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Vedtak av planstrategi 2020-2023 
 
Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.03.2021 - sak 21/37 
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar Eidsvoll kommunestyre planstrategi for Eidsvoll 
kommune 2020-2023. 
  
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar Eidsvoll kommunestyre planstrategi for Eidsvoll 
kommune 2020-2023. 
  
 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 ble første gang lagt fram for formannskapet 15.9.2020. 
Formannskapet vedtok å sende forslaget tilbake til administrasjonen for innarbeiding av noen 
nærmere spesifiserte temaer. Saken ble fremmet på nytt 17.11.2020, og formannskapet vedtok å 
utsette behandlingen til 24.11.20 for å få bedre tid til å vurdere en del forslag som ble fremmet i 
møtet. 
 
Formannskapet vedtok 24.11.2020, i samsvar med plan- og bygningsloven § 10-1, å sende forslag til 
kommunal planstrategi for 2020-2023 på høring og legge forslaget ut til offentlig ettersyn, etter at 
noen vedtatte endringer ble innarbeidet i forslaget. 
 
Utleggelse til offentlig ettersyn ble kunngjort på kommunens hjemmeside og i Eidsvoll Ullensaker 
Blad. Høringsdokumentet ble sendt direkte til relevante regionale og statlige myndigheter og til 
nabokommunene. Det har også vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside i hele høringsperioden.  
 
Det er i alt kommet inn 9 innspill i forbindelse med høringen. Disse følger i sin helhet som vedlegg. 
 
2. Vurdering 



I hovedsak er inntrykket av de skriftlige innspillene at kommunen i stor grad har fanget opp de 
viktigste statlige og regionale føringene som skal legges til grunn for det overordnede planarbeidet. 
 
Administrasjonens vurderinger av innspillene for øvrig framgår av oppsummeringen der alle 
innspillene er kommentert. Det er foreslått noen endringer i planstrategien/planprogrammet som en 
følge av de innkomne merknadene. Disse er markert med rød tekst i det vedlagte forslaget. 
 
 
 
 
 

Innspill Foreslått oppfølging 

Vannmiljø 

Vannforskriften bør tas inn i oversikten over 
nasjonale føringer 

Tas inn i oversikten som ønsket 

Viktig at det kommer fram at hovedplan for 
avløp skal rulleres i planperioden 

Ivaretatt 

Statsforvalteren peker på viktigheten av 
kantsoner m.m. for å redusere avrenning og 
ivareta naturmangfold 

Følges opp i den enkelte planprosess 

Naturmangfold 

Statsforvalteren ber om kommunen vurderer 
og drøfter utredningsbehovet mht 
naturmangfold i planstrategien 

Ivaretas i det allerede igangsatte arbeidet 
med kommunedelplan for naturmangfold. 

Kommunen bør ta initiativ til ytterligere 
kartlegging av naturmangfold med fokus på 
aktuelle utbyggingsområder 

Behovet vurderes i naturmangfoldplanen. 

Landbruk 

Det anbefales at kommunen legger nasjonale 
og regionale føringer for jordvern m.m. til 
grunn for planstrategien 

Planavdelingen mener det framgår av 
dokumentet at dette blir gjort 

Det oppfordres til at kommunen vurderer 
planvirkemidler som ivaretar jordvernhensyn 
og styrer veksten til prioriterte tettsteder 

Ivaretas i kommuneplanen og 
områdeplanene 

Folkehelse 

Det savnes en nærmere beskrivelse av hvilke 
utfordringer en fortsatt sterk 
befolkningsvekst generelt og særlig i 
gruppen over 80 år medfører for de 
kommunale tjenestene. Det vises bl.a. til 
st.meld 15 «Leve hele livet». 
 

Ivaretas i de ulike delplanene som er gjengitt 
i planstrategien, spesielt i «Strategiplan for 
helse og omsorgstjenester» 

Det pekes også på at kommunen har en 
relativ høy andel personer med psykiske 
symptomer m.m., lavere andel med 
videregående/høyere utdanning, høyt frafall 
fra videregående skole m.m. 

Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 
favner alle målgrupper, både fysisk og 
psykisk helse og eldreomsorg, den 
imøtekommer også denne utfordringen. 
Frivilligstrategi og alkoholpolitisk 
handlingsplan ivaretar også deler av 
utfordringen.  

Statsforvalteren etterlyser en oversikt over 
kompetanse- og rekrutteringsbehov i 
kommunen 

Innenfor helseområdene er kommunen i 
sluttfasen med å ferdigstille en kompetanse- 
og rekrutteringsplan, men for kommunen 



som helhet har vi ikke en egen plan. 
Vi bruker den årlige Budsjett- og 
handlingsplanen som beskriver behovet for 
arbeidskraft i den respektive virksomhet. 
 

Medvirkning 

Det savnes en beskrivelse av hvordan 
medvirkning skal ivaretas. 

Dette ivaretas i den enkelte planprosess 

Nordre Eidsvoll arbeiderlag mener 
dokumentet ikke svarer godt nok på lovens 
krav til strategi, medvirkning og allmenn 
debatt, og peker på lag og foreninger i 
Eidsvoll ikke står på høringslisten. 

Høringen ble kunngjort i lokalavisen og på 
kommunens hjemmeside, samtidig som 
dokumentet ble sendt til aktuelle regionale 
og statlige myndigheter og til 
nabokommunene. Planavdelingen mener 
derfor at kravene til medvirkning er ivaretatt. 

Samfunnssikkerhet 

Rullering av overordnet ROS bør tas inn i 
planstrategien 

Overordnet ROS omtales og rullering legges 
inn i planstrategien med oppstart i 2022. 

Overordnet beredskapsplan skal 
revideres/vurderes hvert år 

Dette blir gjort. Teksten i planstrategien 
omarbeides i tråd med dette. 

Kommunen bør legge inn føringer som sikrer 
at alle arealplaner oppfyller plan- og 
bygningslovens krav til ROS-analyse, og at 
kommunen selv kvalitetssirkler eksterne 
analyser. 

Ivaretas i den enkelte planprosess. 
Planavdelingen ser ikke behov for føringer 
som skal sikre at dette lovkravet oppfylles.           

NVE mener at planstrategien bør gi tydelige 
føringer for hvordan kommunen skal arbeide 
med ROS-analysen i kommunen, slik at faren 
for flom og skred blir identifisert på 
overordnet nivå. 

Rullering av overordnet ROS tas inn i 
planstrategien med oppstart 2022.  Ras og 
flom er åpenbare temaer i den forbindelse. 

Eidsvoll Sv vil ha inn et tilleggsavsnitt om at 
det skal etableres et kommunalt 
beredskapslager som blant annet skal 
inneholde strømaggregat, nødvann, og utstyr 
til eventuelle pandemier og katastrofer. Det 
ønskes videre at innbyggerne har sitt eget 
beredskapslager og at det skal utarbeides en 
informasjonskampanje i tilknytning til dette. 

Spørsmålet om etablering av kommunalt 
beredskapslager er omfattende, ikke minst 
budsjettmessig. Etter planavdelingens 
vurdering er dette noe som eventuelt bør 
vurderes i forbindelse med rullering av 
overordnet beredskapsplan/ROS.  
 
Når det gjelder beredskapslager for 
innbyggere er dette noe staten har 
oppfordret til og også utarbeidet 
informasjonsmateriale rundt. Kommunen 
har tidligere videreformidlet dette på 
kommunes nettside. Det er signaler om at 
den såkalte «egenberedskapsuka», som er 
landsomfattende, vil bli betonet sterkere 
igjen til høsten etter at koronasituasjonen 
gjorde at den ble nedtonet i 2020. 
Planavdelingen vurderer det som mest 
naturlig at kommunen følger opp dette i 
stedet for å etablere et eget opplegg. 

FNs bærekraftsmål 

Fylkeskommunen råder kommunen til å 
utvikle en strategi rundt bruken av 
bærekraftsmålene i samfunnsplanleggingen. 

Planavdelingen mener at dette er noe som 
må følges opp når kommuneplanens 
samfunnsdel skal rulleres på nytt. En slik 



strategi vurderes som for omfattende til å 
tas inn i planstrategien. 

Mineralforvaltning 

Det anbefales at kommunen gjør en 
vurdering av om eksisterende plangrunnlag i 
tilstrekkelig grad bidrar til å sikre en god og 
langsiktig forvaltning av mineralressursene i 
kommunen når samfunnsdelen skal 
revideres. 

Henvises til neste rullering av 
kommuneplanen. 

Vannforsyning 

Mattilsynet anser det som viktig at 
Hovedplan for vann nå blir revidert og viser 
til hva dette arbeidet må ivareta. Det 
etterspørres også konkrete mål om å knytte 
utilfredsstillende separate og små 
fellesanlegg til felles vannforsyning. 

Hovedplan for vann er satt opp med oppstart 
av rullering i 2021. Det Mattilsynet etterspør 
må svares ut i dette arbeidet. 

Barnetråkk 

Eidsvoll SV anbefaler at det skal lages en 
egen plan for barnetråkk. 

Det er tatt inn en temaplan for mobilitet 
med oppstart i 2022. Denne skal blant annet 
inneholde mål og satsningsområder innen 
sykkel, gange m.m. Planavdelingen mener 
det er naturlig at barnetråkk inngår i dette 
arbeidet. 

Miljø og klima 

Eidsvoll SV ber om at det tas inn formulering 
under «Miljø og klima» om at flom- og 
rasfare må kartlegges og hensyntas ved alle 
utbygginger og at det ikke skal bygges på 
områder med fare for kvikkleireskred. 

Planavdelingen mener dette er ivaretatt 
under kapittelet «Samfunnssikkerhet og 
beredskap», gjennom kravet til ROS-analyser 
i alle planprosesser og gjennom 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

Eidsvoll SV ber om at gamle søppeldeponier 
må overvåkes spesielt og ar relevante tiltak 
må gjennomføres dersom det oppdages 
miljøskadelige utslipp. 

Sigevannet fra de gamle kommunale 
deponiene på Myhrer overvåkes etter et 
opplegg fastsatt av Statsforvalteren. 

Utviklings-/mulighetsprosjekt for Nordre Eidsvoll 

Nordre Eidsvoll arbeiderlag har foreslått et 
slikt prosjekt i form av en 
mulighetsstudie/områdeplan i forbindelse 
med høring av budsjett/handlingsplan og tar 
opp forslaget igjen nå som et forslag til ny 
plan. 

Det kan på sikt være interessant med en 
mulighetsstudie/områdeplan i dette 
området. Langset/Minnesund er ikke et 
prioritert vekstområde iht regional plan. 
 Langset har allerede en sentrumsplan som 
ble vedtatt første gang i 2008, samt store 
boligreserver i Langsetåsen som det 
foreløpig ikke har vært et marked for å 
utvikle. Med bakgrunn i dette vil ikke 
planavdelingen anbefale at det prioriteres å 
bruke ressurser på en områdeplan her i 
denne planperioden.  

 
3. Alternativer 

Det er flere tenkelige alternativer i form av nye planer, endringer av oppstartstidspunkt og liknende. 
Kombinasjonene er imidlertid så mange at det er lite hensiktsmessig å legge fram konkrete forslag. 
Prosessen er allerede en del forsinket og flere endringer kan fort medføre ytterligere forsinkelser. 



 
4. Konklusjon 

Kommunedirektøren mener at forslaget til planstrategi gir et godt grunnlag for planarbeidet i 
kommunen, og vil derfor anbefale at dokumentet vedtas med de endringene som er foreslått. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til planstrategi 2020-2023 
Alle innspill 
 
Kommunestyret 09.03.2021: 
 
Behandling: 
Forbud mot bygging ved fare for kvikkleireskred, foreslått av Helge Hellevang, Rødt 
Opprettholder siste del av forslag fra SV under "Miljø og klima", hvor det står "Det skal ikke bygges 
på områder med fare for kvikkleirskred". Skredet i Gjerdrum har vist med all tydelighet at 
kvikkleireskred kan gå selv om geotekniske vurderinger har blitt gjort, og anbefalinger om tiltak også 
har blitt gitt. Dagens veiledere er ikke gode nok til å sikre seg 100% mot skred, siden tiltak utenfor et 
område kan endre forutsetninger for stabilitet i etterkant. Dette kan være lovlige eller ulovlige tiltak, 
og man kan ikke sikre seg 100% mot slike tiltak for all fremtid. I dag sier NVE at de antar alt blir gjort i 
følge boka i all fremtid, men dette kan ikke garanteres. Reglementet er i dag fragmentert og det er 
svært vanskelig for små kommuner som mangler fagressurser innen geofag å sikre at alle tiltak er i 
henhold til veiledere. Ved å forby bygging på kvikkleire eller i områder hvor bygging potensielt kan 
utløse kvikkleireskred får kommunen et klart regelverk som sikrer innbyggernes sikkerhet, og uten at 
utbygger/økonomiske interesser kan legge press på kommunen. Det må til slutt sies at kvikkleire er 
et unntak i marine avsetninger, og det vil fortsatt være tillat gitt en ROS analyse å bygge på marin 
leire. 
 
 
Redigert forslag "Forbud mot bygging ved fare for kvikkleireskred", foreslått av Helge Hellevang, Rødt 
Med samme argumentasjon som i forslag over, men spesifisert for tiltakskategori 4 (Tiltak som 
medfører større tilflytting/personopphold, samt tiltak som gjelder 
viktige samfunnsfunksjoner. Bolighus/fritidsboliger med mer enn to boenheter, sykehjem, sykehus, 
skoler, barnehager, idrettshaller, utendørs publikumsanlegg og nærings- og industribygg). Det nye 
forslaget lyder da: "Forbud mot bygging i tiltakskategori 4 ved fare for kvikkleireskred". 
 
Protokolltilførsel - Eidsvoll Arbeiderparti, foreslått av Rune Bjerkestrand, Arbeiderpartiet 
Eidsvoll Arbeiderparti ønsker å forklare vår avstemning med hensyn til at vi ikke støtter forslaget om 
at det skal være et generelt forbud mot bygging i tiltakskategori 4 ved fare for kvikkleireskred. 
Arbeiderpartiet mener at dette er ivaretatt under kapittelet «Samfunnssikkerhet og beredskap», 
gjennom kravet til ROS-analyser i alle planprosesser og gjennom bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel – og at det er her dette må behandles videre. 
 
Forslag fra Christoffer Nyborg (H):, foreslått av Christoffer Nyborg, Høyre 
Ny siste setning i første avsnitt pkt 5.1 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 
I rulleringen av kommuneplanenes arealdel skal det gjennomføres en analyse av fare for 
kvikkleireskred i hele kommunen. Det skal også gjøres en vurdering av vedtekstfestelse av et 
byggeforbud i risikoområder 
 



 
 
Forslagene fra Helge Hellevang (R) ble trukket. 
 
Protokolltilførselen fra AP fremmet av Rune Bjerkestrand ble trukket. 
 
 
Votering: 
 
Forslaget fra Christoffer Nyborg (H) ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KS- 21/32 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar Eidsvoll kommunestyre planstrategi for Eidsvoll 
kommune 2020-2023. 
Ny siste setning i første avsnitt pkt 5.1 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel: 
I rulleringen av kommuneplanenes arealdel skal det gjennomføres en analyse av fare for 
kvikkleireskred i hele kommunen. Det skal også gjøres en vurdering av vedtekstfestelse av et 
byggeforbud i risikoområder. 
 
 
 
 


