
Offentlig ettersyn av forslag til 
kommuneplanens samfunnsdel for 
2021-2031 – merknadsbehandling 

*= Høringsuttalelsen omhandler også arealdelen, -men den delen utelates i denne merknadsbehandlingen   

Nr. 1 Bane NOR Offentlig instans  24.3.2020 

* 

Samfunnsdelen har en tydelig oppbygning med fokusområder, utfordringer, hovedmål, delmål og 

strategier. Dette er et godt grep for å kunne videreføre samfunnsdelen inn i andre deler av planarbeidet 

til kommunen, som kommuneplanens arealdel.  

Jernbanen trekkes frem som ryggraden i kollektivtransportnettet, og konkurransekraften for tog og 

buss skal økes i forhold til privatbilen gjennom samordnet areal og transportplanlegging. Det trekkes 

også fram at næringsetablering skal følge prinsippet om «rett virksomhet på rett sted». Dette er i tråd 

med nasjonale føringer og Bane NOR mener det er svært positivt at vekst i kommunen, både i 

befolkning og næringsetablering, kobles til det fysiske arealplanarbeidet. Dette er viktig for å realisere 

samfunnsdelens mål og ambisjoner. 

 

Administrasjons kommentar: Tas til orientering. 

 

Nr. 2  Harald Opsahl  Privatperson  7.4.2020 

 

1. Innenfor styring av virksomheter er viktigheten av å sette gode mål anerkjent, herunder SMART-

akronymet (G.Doran m.fl.). Dette inkluderer at målene som settes er spesifikke, målbare, oppnåelige 

(attainble) realistiske, tidsbestemte. Mange av hovedmålene satt i samfunnsdelen, markert i grønt i 

teksten, har mangler som gjør at målene ikke er spesielt gode. Et eksempel på et mål som er lite 

målbart og tidsbestemt er hovedmål for skole som lyder: « […] Kommunen skal også jobbe tverrfaglig 

for å sette elevene bedre i stand til å fullføre og bestå videregående skole.». Det ser også ut til at det 

som er angitt som «Hovedmål» ofte kun er formålet/hensikten til virksomheten, ikke et hovedmål 

 

Forslag: Målene til de ulike virksomhetene i kommunen gjennomgås og forbedres innenfor 

rammeverket SMARTe mål. 

 

2. Figurtekster, tabelltekster og bildetekster er feil og svært mangelfulle. 

 

Forslag: Figurtekster, tabelltekster og bildetekster rettes opp. Kryssreferanser i teksten innarbeides, 

slik at dokumentet er bedre forståelig. 

 

3. Under punkt 3.3 er det henvist til en tabell med boligbygging. Det står i rapporten at det i snitt er 

bygd ca. 200 boliger i året de siste årene. Denne tabellen viser en fordobling til over 400 boliger til 

2022. Hvilken premiss og planer bygger dette på, og er det realistisk. Har beregninger av befolknings-

økningen i kommunen lagt til grunn denne prognosen? 

 

Forslag: prognose revurderes på bakgrunn av historiske data og framtidige planer. 

 

4. Klima- og energiplan er ikke en del av planprosessen. Det kan se ut til at Eidsvoll kommune ikke 

følger Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning ved å utelate dette 

i planarbeidet og kun henvise til at Klima- og energiplan skal revideres senere i planperioden. 



Er det lovlig? Er det et bevisst valg å ikke la klima og energi legge føringer for planprosessen, men 

derimot å komme med dette etter at kommuneplanen er vedtatt? Er det lagt inn strenge nok krav til 

vurdering av skred i områder som ligger nedenfor områder som bygges ut, jfr. punkt 4.3 i Statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 

Forslag: Mangler i forhold til planretningslinjer for klima- og energiplanlegging punkt 4.3 med flere 

inkluderes i kommuneplanen areal/-samfunnsdel. 

 

Administrasjons kommentar:  

 

Administrasjonen svarer ut innspillene punktvis slik de refereres til i det innsende dokumentet: 

 

1. Samfunnsdelens kategorisering av delmål og hovedmål er videreført fra tidligere prosesser, og 

hovedmålene er en indikasjon på formål/hensikt til den enkelte virksomhet. Dette er et arbeid som i så 

fall må implementeres i samarbeid med de enkelte virksomhetene, og vil være en tidkrevende prosess, 

det tenkes derfor at denne tilbakemeldingen må tas til orientering, og vurderes videreført i tidlig fase 

under arbeidet med neste kommuneplanrullering. 

 

2. Endringen tas til etterretning, og vil korrigeres før sluttbehandling. 

 

3. Boligbyggerprognosen  

Norconsult har utarbeidet nye befolkningsprognoser for Eidsvoll kommune. Det er utarbeidet to 

alternative prognoser med litt ulike forutsetninger. I den ene prognosen er befolkningsutviklingen styrt 

av kommunens boligbyggeprogram («boligbyggestyrt prognose»), mens den andre prognosen 

utarbeidet med en 50-50 vekting mellom den boligbyggestyrte prognosen og SSB sitt 

hovedframskrivingsalternativ fra august 2020 («vektet prognose»).  

Vektet prognose anbefales som kommunens hovedprognose for årene framover (se mer om dette til 

slutt i kapittelet). Vektet prognose er derfor også den som omtales mest i rapportens tre neste kapitler, 

men detaljerte tall for begge prognoser er gjengitt i tabellvedlegget.  

Prognosene kan brukes til planlegging av tjenesteområder som grunnskole, barnehage, helse- og 

omsorg, samt til overordnet kommunal planlegging, budsjett og økonomiplan, mv.  

Alle beregninger og analyser er gjort i Norconsults egenutviklede metoder og beregningsmodeller for 

befolkningsprognoser som har vært brukt i kommuner over hele landet de siste 25 årene.  

Prognosen tar utgangspunkt i den registrerte befolkningen som er bosatt i kommunens grunnkretser pr. 

1. januar 2020 og elevtall på skolene ved starten av skoleåret 2020/21. Det er skolenes 

opptaksområder som er minste geografiske enhet i denne rapporten. De ulike skoleområdene er i 

prognosen satt sammen av grunnkretser på følgende måte:  

Bønsmoen:  506 Amundrud (70%), 601 Venjar, 602 Bøn, 603 Hoberg, 604 Råholtjordet 1, 606 

Fuglerud og 607 Haugen  

Dal:   609 Vestenga (20%), 801 Ladderud, 802 Hjera nedre, 803 Dal st., 804 Skytterseter og  

805 Hagamoen  

Eidsvoll Verk:  501 Klaseie, 502 Stavijordet, 503 Jonsrud, 504 Mattisholtet, 505 Lundgård, 506 

Amundrud (30%) og 507 Sagmoen  



Feiring: 101 Berger, 102 Disserud, 103 Øgarden, 104 Kjerkekretsen og 105 Tosterud  

Langset:  201 Byrud, 202 Stensby, 203 Industrifeltet, 204 Sanderud, 205 Setre, 206 Habberstad, 

207 Langset, 208 Ørbekk og 209 Morskogen  

Råholt:  605 Råholtjordet 2, 608 Kroken, 609 Vestenga (80%), 610 Råholtmoen 1, 611 

Råholtmoen 2, 612 Råholtmoen 3, 613 Fuglerud skog, 614 Råholt skog, 615 

Råholtmoen 4, 616 Råholtmoen 5 og 617 Hjera  

Vilberg:  401 Holsletta, 402 Røkholt Tønsaker Elstad, 403 Vilberg, 404 Sundet, 405 Gruemyra, 

406 Øvre Styri, 407 Staurdalen, 408 Styri, 409 Frilset, 410 Finnbråtan, 411 Gullverket 

1 og 412 Gullverket 2  

Ås:   301 Dokken, 302 Boksrud, 303 Hammerstad, 304 Brennsmork, 305 Vestvang, 307 

Vegamot, 308 Dønnum, 309 Holstangen, 310 Prestegårdsjordet, 701 Bårli, 702 Finstad, 

703 Løken og 704 Strand Døli. 

Hva baserer prognosen seg på? 

 

Prognosene baserer seg på en videreføring av aldersfordelt flyttemønster, fruktbarhet og dødelighet 

som for de siste fem årene. Flyttestrømmene i den boligstyrte prognosen er korrigert for forventet 

boligbygging, mens vektet prognose har redusert effekten av boligbyggingen. Punktene under lister 

opp utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene: 

 

• Folketallet i Eidsvoll kommune pr. 01.01.2020 (tall fra SSB på grunnkretsnivå).  

• Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene, men fruktbarheten er utover i 

perioden gradvis økt opp til og litt over fruktbarheten som er lagt til grunn u hovedalternativet i SSB-

framskrivingene fra 2020 (i den boligbyggestyrte prognosen blir fødselstallene betydelig høyere enn 

SSB-framskrivingen på grunn av stor innflytting som følge av omfattende boligbygging).  

• Flytting: aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2016-2019, er 

lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korrigert for endret boligbygging).  

• Boligbygging: prognosen er korrigert for kommunens egne tall på forventet boligbygging i de ulike 

skoleområdene. Tall for framtidig boligbygging, som det er tatt fullt høyde for i den boligstyrte 

prognosen, men redusert effekten av i den vektede prognosen, er vist i tabellen lenger nede.  

Tillegg for elevtallsprognosene:  

• Elevtall ved starten av skoleåret 2020/21 (tall fra kommunen).  

• Forventet avgang til andre skoletilbud enn nærskolen er videreført i samme omfang som i dag. Dette 

omfatter, i tillegg til elever som velger andre kommunale skoler, ca 100 elever som velger andre 

skoletilbud i egen eller andre kommuner (Steinerskolen på Eidsvoll, som har 86 elever i skoleåret 

2020/21, er det eneste ikke-kommunale skoletilbudet i kommunen).  

4. Sikkerhet mot flom og ras er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de foreslåtte planbestemmelsene §§8, 9, 

31 og 32 som har betydning for både reguleringsplansaker og byggesaker. Det har heller ikke kommet 

innvendinger fra Statsforvalteren i Viken eller andre offentlige instanser til disse bestemmelsene, så 

hensynene ansees ivaretatt. 

 



Nr. 3 Trine Rolstad  Privatperson  14.4.200 

 

Som innflytter til Råholt med 2 års botid, har jeg følgende betraktninger og kommentarer til planen: 

 

Jeg har observert sterk utbygging med flere hundre boenheter bare i løpet av de to årene. Flere av 

naboene er nyinnflyttede til kommunen. Vi benytter oss av, eller har benyttet oss av institusjoner, 

tilbud, friarealer og møteplasser i nærmiljøet. Blant møteplasser jeg har benyttet meg av, er biblioteket 

og opplegg på Søndre Samfunn. Der lå det og en ungdomsklubb. Disse er nå borte. På den ene siden 

viser planen til at "stedene vi bor skal bli mer inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige" 

(s. 5). Etter min oppfatning innebærer dette NÆRHET til tjenester. På den annen side viser planen til 

statistikk vedrørende folkehelse, som forteller at kommunen har stort forbedrings-potensial når det 

gjelder inkludering, trygghet, motstandsdyktighet og bærekraft. Det skal satses på forebyggende tiltak. 

Forebyggende tiltak må skje der barn, unge, voksne og eldre bor. 

 

Viktig strategi er å samarbeide med innbyggerens og frivillighetens tilbud og muligheter: « 

Møteplasser og uteområder tilgjengelig for alle, ...» (s. 12). Jeg etterspør konkrete planer for "den 

kulturelle grunnmuren" (s. 34) på Råholt/Verket/Bøn. Hvor er biblioteket - nyttig for alle innflyttere? 

Hvor er plan for lokaler der frivillige lag og foreninger uten eget klubbhus kan bidra med menings-

fulle aktiviteter? Hvor er plan ungdomsklubb med aktivitetsrom - viktig for alle unge, ikke minst 

nyinnflyttete? Hvor er plan for aktivitetspark og skatepark? Den siste viktig for mange som ikke hører 

til idrettslag eller klubber. "Trygge og utviklende miljøet utvikles best i et nært og godt 

oppvekstmiljø." - det vil si der folk bor. 

 

Når det gjelder boligsalg nevnes ofte utsikt, utsikt, utsikt som de tre viktigste elementer. Jeg vil påstå 

at en god samfunnsplan må vektlegge nærhet, nærhet, nærhet. Den kulturelle grunnmuren for Råholt 

og Verket må etableres nettopp der. 

 

Administrasjonens kommentar: Et evt. arbeid med denne typen tema, er noe som må vies tid og 

ressurser i form av medvirkningsprosesser mellom Eidsvoll kommune og dens befolkning. Dette er et 

arbeid som vil kunne være aktuelt i neste kommuneplanrullering. 

 

Tas til orientering. 

 

 

Nr. 4  Direktoratet for 

mineralforvaltning 

Offentlig instans  14.4.2020 

* 

Det er i samfunnsdelen skissert en betydelig vekst i antall innbyggere i kommunen fram mot 2032. 

Samfunnsdelen skisserer en del fokusområder hvor kommunen har laget tilknyttede hovedmål. DMF 

kan ikke se at tilgang på nødvendige naturressurser er innarbeidet i noen av målene. Den eneste 

formuleringen som antyder at forvaltningen av mineralske ressurser også inngår i overordnede 

vurderinger i samfunnsdelen ligger i forordet og i hovedmålsettingen under kapittel 1.2 Visjon. Der 

blant annet naturressurser: «(..) skal forvaltes på en måte som sikrer gode levekår for alle, og som 

sikrer en bærekraftig og framtidsrettet samfunnsutvikling.»  

 

Utvikling i kommunene medfører gjerne behov for mineralske ressurser som byggeråstoffer for å 

kunne realisere ønsket utvikling innen eksempelvis utbygging og regulering for infrastruktur, boliger 

og næringsvirksomhet. På generelt grunnlag anbefaler DMF at kommuner som forventer at 

befolkningen vil øke, også planlegger for hvor ressursene som skal muliggjøre vekst skal hentes fra. 

Kommuner som er kjent med hvilken tilgang det er på ressurser, kan sikre tilgangen på ressurser lokalt 

innenfor kommunegrensen og benytte kjente forekomster og uttak. I en del kommuner kan tilgangen 

på ressurser være begrenset. Kommunen bør derfor i samfunnsdelen gjøre rede for hvor ressursene 



skal komme fra i den kommende planperioden. Dette kan bidra til å sørge for at kommunen sikres en 

forutsigbar tilgang på nødvendige ressurser, og bidra til mer forutsigbare rammer for næringen som i 

dag forsyner kommunen med byggeråstoffer.  

 

Kommunen kan også ha andre mineralske ressurser, ut over byggeråstoffene, som kan være 

interessante for framtidig utnyttelse. I arbeidet med samfunnsdelen bør det vurderes om også dette kan 

være et relevant tema for framtidig næringsutvikling. 

Administrasjons kommentar: Eidsvoll kommune har per i dag ikke en oversikt over tilgjengelige 

ressurser. Innspillet tas til orientering.  

 

 

Nr. 5 Mattilsynet  Myndighet  15.4.2020 

* 

Vannforsyningen i kommunen synes å være en del vurderingene som gjøres i kommuneplanen, men 

dette synes å være på et overordnet nivå. Det beskrives blant annet i samfunnsdelen: «Oppfølging av 

hovedplanene for vann og avløp blir viktige elementer i dette arbeidet i den kommende planperioden. 

Det er mål om å kunne samordne planarbeidet for virksomheten opp mot kommunens øvrige 

planarbeid.» 

Vi vil understreke viktigheten med oppfølging av hovedplan for vann og avløp, og har bemerket oss 

noen forhold som dere bør ha spesiell oppmerksomhet rundt, og som kan medføre så store kostnader at 

det bør vurderes å omtales nærmere i kommuneplanens samfunnsdel: 

 Lekkasje og fornyelse  

Vi vil bemerke at Eidsvoll kommune synes å ha store utfordringer i planperioden ved 

drikkevannsforsyning. I følge innrapporteringer til Mattilsynet har dere et uakseptabelt høyt vanntap 

(ca. 50% lekkasje for både Eidsvoll og Feiring) og et ledningsnett med stort behov for fornyelse. Vi 

minner om Nasjonale mål for vann og helse, som ble vedtatt av Regjeringen 22. mai 2014, som har 

tallfestet mål for lekkasje og fornyelse av ledningsnett. 

Leveringssikkerhet  

Kommunene bør i planarbeid vurdere om det er mulig å etablere felles vannforsyning i områder som 

er preget av utilfredsstillende separate løsninger og små fellesanlegg. Kravet om tilfredsstillende 

vannforsyning må ivaretas gjennom kommuneplaner, hovedplaner for vann, reguleringsplaner og ved 

behandling av byggesaker.  

Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved fortetting innenfor 

eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å knytte disse til eksisterende 

vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår 

hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter.  

Mattilsynet peker spesielt på behov for å sikre eksisterende vann- og avløpssystemer, vedlikehold og 

fornying av eksisterende anlegg før de store utbyggingsbehovene kommer. Klimaendringer gir 

belastning på hele ledningsnettet. Det er viktig å se på leveringssikkerheten når det gjelder drikkevann. 

Har kommunen god nok kapasitet fra hovedkilder og reservevann til økt utbygging  

 

Landbruk: 



Videre har vi også via vårt tilsynsarbeid kjennskap til lokale områder i kommunen med begrensninger 

i kapasitet i vannforsyningen, dette kan være kritisk når det legges opp til mange nye boliger. Det 

nevnes i kommuneplanen om rekkefølgebestemmelser der VA-løsninger må være på plass før 

brukstillatelse gis. Dette bør være tydelig forankret i kommuneplanen slik at det sikres i plansaker, og 

følges opp i hovedplan for vann og avløp.  

Vi vil også bemerke at det i Feiring legges til rette for flere boliger og annen vekst. Feiring har 

begrensinger i leveringssikkerheten, og som er vurdert ut fra nå-situasjonen. Ved vesentlige endringer 

i for eksempel antall og type vannabonnenter, vil behovet ytterligere leveringssikkerhet kunne endres. 

Planteskadegjørere – planarbeid som berører landbruksarealer  

I forbindelse med planen nevnes masseforvaltningsplan – landbruk. Her vil vi gjøre oppmerksom på 

følgende:  

- Når man starter et planarbeid er det viktig å undersøke og være klar over at det i masser fra 

dyrka mark/hager ol. kan finnes regulerte planteskadegjørere eller floghavre som er forbudt å 

spre (jf forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 4, forskrift om floghavre og 

matloven § 18).  

- Transport uttak av masser vil kunne medføre at jord, frø og planterester flyttes mellom 

eiendommer, enten i form av transport av masser eller som vedheng på maskiner og redskap. 

For å hindre spredning av alvorlige planteskadegjørere og brysomme ugrass må nødvendige 

tiltak vurderes og iverksettes, og gjerne tas med allerede i planleggingsfasen.  

- Eierne har opplysningsplikt dersom de er kjent med at det finnes alvorlige planteskadegjører 

og restriksjoner på eiendommen som det hentes masser fra. I tillegg har Mattilsynet register 

over eiendommer der potetcystenematode er påvist og en egen register for eiendommer med 

påvist floghavre.  

- I noen situasjoner kan det være nødvendig å ta ut prøver av jorda i berørte eiendommer. Dette 

vil avhenge av om smittestatus er ukjent og hva jorda skal brukes til. Mattilsynet kan 

kontaktes for å få informasjon om status av ulike skadegjørere, ink. floghavre og hvilke vilkår 

som gleder og hvilke tiltak som må iverksettes.  

Fiskehelse 

Ivaretagelse av fiskehelse synes lite omtalt i planen. Det hører også under Mattilsynets fagområde å 

ivareta fiskehelsen, og vi vil minne om at tiltak/inngrep langs vassdrag kan spre sykdommer. Bruk av 

maskiner, redskap og andre innsatsfaktorer som er benyttet i smittede vassdrag er forbudt uten 

forutgående vask og desinfeksjon. Kommunene kan kontakte Mattilsynet med spørsmål rundt dette. 

Administrasjonens kommentar:  

 

Lekkasje og fornyelse: Eidsvoll kommune er klar over utfordringene knyttet til høy lekkasjeandel. I 

årene 2019 og 2020 er det rehabilitert eller skiftet ut henholdsvis 6 % og 2,8 % av vannledningsnettet. 

Kommunen har et tydelig mål om å sikre en bærekraftig utskifting av ledningsnettet, i tråd med 

forventningene fra overordnede myndigheter. 

Innspillet tas til orientering. Det vises ellers til at det skal startes arbeid med rullering av hovedplan for 

vann og hovedplan for avløp i 2021. 

 

Leveringssikkerhet: Det arbeides med planer knyttet til leveringssikkerhet og kommunen igangsetter 



ny prosess med etablering av hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, med foreløpig plan om 

sluttbehandling våren 2022. Intensjonen med ny hovedplan er å adressere felles utfordringer for 

ledningsnett, samt investeringsplan for selvkostområdene i perioden 2023-2034. 

Landbruk: Innspillet tas til orientering, og tas med videre til rullering av landbruksplanen.  

 

Fiskehelse: Innspillet tas til orientering.  

 

 

Nr. 6  Miljørettet helsevern 

– Øvre Romerike  

Interkommunal enhet  16.4.2020 

 

Kommuneplanens samfunnsdel har et tydelig fokus på folkehelse og er relatert til kommunens 

folkehelseutfordringer. Dette er videreført i kommuneplanens arealdel hvor man også imøtekommer 

FNs bærekraftsmål, spesielt bærekraftsmål nr. 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, 

uansett alder, samt bærekraftsmål nr. 11 om å gjøre byer og bosetninger inkluderende, trygge, 

motstandsdyktige og bærekraftige. Dette er å anse som et godt grunnlag for å oppfylle Eidsvoll 

kommunes visjon om Trivsel og vekst i grunnlovsbyga og de folkehelsemålene kommunen har satt.  

Kommuneplanen fremstår som grundig utarbeidet og er et godt grunnlag for kommunens arbeid for 

innbyggerne i Eidsvoll kommune.  

 

Administrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

 

Nr. 7  Dag Garsjø  Privatperson  19.4.2020 

 

Støtter utbygging til en hvis grad. I disse pandemitider bør en også ha med i tankene at det er bedre at 

mange bor littspredt. Det vi ser nå er at de vokse snart eller allerede er pensjonister flytter til 

leiligheter, ikke de unge og som er i arbeid. De som trenger kollektiv transport mest er de som er i 

arbeid. Bor de nærmest knutepunktene? Ikke stopp utbygging av småhusfelt i søndre del av eidsvoll! 

 

Administrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

 

Nr. 8  Olav Tønsberg  Privatperson 24.4.2020 

* 

Visjonen - Trivsel og vekst i grunnlovsbygda – med formulert hovedmålsetting for kommunens arbeid 

i planperioden viser god imøtekommelse, er gjennomtenkt og veldig bra. Når det gjelder realisering av 

hovedmålsettingen har kommunestyret satt fokus på særlig tre områder: Befolkningsutvikling i 2 

prioriterte vekstområder, Sundet og Råholt samt en strategisk, langsiktig grønn grense i forhold til 

jordvernet. 

 

Merknader og forslag som berører følgende innhold hentet ut fra kapitel 1.2 i samfunnsdelen: 

1. Utarbeide bestemmelser og retningslinjer som sikrer at befolkningsutviklingen skjer innenfor de 

prioriterte vekstområdene Sundet og Råholt. Utbyggingsarealer i tettstedene må være godt utnyttet før 

nye arealer settes av til utbyggingsformål 

2. Dette vil ha stor betydning for å utvikle mer sammensatte og innholdsrike steder, og for at veksten 

kan betjenes med kollektivtransport, gange og sykkel 



3. Befolkningsvekst og utvikling i tettstedene må ta hensyn til bevaring av jordbruksområder og 

grønnstruktur. Det blir derfor viktig å fastsette en strategisk, langsiktig grønn grense i forhold til 

jordvernet. 

 

Forslag som ønskes drøftet og hensyntatt/innarbeidet i ny plan  

Pågående- og framtidige utarbeidelser av regionale- og kommunale planverk vil måtte sees i lys av den 

Corona-pandemien som rammer hele samfunnet. Utforming av hovedmålsettingen i Eidsvoll 

Kommunes arbeid i planperioden vil måtte ta hensyn til pågående hendelser i en ny kommuneplan. 

 

1. Nye bestemmelser og retningslinjer må ikke bli så «strenge» eller praktisert slik at bærekraftig 

befolkningsutvikling av kommunens øvrige tettsteder ikke blir mulig i planperioden. Prioritert 

tettstedsutvikling bør tilstrebes for å styrke sentrumsfunksjoner i særlig grad med offentlige 

institusjoner og tjenester og næringsutvikling med allmenn tjenesteyting. Krav om høy boligutnyttelse 

i 2 tettsteder på bekostning av andre, eksisterende utbyggingsmuligheter vil gi uheldige utslag. Over 

en lang planperiode vil knapphet på tomter i de 2 tettstedene medføre en progressiv prisutvikling på 

boliger og da spesielt for leiligheter som markant har hatt størst prisøkning siste 10 år (ref. SSB 

statistiske data). Å trekke tilbake tidligere avsatte utbyggings-muligheter i planperioden har 

økonomiske konsekvenser og reduserer initiativ til positiv og god vekst i kommunen. Eidsvoll 

Kommune i 2019 har 7 151 eneboliger og 1428 leiligheter. For å tiltrekke seg resurssterk, yngre 

befolkning bør det stimuleres til at denne boligstrukturen kan forbli et «Varemerke» for Eidsvoll i 

Gardermoregionen. 

 

2. Krav om definerte avstander fra bolig til «transportknutepunkt» må kunne lempes på sett i lys av at 

statlige krav om utslippsfri transport som vil inntreffe i planperioden. Regjeringen legger til grunn at 

nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025 og nye bybusser skal være 

nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025. Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av 

nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy. Varmedistribusjonen 

i sentrale strøk skal være tilnærmet nullutslipp innen 2030. Det vises i tillegg til analyser utført av 

Transportøkonomisk institutt som viser at transportvirksomheten vil øke betydelig fram mot 2050. 

Regionale planer for areal og transport vil måtte endres sett i lys av ovennevnte og knapphet på 

sentrale tomter. Idealet om 80 % boligvekst innenfor tettstedene Råholt og Eidsvoll sentrum og 20 % 

boligvekst fordelt på resten av kommunen må kunne modifiseres eller at slik tallfesting sløyfes. 

3. Eidsvoll har en rikdom i natur- og fritidsområder som er tilgjengelig i alle deler av kommunen. En 

strategisk og langsiktig grønn grense mellom ny utbygging og bevaring av produktive og dyrkede 

jordbruksarealer bør etableres. En slik grønn grense må kunne praktiseres med strenge regler og 

bestemmelser om bevaring. Eventuell innføring av nytt begrep om vern av mark som er «dyrkbar» vil 

medføre konfliktskapende avgjørelser i kommunal saksbehandling overfor tiltakshavere. Et nytt 

begrep må i så fall praktiseres skjønnsmessig i sammenheng med mulig bygging av frittstående boliger 

eller fritidsbebyggelse. Enhver hageflekk eller et småbruk, uegnet for maskinell produksjon og som 

ikke er gjenplantet med skog, vil kunne benyttes i en krisesituasjon til egne nyttevekster. For å styrke 

vernet av produktive landbruksarealer bør betegnelsen LNF-områder endres til en ren L-kategori 

innenfor en ny strategisk, grønn grense. LNF-områder i kommuner kategoriseres som LNF a-, b-, c- 

eller d noe som medfører ofte konfliktfylte og krevende avklaringer. Likeledes vil natur- og 

fritidsområder med en ren NF-kategori være enklere og mer inspirerende å håndtere innenfor en ny 

strategisk og langsiktig grønn grense mellom utbygging og NF-områder. I Eidsvoll er det rikholdige 

NF-områder som er tilgjengelig i alle deler av kommunen. 

Viktige problemstillinger som dreier seg om miljø- og klima er medtatt i gjeldende kommuneplan. 

Videreføring av mål og strategier må gis en dynamisk mulighet for tilpassing og justeringer. Det må 

legges til rette for en trygg vei mot fremtidsrettet og positiv vekst med utbygging og verdiutvikling. 

 

Enkelte premisser nevnt i saksframlegg/vedlegg om nærmest forbud eller direkte nektelse mot 

fradeling /bygging/bortfesting/bruksendring av tomter til bolig-, fritids- og ervervsbruk bør ikke 

forekomme i en ny kommuneplan for en «framoverlent kommune» som lengter etter verdifull vekst. 



Føringer med prinsipp å avslå nesten alle nye linnspill for ny bolig-, fritids- og næringsutvikling virker 

sterkt hemmende på alle initiativ fra privatpersoner, utbyggere, private institusjoner, frivillige lag og 

foreninger. 

 

Det foreslås innført et sett med tydeligere restriksjoner og begrensinger for byggetiltak uten hjemmel i 

reguleringsplan. For sosial- og positiv styrking av grendeutvikling i områder som Feiring, Morskogen, 

Minnesund, Habberstad, Gullverket med flere steder vil en slik restriktiv holdning mot nybygg 

medføre at eksisterende samfunnsstrukturer nedbygges. Trivsel, trygghet og sosialt fellesskap er viktig 

å ta vare på og å styrke viktige stedskvaliteter. I ny kommuneplan må inntas gode muligheter til spredt 

boligbebyggelse lokalisert i tilknytning til eksisterende grender for å styrke disse. I tillegg må det i en 

ny arealstrategi gis muligheter for en 

begrenset, ny spredt fritidsbebyggelse som er typisk for grendene og som ikke belaster omliggende 

miljøer. Store feltutbygginger med fritidsbebyggelse er utypisk i Eidsvoll og bør unngås da det vil 

belaste nærmiljøer i uventet grad. 

 

Å trekke tilbake arealformål fordi begrensede muligheter ikke har blitt utnyttet i gjeldende 

planperioden bør ikke tas inn i en ny kommuneplan. Gjennomslagskraft og styrke i den nye 

kommuneplanen må ligge i premisser for muligheter og ikke i svært omfattende begrensninger. 

 

Som eksempel kan nevnes at nærmest en hel generasjon unge i etableringsfasen flyttet fra Gullverket 

på 1960-70-tallet på grunn av restriktive holdninger til fradelinger og spredt boligbebyggelse. 

 

Administrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering, for øvrig vises det til overordnede 

statlige og regionale føringer, herunder areal og transportplan Oslo-Akershus. 

 

Nr. 9 Terje Bagås Privatperson 24.4.2020 

 

I forslag til Kommuneplanen virker det i dag som det er svært liten offentlig styring av 

befolkningsutviklingen i kommunen. Det arbeides med en ny befolkningsprognose, men tallene som er 

presentert i planen gir inntrykk av at det er utbyggere som bestemmer hvor stor befolkningsøkningen 

skal bli gjennom tilgang på nye boliger.  

 

Det snakkes også om boligbehovet, men dette blir kun en øvelse hvor det igjen er utbygger som søker 

å fylle sine egne prosjekter. Det snakkes om grønn grense, noe som blir helt feil når dette ensidig 

brukes som argument for å urbanisere et bygdesamfunn. Det er lite «grønt» ved det, og særs dårlig 

folkehelse. 

 

Dagens pandemi har heldigvis utviklet seg svært sakte, og det har så langt vært mulig å holde den 

under kontroll med de tiltakene som er gjort. Samtidig er styrende nasjonale myndigheter klare på at 

det vil komme nye runder før det er oppnådd folkeimmunitet. Jeg vil anta at boforholdene i Eidsvoll 

med spredt bebyggelse basert på småhusbebyggelse er en viktig bidragsyter til at spredningen er 

beskjeden, og håper at de kommende runder også vil være mulig å kontrollere. 

 

Tiltakene med nedstengning av nesten all samfunnsaktivitet er drastiske. Hva konsekvensene av dette 

vil bli er det i dag ingen som kan si noe sikkert om. Uansett vil de bli store både for enkeltpersoner, 

foretak og ikke minst for offentlige instanser/kommunen. Det er ikke gitt at tilsvarende tiltak vil være 

mulige i framtiden ut fra en helhetlig vurdering av samfunnskonsekvenser. Befolkningsprognosen 

antyder mer enn 10.000 nye innbyggere i løpet av de neste 10 årene, styrt av tilgang på boliger. Dette 

er en prosentvis stor økning av antall beboere i kommunen. En så stor økning kan ikke være omforent 

med de utfordringer som Samfunnsdelen beskriver i § 3.1 Folkehelse. 

 

Det er i planen lagt stor vekt på fortetting rundt trafikknutepunkter. Dvs. å bygge tett og høyt, noe som 

igjen vil føre til ugunstige ansamlinger av mennesker på lite areal med tanke på kommende pandemier. 



De nasjonale føringer som anbefaler dette, bør prøves grundig da de samfunnsmessige konsekvensene 

vil kunne bli formidable. 

 

Det må forventes at disse vil bli revidert sett i lys av dagens pandemi. Jeg ønsker i denne sammenheng 

å vise til følgende punkter: 

 

§ 1 Formål 

Kommuneplanens arealdel skal sikre en bærekraftig og klimavennlig forvaltning som 

videreutvikler kommunens tettsteder og som ivaretar kulturhistoriske kvaliteter, biologisk 

mangfold og naturressurser herunder dyrka mark. Kommuneplanens arealdel skal legge til 

rette for nødvendig bolig- og næringsvekst og en god sosial- og teknisk infrastruktur for sine 

innbyggere. 

Kommuneplanens arealdel skal imøtekomme FNs bærekraftsmål. – herunder spesielt 

bærekraftsmål nr. 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, samt 

bærekraftsmål nr. 11 om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige 

og bærekraftige. 

 

§ 18 Folkehelse 

Arealplaner skal ivareta helsemessige hensyn. Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det 

redegjøres for hvordan planen kan bidra til å fremme folkehelsen. 

 

Grønn grense-rapport 

 

Innledning: 

Det er viktig å gjøre det klart at rapporten primært er en kvantitativ øvelse. Delområder er 

vurdert, men føringer om hvilke som bør fortettes og hvordan, bør også vurderes ut ifra 

områdenes typiske kvaliteter. 

Spørsmålet videre blir hvordan rapporten skal brukes videre i planleggingen og i hvilken grad 

rapporten samsvarer med befolkningens og politikernes ønsker for fremtidig utvikling. 

 

Det må være kommunen, basert på egne formål og kunnskap om egen evne til å handtere en 

pandemisituasjon eller en annen kritisk hendelse/tilstand (langvarig strømbrudd, langvarig tørke, 

ukontrollerbare nedbørsmengder, osv.), som legger føring for befolkningsutviklingen i kommunen. 

Likeså bør politikere og administrasjon ta inn over seg at de er gitt tillit til å administrere den 

eksisterende befolkningens beste. Det er ikke forbudt å se framover, men det kan umulig være riktig å 

se fullstendig forbi oss som bor her i dag, samt glemme hvor vårt bygdesamfunn kommer fra. 

Det er til slutt enkeltmennesker dette handler om, og som ofte rammes umenneskelig hardt når 

storsamfunnet går inn og presser sine løsninger gjennom. Dette gjelder særlig der hvor utbygging skal 

skje gjennom fortetting av eksisterende boligstruktur. Stort er ikke nødvendigvis veldig pent, og slett 

ikke et mål i seg selv. 

Det skal ikke være utbyggere som er motivert ut fra en økonomisk fortjenestemodell som skal 

bestemme denne utviklingen. 

Dette må komme klart til uttrykk i kommuneplanen og gjennomføringen av denne.  

Administrasjonens kommentar: Tas til orientering, informeres om at gjennomgang av  

folkehelseplanen har påbegynt, og at det vil gjøres en rullering av denne. For øvrig vises det til 

overordnede statlige og regionale føringer, herunder areal og transportplan Oslo-Akershus. 

 



Nr. 10 Lundsjordet huseierlag v/ 

Gudrun Høye 

Huseierlag 25.4.2020 

* 

Kapitel 1 - Befolkningsvekst og boligbehov: I samfunnsdelen av kommuneplanen presenteres 

boligbyggeprogrammet for Eidsvoll (side 19). Det fremgår her at kommunen planlegger med 4012 nye 

boliger i perioden frem mot 2031. Med en antakelse om 2 personer per husholdning tilsvarer dette en 

befolkningsvekst på 8024 personer. I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" fremgår det at 

statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose for den samme perioden er en befolkningsvekst på kun 4047 

personer. Dette tilsvarer et boligbehov på 2024 nye boliger, dvs kun halvparten av det antallet nye 

boliger som kommunen planlegger for (4012 boliger). Vi stiller spørsmål ved hvorfor kommunen 

mener det er behov for dobbelt så mange nye boliger i perioden fram mot 2031 som det SSBs 

prognoser for befolkningsveksten skulle tilsi! 

I rapporten "Fortettingsanalyse og grønn grense" argumenteres det med at boligvekst ofte er 

selvforsterkende (side 5): "Et boligområde blir mer attraktivt av flere boenheter, da det generer flere 

tilbud og et større marked." Det vises videre til historisk aktivitet; ifølge rapporten har det de siste 

årene vært bygget i snitt 260 nye boliger per år (side 5). For perioden frem mot 2031 legges det 

imidlertid opp til at det skal bygges hele 335 nye boliger i snitt per år, dvs en kraftig økning fra det 

som betegnes som historisk byggeaktivitet. Begrunnelsen for dette synes i hovedsak å være at det 

allerede foreligger en rekke planer om utbyggingsprosjekter i kommunen.  

På bakgrunn av ovenstående kan det se ut som om kommunens planer om 4012 nye boliger fram mot 

2031 ikke er et uttrykk for et reelt boligbehov, men snarere et ønske om en sterkest mulig 

befolkningsvekst. Dette støttes også av teksten på side 2 i rapporten der det fremgår at dersom man i 

stedet velger å bygge færre boliger, vil det også flytte færre personer til kommunen og behovet for nye 

boliger vil bli mindre: "Boligbehovet i en kommune er jo et uttrykk for et valg om å bo akkurat der. 

Oppfylles ikke behovet kan valget falle på nabokommunen."  

Vi mener at kommunens estimater av boligbehovet for perioden frem mot 2031 i stedet må baseres på 

SSBs prognoser for befolkningsveksten og at omfanget av den planlagte boligutbyggingen må være i 

samsvar med dette. 

Kapitel 4 - Utbygging relatert til infrastruktur og offentlige tjenester: Utbygging – og den 

befolkningsveksten det fører med seg – vil øke belastningen på allerede eksisterende infrastruktur og 

offentlige tjenester. Med den kraftige økningen i befolkningstall som kommunen legger opp til for 

perioden fram mot 2031 vil det være behov for økt investering i helsetjenester og eldreomsorg, flere 

barnehage- og skoleplasser, utbedring av veinettet, etc. 

Rent drikkevann:  

En viktig faktor i denne sammenhengen er tilstrekkelig tilgang på rent drikkevann til alle innbyggerne 

i kommunen. Bare i løpet av det siste året har kommunens innbyggere mottatt kokevarsel flere ganger. 

Sommeren 2018 ble kommunens innbyggere ilagt sterke restriksjoner på bruk av drikkevann grunnet 

en varm og tørr sommer der vannreservene ble så små at rasjonering av drikkevannet var påkrevet. 

Grunnet klimaendringene vil man måtte forvente at dette er noe som vil kunne skje oftere i årene 

fremover. Storskala utbygging – med tilhørende befolkningsvekst – vil bidra til å legge ytterligere 

press på de allerede knappe vannressursene i kommunen.  

Beredskap og sikkerhet / brannvesen:  

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor 

sine grenser. I samfunnsdelen til kommuneplanen fremsetter kommunen følgende som et av sine 

hovedmål (side 25):  

"Eidsvoll kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser 

kan oppstå, samt redusere konsekvenser av slike hendelser."  



Eidsvoll kommune består i dag av spredt lavhusbebyggelse med noe lavblokkbebyggelse i 

sentrumsområdene. Høy og tett utbygging rundt kollektivknutepunktene Eidsvoll stasjon og Eidsvoll 

Verk stasjon vil stille store krav til beredskap og sikkerhet – herunder brannvesen. På Lundsjordet ved 

Eidsvoll Verk stasjon ønsker utbyggerne å bygge høyblokker opp til 11 etasjer. Denne typen 

bebyggelse vil stille helt andre krav til personell og utstyr ved en brann enn det som er tilfellet i dag; 

brannbilene må ha lange nok stiger, det må være tilstrekkelig med vannreserver til slokking ved en 

storbrann i tett bygningsmasse, etc. Kommunen må også være i stand til å håndtere en eventuell 

masse-evakuering av sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt dersom det skulle bli påkrevet (et 

eksempel er evakueringen av 2000 mennesker fra Lillestrøm sentrum i april 2000 grunnet 

eksplosjonsfare fra to togvogner med propan som sto i brann på Lillestrøm stasjon).  

Kollektivtrafikk / jernbane:  

Den planlagte storskala utbyggingen rundt kollektivknutepunktene Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk 

stasjon har som utgangspunkt at beboerne i disse områdene i størst mulig grad skal benytte seg av 

kollektivtrafikk. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus presiserer følgende 

vedrørende dette (side 25):  

"Kapasitet i det regionale kollektivtransporttilbudet bør tillegges vekt når fremtidig vekst fastsettes." 

Mange av kommunens innbyggere pendler med tog til jobb i Oslo. Togene er imidlertid allerede i dag 

svært fulle i rushtiden (ikke sitteplass til alle). Dette gjelder spesielt fra Eidsvoll Verk stasjon – til tross 

for at antall togavganger der for få år siden ble utvidet til to avganger i timen og togene kjøres med 

doble togsett. Eidsvoll stasjon har tre togavganger i timen, slik at togkapasiteten der er noe bedre. 

Eidsvoll er også et høyere prioritert kollektivknutepunkt enn Råholt / Eidsvoll Verk i den regionale 

planen for areal og transport. Det må dermed forventes at Eidsvoll vil ha et bedre 

kollektivtrafikktilbud enn Råholt også i framtiden. Hovedtyngden av en eventuell befolkningsvekst 

bør derfor legges til Eidsvoll i stedet for Råholt. Det er imidlertid lite som tyder på at det vil bli noen 

generell økning i togtilbudet i kommunen i overskuelig fremtid. Den kraftige økningen i antall 

togpassasjerer som kommunens boligbyggingsplaner legger opp til er dermed ikke forenlig med 

kollektivtrafikktilbudet som i fremtiden vil være tilgjengelig for innbyggerne i området. 

Kapitel 5 – Kvalitetskrav ved arealutbygging: Den omfattende boligveksten som det planlegges 

med i kommuneplanen vil ha store konsekvenser for miljø og samfunn. Når arealutbygging planlegges 

skal virkninger for miljø og samfunn utredes, jfr. Plan- og bygningsloven, § 4-2, andre ledd:  

"For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 

utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av 

planens virkninger for miljø og samfunn."  

Plan- og bygningsloven sier videre (§29-2):  

"Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn 

innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 

naturlige omgivelser og plassering."  

En omfattende utbygging med høy og tett bygningsmasse vil bryte sterkt både med de naturlige 

omgivelsene og dagens eksisterende bebyggelse, som i all hovedsak består av spredt lavhusbebyggelse 

og noe lav blokkbebyggelse i sentrumsområdene i Eidsvoll og Råholt. Boligbyggingsprogrammet som 

det legges opp til i kommuneplanen vil derfor etter vår oppfatning ikke være forenlig med plan- og 

bygningsloven §29-2.  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus sier følgende om kvalitetskrav i forbindelse 

med arealutvikling (side 45):  



"I kommuneplanens arealdel forventes det at det inngår bestemmelser og retningslinjer med 

kvalitetskrav til arealutvikling både innenfor og utenfor prioriterte vekstområder. Det legges 

til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne 

strukturer, kulturminner og kulturmiljøer."  

Samfunnsdelen til kommuneplanen har videre som to av sine hovedmål (side 20 og 23):  

"Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 

utbyggingsmønster i all arealplanlegging."  

og  

"Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, kultur- og 

miljøkvaliteter."  

Det legges her vekt på at Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine 

natur-, kultur-, og miljøkvaliteter. I en rapport om lokal mobilitet og grønnstruktur i Råholt sentrum 

konkluderes det med at det er store forskjeller innenfor Råholt når det gjelder kvalitet på – og omfang 

av – grønnstruktur. Det påpekes imidlertid at det særlig i sentrum er mangel på grønnstruktur og 

rekreasjonsmuligheter. Vi kan vanskelig se at den massive boligutbyggingen som kommuneplanen 

legger opp til i sentrumsområdene vil kunne bidra til å bedre denne situasjonen.  

I samfunnsdelen til kommuneplanen pekes det på at kommunen har en rekke helseutfordringer i 

befolkningen (side 11). Kommunen har blant annet en høyere andel livsstilssykdommer som overvekt 

/ fedme, muskel- og skjelettlidelser enn resten av landet og en høyere andel av befolkningen har 

psykiske symptomer. Forventet levealder blant menn og kvinner er også lavere enn for landet som 

helhet. I samfunnsdelen av kommuneplanen erkjennes det at det vil bli en utfordring å kombinere 

fortetting av sentrale områder med mulighet for friluftsliv og rekreasjon, helsebringende aktivitet og 

god livskvalitet for kommunens innbyggere (side 20). Vi er enig i denne vurderingen og mener at 

omfanget av den planlagte boligutbyggingen også av denne grunn bør reduseres kraftig. 

Administrasjonens kommentar:  

 

Norconsult har utarbeidet nye befolkningsprognoser for Eidsvoll kommune. Det er utarbeidet to 

alternative prognoser med litt ulike forutsetninger. I den ene prognosen er befolkningsutviklingen styrt 

av kommunens boligbyggeprogram («boligbyggestyrt prognose»), mens den andre prognosen 

utarbeidet med en 50-50 vekting mellom den boligbyggestyrte prognosen og SSB sitt 

hovedframskrivingsalternativ fra august 2020 («vektet prognose»).  

Vektet prognose anbefales som kommunens hovedprognose for årene framover (se mer om dette til 

slutt i kapittelet). Vektet prognose er derfor også den som omtales mest i rapportens tre neste kapitler, 

men detaljerte tall for begge prognoser er gjengitt i tabellvedlegget.  

Prognosene kan brukes til planlegging av tjenesteområder som grunnskole, barnehage, helse- og 

omsorg, samt til overordnet kommunal planlegging, budsjett og økonomiplan, mv.  

Alle beregninger og analyser er gjort i Norconsults egenutviklede metoder og beregningsmodeller for 

befolkningsprognoser som har vært brukt i kommuner over hele landet de siste 25 årene.  

Prognosen tar utgangspunkt i den registrerte befolkningen som er bosatt i kommunens grunnkretser pr. 

1. januar 2020 og elevtall på skolene ved starten av skoleåret 2020/21. Det er skolenes 

opptaksområder som er minste geografiske enhet i denne rapporten. De ulike skoleområdene er i 

prognosen satt sammen av grunnkretser på følgende måte:  



Bønsmoen:  506 Amundrud (70%), 601 Venjar, 602 Bøn, 603 Hoberg, 604 Råholtjordet 1, 606 

Fuglerud og 607 Haugen  

Dal:   609 Vestenga (20%), 801 Ladderud, 802 Hjera nedre, 803 Dal st., 804 Skytterseter og  

805 Hagamoen  

Eidsvoll Verk:  501 Klaseie, 502 Stavijordet, 503 Jonsrud, 504 Mattisholtet, 505 Lundgård, 506 

Amundrud (30%) og 507 Sagmoen  

Feiring: 101 Berger, 102 Disserud, 103 Øgarden, 104 Kjerkekretsen og 105 Tosterud  

Langset:  201 Byrud, 202 Stensby, 203 Industrifeltet, 204 Sanderud, 205 Setre, 206 Habberstad, 

207 Langset, 208 Ørbekk og 209 Morskogen  

Råholt:  605 Råholtjordet 2, 608 Kroken, 609 Vestenga (80%), 610 Råholtmoen 1, 611 

Råholtmoen 2, 612 Råholtmoen 3, 613 Fuglerud skog, 614 Råholt skog, 615 

Råholtmoen 4, 616 Råholtmoen 5 og 617 Hjera  

Vilberg:  401 Holsletta, 402 Røkholt Tønsaker Elstad, 403 Vilberg, 404 Sundet, 405 Gruemyra, 

406 Øvre Styri, 407 Staurdalen, 408 Styri, 409 Frilset, 410 Finnbråtan, 411 Gullverket 

1 og 412 Gullverket 2  

Ås:   301 Dokken, 302 Boksrud, 303 Hammerstad, 304 Brennsmork, 305 Vestvang, 307  

Vegamot,  308 Dønnum, 309 Holstangen, 310 Prestegårdsjordet, 701 Bårli, 702  

Finstad, 703 Løken og 704 Strand Døli. 

Hva baserer prognosen seg på? 

 

Prognosene baserer seg på en videreføring av aldersfordelt flyttemønster, fruktbarhet og dødelighet 

som for de siste fem årene. Flyttestrømmene i den boligstyrte prognosen er korrigert for forventet 

boligbygging, mens vektet prognose har redusert effekten av boligbyggingen. Punktene under lister 

opp utgangspunkt og forutsetninger for prognoseberegningene: 

 

• Folketallet i Eidsvoll kommune pr. 01.01.2020 (tall fra SSB på grunnkretsnivå).  

• Fruktbarhet og dødelighet: som gjennomsnittet for de siste 4 årene, men fruktbarheten er utover i 

perioden gradvis økt opp til og litt over fruktbarheten som er lagt til grunn u hovedalternativet i SSB-

framskrivingene fra 2020 (i den boligbyggestyrte prognosen blir fødselstallene betydelig høyere enn 

SSB-framskrivingen på grunn av stor innflytting som følge av omfattende boligbygging).  

• Flytting: aldersfordelte flyttemønster inn i, ut av og internt i kommunen som i årene 2016-2019, er 

lagt til grunn for aldersfordelt flytting i årene framover (korrigert for endret boligbygging).  

• Boligbygging: prognosen er korrigert for kommunens egne tall på forventet boligbygging i de ulike 

skoleområdene. Tall for framtidig boligbygging, som det er tatt fullt høyde for i den boligstyrte 

prognosen, men redusert effekten av i den vektede prognosen, er vist i tabellen lenger nede.  

Tillegg for elevtallsprognosene:  

• Elevtall ved starten av skoleåret 2020/21 (tall fra kommunen).  



• Forventet avgang til andre skoletilbud enn nærskolen er videreført i samme omfang som i dag. Dette 

omfatter, i tillegg til elever som velger andre kommunale skoler, ca 100 elever som velger andre 

skoletilbud i egen eller andre kommuner (Steinerskolen på Eidsvoll, som har 86 elever i skoleåret 

2020/21, er det eneste ikke-kommunale skoletilbudet i kommunen).  

4. Sikkerhet mot flom og ras er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de foreslåtte planbestemmelsene §§8, 9, 

31 og 32 som har betydning for både reguleringsplansaker og byggesaker. Det har heller ikke kommet 

innvendinger fra Statsforvalteren i Viken eller andre offentlige instanser til disse bestemmelsene, så 

hensynene ansees ivaretatt. 

 

Tas til orientering. For øvrig vises det til overordnede statlige og regionale føringer, herunder areal og 

transportplan Oslo-Akershus. 

 

Nr. 11 Silje Camilla 

Myrhaug  

Privatperson  29.4.2020 

 

Etter gjennomlesning av planen er jeg glad for å se for at det har kommet på plass en del momenter i 

fht miljø og grønnvekst. Det som ikke er fullt så gledelig er at det ser ut til å gå hardt utover særpreget 

til bygda og at nye boligområdene som planlegges går utover godt etablerte boområder. Samtidig 

mangler også mye på planer for infrastruktur og offentlig virksomhet i forhold til videre utvikling av 

kommunen i årene som kommer. Det er viktig at kommunene har en plan for hvordan vi ønsker at vi 

skal ha det og at det er vi som sitter ved roret og at det ikke blir utbyggere som styrer hele utviklingen. 

Da blir profitt og maks utnyttelse det som styrer og vi får en ensformig, tett bebyggelse med færre 

gode bokvaliteter og vi trekkes en ensformig befolkningsgruppe noe som vil gi dårlig med 

skatteinntekter og samfunnsøkonomi. Samtidig de gode områdene for lek, friluftsliv, kulturelle tilbud 

og offentlig virksomhet vil også gå tapt om ikke det gjøres noen grep for å legge tydeligere føringer på 

fremtidig bruk av ulike arealer. noe av det jeg ikke kan se det er satt av arealer til er blant annet å få på 

plass en ny kirke eller tilsvarende for seremonier knyttet til viktig milepæler i livet som bryllup, dåp, 

konfirmasjoner samt tilstrekkelig plass til alle som ønsker å ta avskjed med en venn eller et 

familiemedlem. Kommunene er også i behov av større og flere barnehager og skoler, og lokaler til 

skolekorps, all idrett og andre fritidsaktiviteter for å kunne ta vare på barna som jo er fremtiden. I dag 

kan ikke søsken få delta på skoleavslutninger pga plassmangel, og man må derfor splittes som familie 

ved slike anledninger som er viktig et barns liv. Det er heller ikke nok plass i klasserommene for 

alternativ undervisning og hva skjer på om det skulle kommet elever til med funksjonshemninger. Er 

det muligheter for dem å kunne gå på hvilke som helst skole i bygda og ha dette som sin nærskole 

neppe, men hvor er det satt av plass for å bygge slike skoler i fremtiden da dagens tomter gjerne er for 

små for kravene som stilles. Samtididig skal det gis plass til næring som nye arbeidsplasser kan skapes 

og de eldre trenger boliger og tilbud tilpasset sin gruppe. Utfra et folkehelseperspektiv er det også 

viktig med gode turmuligheter sommer som vinter og gang og sykkelveier samt skiløyper er det viktig 

at vi finner plass til og grønne lunger trengs også i de største press områdene. Mitt innspill er at planen 

blir for tynn og at det kreves mer for at dette dokumentet skal kunne gi oss ei levende bygd på vei inn i 

fremtiden. vi må kunne se hvor infrastruktur, skoler, næring, omsorgsboliger, grøntområder som i et 

lavterskeltilbud med mer vil komme og ikke bare hvor man vil ha fortetning av boliger. Lykke til med 

arbeidet.  

 

Administrasjonens kommentar: Tas til orientering.  

 

 

 

 



Nr. 12 Eidsvoll Høyre  Politisk parti  30.4.2020 

* 

Samfunnsdelen i planen er ikke helt enkel å kommentere nå, tid og omfang tatt i betraktning. Det vi 

for så vidt allerede vet, er at det statistiske materialet er uklart i betydningen at kommunen skal få nye 

statistikker «tidlig i 2020». Særlig gjelder det befolkningsutvikling o demografi. Noe som jo innebærer 

at mange av områdene som beskrives i denne delen ikke nødvendigvis holder mål i forhold til 

virkeligheten. Det er også en altfor stor vekt på rene beskrivelser av de ulike virksomhetsområdene, 

uten at man ser på de langsiktige utviklingslinjene. Slik sett er samfunnsdelen på mange måter et 

pliktløp der man gjør seg ferdig med en del beskrivelser av kommunen uten at man egentlig tar det inn 

i en langsiktig tenkning rundt kommunens og innbyggernes fremtid. Man ser dette på beskrivelsen av 

virksomhetsområdene, disse er ikke særlig mer enn fremskrivinger av slik det er i dag.  

Noe av det viktigste og mest negative er likevel at målsettinger og satsingsområder i samfunnsdelen på 

mange områder ikke er i tråd med det som beskrives/skisseres av tiltak og forslag i arealdelen. Det er 

alvorlig og bekymringsfullt. Det gjør at man dels blir forvirret, dels blir regelrett lurt. Et eksempel er 

satsingen «Areal og tettstedsutvikling». Her er målsettingen som dere ser nedenfor fullstendig 

annerledes enn tiltakene som beskrives i arealplanen. Et annet eksempel er målsettingen for delområde 

Næring som er fullstendig meningsløs om man ser på satsingene som beskrives. Samtidig er 

målsettingene også fulle av selvfølgeligheter.  

I punkt 3.3 under Fritidsbebyggelse står det at det i arealdelen er satt av flere områder til 

fritidsbebyggelse.  

I en sjekk av dette punktet ser det ut til å komme frem av kommunen har redusert arealer til fremtidig 

fritidsbebyggelse fra ca. 850 mål med 730 mål. De resterende områdene må ansees å være arealer av 

mindre interesse i markedet enn de arealer som er tatt ut. Eidsvoll Høyre foreslår å ta inn igjen de 

arealer som nå ligger i kommuneplanen, samt utvide med nye arealer som nevnt i innspill til 

arealdelen 

Administrasjonens kommentar:  

 

Innspillet tas til orientering, nødvendige justeringer tilføres i samsvar med tidligere politiske 

behandlinger. 

Nr. 13 Eidsvoll FRP Politisk parti  30.4.2020 

* 

Eidsvoll FrP spiller ikke inn noe helhetlig endringsforslag til kommuneplanens samfunnsdel i 

høringsinnspillet, utover det som allerede fremkommer underveis i deres høringsuttalelse, men varsler 

med dette at det vil komme alternative forslag ifm den endelige behandlingen av kommuneplanen. 

Administrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

Nr. 14 Eidsvoll SV og 

RØDT  

Politiske partier  30.4.2020 

* 

Samfunnsdelens avsnitt s. 3 «Miljø og klima»  

Dette avsnittet er for svakt, og foreslås erstattet med: Trafikk, klima og miljø  

Vi når ikke klimamålene våre ved å bygge nye veger. Bedre kollektivtrafikk er det vi trenger. Målet 

må være godt vedlikeholdte og trafikksikre veger. Veger som er gode, trygge og rasjonelle også for 

mjuke trafikanter.  



Flere el-biler reduserer klimagassutslipp, men det tar tid å bytte ut hele bilparken. Dessuten er batterier 

et miljøproblem i seg sjøl. Før hydrogenteknologien og fyllestasjoner for hydrogen er på plass, vil 

miljø- og klimaavtrykket fra trafikk fortsatt være høyt. Eidsvoll kommune må derfor gjøre det vi kan 

for å legge til rette for flere fyllestasjoner for hydrogen. Dette er spesielt viktig for at anleggsmaskiner 

og tungtrafikk, som vanskeligere kan benytte seg av batterier, skal kunne bli fossilfri.  

Privatbilisme er et særdeles plasskrevende system, - både når det brukes og står parkert. I tettbygde 

strøk må privatbilisme begrenses. Maks-grense for P-plasser knytta til boliger i sentrale strøk er et 

nødvendig tiltak for å håndtere dette.  

Grendestrukturen i kommunen vår er en viktig kvalitet. Eidsvoll er, og skal fortsatt være, ei bygd hvor 

folk bor på steder og i grender relativt langt fra togstasjoner og sentrum. Disse mindre stedene har 

også krav på offentlig kommunikasjon. Det lokale busstilbudet må bygges ut slik at biltrafikken til 

sentrum og togstasjoner kan reduseres. 

Samfunnsdelens avsnitt 3.4 (s.23) «Miljø og klima» er for svakt.  

Følgende endinger foreslås:  

Utfordringer. Siste setning strykes og erstattes med:  

Klimakrisa vil kreve mye av oss. Nasjonale og regionale mål for reduksjon av 

klimagassutslipp skal følges opp. Samspillet med regionale myndigheter vil bli spesielt viktig.  

Gjelder første setning under «Delmål og strategier». Regionale føringer blir minst like viktige 

som nasjonale. I første avsnitt, første og siste setning (innskutt leddsetning), legge til 

«regionale»:  

Energibruk og klimagassutslipp skal reduseres i tråd med regionale og nasjonale …  

…, i tråd med nasjonale og regionale føringer, …  

Begrunnelse: Regionale mål og føringer vil være mer konkrete enn de nasjonale. Det blir viktig å 

spille på lag med regionale myndigheter, og slik også «ansvarliggjøre» regionale myndigheter.  

Samfunnsdelens avsnitt 3.7 «Personal- og organisasjonsutvikling»  

Her sies det ikke noe om heltid. Her må Eidsvoll kommune gjøre en bedre jobb.  

Utfordringer. Første avsnitt (s.26), etter andre setning, settes følgende setninger inn: 

Og arbeidstakerne forventer sikre og gode arbeidsplasser, og ei lønn å leve av. Spesielt 

innenfor pleie og omsorg, med stor grad av deltidsstillinger, er dette en utfordring. I tillegg vil 

hele stillinger styrke fagkompetansen og redusere smitterisikoen.  

Hovedmål. Siste setning endres til:  

Kommunen skal framstå som en attraktiv arbeidsplass med vekt på heltidskultur.  

s.28, under «Eidsvoll skal framstå som en attraktiv arbeidsgiver» foreslås å sette inn følgende 

(siste) avsnitt:  

Eidsvoll kommune skal fremme likestilling i arbeidslivet. Økonomisk likeverd mellom 

kjønnene skal stå sentralt. Dette skal gjenspeiles i lønnspolitikken og i arbeidet med en 

sterkere heltidskultur.  

Begrunnelse: Likestillingsperspektivet burde det nesten være unødvendig å begrunne. Kvinner har rett 

på like stor økonomisk frihet som menn! 



Samfunnsdelens avsnitt 4.1 Barnehage  

Tillegg s.28 etter første setning i første avsnitt, tillegg:  

For å sikre kompetansen innen barnehagesektoren, bør andelen kommunale barnehager økes.  

Tillegg s.29, første avsnitt. Tillegg etter første punktum:  

En for stor andel private barnehager kan svekke kommunens kompetanse til, og muligheter 

for, å utføre slike oppdrag.  

Begrunnelse: Det er (minst) tre dilemmaer rundt en stor andel kommersielle barnehager: 1) Offentlige 

penger går i for stor grad til privat profitt. 2) Det er kommunene som har ansvar og er 

tilsynsmyndighet. Dette fordrer god faglig kompetanse. Blir det private innslaget for stort, forskyves 

både makt og kompetanse. Barnehager er et offentlig ansvar, da må det offentlige også gis 

rammevilkår får å ivareta dette ansvaret. I denne sammenhengen (samfunnsdelen i kommuneplanen) 

er det pkt.2 det må tas særskilt hensyn til. 3) En stadig større andel private barnehager fra stor-

konsern fører til mindre variasjon og valgfrihet når det gjelder rammer og pedagogisk innhold. Dette 

står i kontrast til det som er et hovedargument for en blanding av private og offentlige barnehager – 

større valgfrihet og variasjon. 

Samfunnsdelens avsnitt 4.2 Skole  

Side 29, andre avsnitt. Stiller spørsmål til følgende utsagn:  

«Det er skolesjefen som har ansvaret … .» Er det ikke formelt kommunedirektøren 

(rådmannen) som har administrativt ansvar, per definisjon? Hva med alle de andre etatsjefene, 

- da må det vel presiseres for alle? Hvordan rådmannen fordeler ansvaret nedover i 

organisasjonen har vel ikke noe i samfunnsdelen i kommuneplanen å gjøre! Å beskrive hva 

kommunen har ansvar for, bør stå (jf. formuleringene i avsnitt 4.1 Barnehage), men ikke hva 

en spesifikk etatsjef har ansvar for! 

Samfunnsdelens avsnitt 4.8 Kultur  

Side 35, siste avsnitt. Om demokrati, ytringsfrihet og et opplyst samfunn.  

Her bør det (enten omskrives eller lages et eget avsnitt) få fram at vi huser Eidsvold 1814, med det 

særskilte ansvaret dette medfører. Vi skal ha et bevisst og aktivt samarbeid med Eidsvold 1814. 

Administrasjonens kommentar:  

Administrasjonen vil kommentere innspillet leddvis, lik utformingen på det som er innsendt. 

 

Samfunnsdelens avsnitt s.3 «Miljø og klima»: Hva gjelder min. og maks. parkeringsnormer vises 

det til forslag til kommuneplanbestemmelse §12. Innspillet tas til orientering. 

 

Samfunnsdelens avsnitt 3.4 (s.23) «Miljø og klima» er for svakt: Tas til etterretning og korrigeres 

delvis. 

 

 Samfunnsdelens avsnitt 3.7 «Personal- og organisasjonsutvikling»: Tas til orientering. 

 

Samfunnsdelens avsnitt 4.1 Barnehage: Tas til orientering. 

Samfunnsdelens avsnitt 4.2 Skole: Erstatter begrepet skolesjef med kommuneadministrasjonen. 

Samfunnsdelens avsnitt 4.8 Kultur: Tas til etterretning, omskrives og legges til info om at arbeid 

med kulturminneplanen er påbegynt. 


