ikt ig arbeidsmarked og t i l andre regionale mål.

Statens vegvesen Transport og samfunn

Po s t ad res se

St at en s ve gves e n

Tr a ns port o g s amfun n

Po s t bo ks l 0 10 Nordre Ål
2 60 5 LILLEHAMMER

Telefon 22 0 7 30 0 0

fir m apost @vegvese n .no

Ko nt oradres se

Fyr stikkalleen I

0 6 6 1 OSLO

Or g .nr: 9 7 10 32 08 1

Fakt u r aadresse

St at ens vegves en

Reg ns kap

Po st bo ks 70 2

9 8 l 5 Vad sø
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Seksj onsleder Arne Kaistadbråten
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Planst rategi for Eidsvoll komm une 2021-2023
Et ter vedtak i formannskapet i møte 22.11.2020 (sak 20/ 141) ble planen lagt ut på høring.
Hri ngsfristen er 8.januar 2021.

Høringsuttalelse fra Eidsvoll SV
Eidsvoll SV mener planen gir en god oversikt av plansituasj onen i kommunen, og gir i hovedsak
fornuft ige føringer for det videre planarbeidet .

Høringsperioden er sammenfaller med pandemien vi er inne i. Dett e preger oss alle. I t illegg har vi

hat t katast rofen i Gjerdrum. Den minner oss alle om økt varsomhet i forhold t il utbygginger i

ravinelandskap. Rasfare må hensyntas! Vi bør rett og slett slut te abygge på steder der det er rasfare
grunnet grunnforhold eller annen skredrasfare. Slike områder egner seg bedre t il korndyrking enn t il
tung bygningsmasse.

Vi har lært at beredskap er vikt ig, og at måten vi organiserer oss på kan ha stor betydning for
hvordan en pandemi sprer seg. Sammenholdt med utfordringene som er beskrevet i punkt 4.2,

Levekår og folkehelse, vil dette sette store og nye krav t il framt idige planer. Eidsvoll SV vil spesielt
peke pa fl gende:

1. Oppvekstpla n og egen plan for barnetråkk

Eidsvoll SV støt tet fullt ut at det utarbeides en temaplan for oppvekst .

Barn og unge skal kunne ferdes t rygt og smidig. Det skal være både innbydende og enkelt for

barn og unge asykle, gå og sparke t il møteplasser, akt ivit eter og venner. Barnetråkk er et
godt begrep for dett e. Et slikt t råkk må også inkludere nærmiljøt ilt ak i skog og mark.
Vinterst id bør skiløyper, og ikke minst ski- og akebakker for lek og moro Inngå.

Eidsvoll SV anbe faler at det lages en egenplan for barnetrakk.

2. Strategiplan for helse- og omsorgstjenester. Hele stillinger.
Covid-19-epedemien har vist grunnleggende sårbarhet i måten vi organiserer pleie- og

omsorgstjenestene vare. a rbeide innen pleie og omsorg skal være t rygt og gi ei l nn a leve

av, - ikke bare overleve på. Små delt idsst illinger gir ikke en gang ei l nn aoverleve på.
Resultatet er jakt ing på ekst ravakter flere st eder. En slik organisering av arbeidet er hverken

bærekraft ig for arbeidstakerne våre eller menneskene om t renger pleie og omsorg. Hele

st illinger må bli det bærende element i arbeidsgiverpolitikk en til Eidsvoll kommune.

Utfordringene med aklare aorganisere velferdstjenester på en slik måte at risiko for

smit tespredning reduseres, og arbeidstakere ansett es i st illinger som gir ei lønn å leve av, må

bli et bærende element i denne st rategiplanen. Private leverandører av velferdstjenester må

underlegge seg de samme rammebet ingelser som offent lig virksomhet. Det te må synliggjøres

i anbudsutlysninger og kontra ktsinng aelser. Kjp av priv ate tj enester k er byrakra tiet og er

slik sett generelt fordyrend e. Anb udsutforming, utvelgelse, oppfølging og kont roll er

ressurskrevende. SV anbefaler derfor at kommunen driver sine velferdstjenester i egen regi.

3. Til I punkt 4.5 Langsiktig arealbruk

i lleggsfo rslag: Eidsvoll komm une huser gamle soppel deponier. Det er spesielt vikti g at slike
områder ikke blir brukt t il boligformål.

4.  Til punkt 4.6 Milj og klima

Tille pggsforslag (sist i fr ste aysnitt ): Ved alle utbygging er maflom-og rasfare kartle gges og
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hensyntas. Det skal ikke bygges på steder med fare for kvikkleireskred.

Tilleggsforslag t il siste avsnitt : Gamle søppeldeponier må overvåkes spesielt . Dersom det

oppdages utt slipp av giftige/ miljoskadelige stoffer t il jord, luft eller vann, må relevante t iltak
iverksett es.

5. TIi punkt 4.7 Samfunnssikkerhetog beredskap

Tilleggsforslag (nytt avsnit t) :

Som en del av kommunens beredskap, skal kommunen etablere et eget beredskapslager for

vikt ige elementer t il vår infrast rukt ur. St rømaggregat , nødvann m.m. må inngå i dett e

lageret. I t illegg må utst yr t il event uelle pandemier og katast rofer inngå. I t illegg bør alle

innbyggere ha sitt eget beredskapslager. Informasjonskampanje utarbeides og sendes ut t il

kommunens innbyggere med oppfordring om at innbyggerne oppretter sine egne kriselager.

6. Til punkt 5.3 Mobilit etsplan

SV ønsker som nevnt en egen plan for  barnetråkk.  Mobilitet splanen og planen for barnet råkk

må ses i sammenheng. Skal vi lykkes med mer sykkel og gange - til beste for helse og milj -

fordrer det et t rygt og sammen hengende net tverk av gang- og sykkel s tie r. Dette ma fa h y

priorit et framover. Høy prioritet må også t ilrett elegging for ko llekt ivt ransport få. SV og Rødt

har i sin felles utt alelse t il kommuneplanen pekt på behovet for innfartsparkering på

Minnesund (med shutt le-busser t il Eidsvoll st asjon). Vi har også pekt på et mulig areal t il

det te formålet . I dag har st ore deler av kommunen et for dårlig ko llekt ivt ilbud. Det må legges

ti l rett e for akunne komme seg ti l kommunesent rum og t il buti kker og kult urarrangementer

med kollekt ivt ransport. I praksis innebærer det te et bedre busst ilbud. Parkeringsplassene

ved togstasj onen er overbelastet . I framt ida må flere kunne nå togstasjonene våre med

matebusser. I t illegg vil SV underst reke det regionale perspekt ivet . Det skal være mulig a
komme seg rundt på Romerike også der det ikke går tog. Det fordrer et godt busst ilbud «på

tvers» på Romerike. Disse behovene må synliggjøres og formidles t il regionale myndigheter

som har ansvaret for kollekt ivt ransporten.
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Kommunal planst rategi 2020-2021 Høring

Innledning

Planleggingsst rategi i kommunen er ett er vår forst åelse av begrepet , en st rategi

for videreutvikling av lokalsamfunnet, de enkelte t ett st eder og grender, og

organiseringen av ut danning, servicet ilbudene, og plassering av t ilbudene,

sent ralt eller fordelt t il de kommunale sent rene/ t ett st edene. I den løpende

tj enest eproduksjon styres t ilbudene og kapasiteten t il innbyggerne i stor grad

av nasjonale lover og regler og av egne finansielle inntekter og økonomiske

overføringer fra st aten i de årlige statsbudsjett er. Kapasitet og kvalitet

avhenger av priorit ering av kommunens tot ale økonomiske midler t il de

enkelt e tj enest eenhet er i de årlige budsjet ter. Her fastsett es jo også de enkelt e

enheters mål- og resultat krav.

Styret har i sin vurdering av Rådmannens forslag t att utgangspunkt i ny Plan- og

bygningsloven gjeldende fra 1.1.2021:

Planloven fra 2021 inneholder en overgangsbestemmelse:

«Kongen skal snarest mulig og senest innen t o år ett er lovens ikraftt redelse

presentere et dokument med nasjonale forvent ninger t il regional og kommunal

planlegging, j f. $ 6-1.

Innen utgangen av først e år et t er valg av nytt kommunestyre og fylkest ing skal

kommunen utarbeider, og vedt a kommunal planstra tegi et t er $ 10-1 mv.»

$ 10.1 f rste avsnitt - 2. setning: Lovkrav t il kommunale planstrategi

«Planst rategien bør omfatt e en drøft ing av kommunens st rat egiske valg knytt et

t il samfunnsutvikling, herunder langsikt ig arealbruk, milj øut fordringer,



sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i

valgperi oden .»

I Rådmannens forslag, pkt. 1.1, slås det fast at «Den nye planst rategien vil

danne føringer for en ny revidering av kommuneplanen» Derfor er det vikt ig at

st rategiplanen blir så målrett et som ønskelig for hele kommuneområdet .

Vi legger t il grunn følgende definisj on av planst rategi, j fr . st atens veileder:

Formålet er aklargjr e hvilke planoppgaver kommunen bør st art e opp eller

videreføre for a legge t il rett e for en ønsket utvikling i kommunen.

Den kommunale planst rategien er et hj elpemiddel for det nye kommunestyret

til aavklare hvilke planoppgaver kommunen skal priorit ere i valgperioden for a
møte kommunens behov. Et vikt ig sikt emål er ast yrke den polit iske styringen

av hvilke planoppgaver som skal priorit eres. Arbeidet med kommunal

planst rategi vil gi en bedre og mer systemat isk vurdering av kommunens

planbehov slik at kommunen bedre kan møt e de akt uelle utfordringene.

2.avsnit t 2. set ning: Kommunen skal også legge opp t il bred medvirkning og

allmenn debatt som grunnlag for behandlingen.

En rekke stat lige og fylkeskommunale enheter har fått dokument et t il høring,

mens ingen lag eller foreninger mv. i Eidsvoll er på høringslist en. Det er j o vår

kommune det hele dreier seg om.

Styret i Nordre Eidsvoll Arbeiderlag, mener at Rådmannens forslag t il

høringsdokument, j fr . FS møte 30.11.2020, ikke svarer godt nok på lovens

plankrav t il st rat egi, medvirkning og allmenn debat t , og foreslår derfor at

Rådmannen vurder dett e grundig i det arbeidet med høringsinnspillene.

Vi har ganske kort vurdert st rukt ur for t ilsvarende arbeid i Ullensaker

kommune, og umiddelbart synes denne a vaere mye i samsvar med våre t anker.

Kravene i de regionale og st at lige plandokumentene, foreslås lagt som vedlegg

t il planst rategien, og innarbeides i de underliggende plandokument er.

Vi foreslo et utviklings/ mulighet sprosjekt for Nordre Eidsvoll, i forbindelse med

høring av budsj et t og handlingsplan for 2021-2024, pa kommunens offisielle

høringsplatt form før fr ist ens ut løp. j fr . KS behandli ng 8.12.2020, Skjebn en t il

dett e forslaget er ukjent , og vi t ar det derfor opp igj en i høringen t il

planstra t egi 2021-2023.



Fra 1.1.21 har vi endelig fått påvirket Rut er, gj ennom Viken fylkeskommune, t il

aop pret t e en bussrut e fra Feiring og Langset t il Eidsvoll, og med

korrespondanse videre. (Rut e 443 0g 448) Dermed skulle grunnlaget for mer

boligut bygging i Langset åsen være innenfor kollekt ivknut epunkt st rat egien, j fr .

regionale og st at lige myndighet ers pålegg.

Derfor tas dett e forslaget opp som forslag t il ny plan i planst rat egi for 2020-
2023.

Gj enpart av dett e dokument sendes Eidsvoll Arbeiderpart i.

Mvh/ for styret

Dagfinn Habberst ad

Leder

(Sign)

Mobil 90685252


