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Uttalelse fra offentlige instanser:  
Bane NOR, 9.3.2018 Bane NOR har ingen merknader til planen. Tas til orientering. 

Akershus 
Fylkeskommune, 
28.2.2018 

Fylkeskommunen påpeker det samme som i sin uttalelse til offentlig 
ettersyn av kommunedelplanen for Råholt, at det vil det være 
avgjørende for å lykkes med definisjon av et tydeligere 
tettstedssentrum, hvis veksten i all hovedsak skjer i Råholt sentrum og 
i gangavstand til Eidsvoll verk stasjon. En slik utvikling vil også bidra til 
å nå målene i regional plan for areal og transport. Fylkesrådmannen 
forventer at kommunen i sitt videre planarbeid prioriterer utvikling av 
de sentrumsnære områdene. 

Kommunen prioriterer utvikling av sentrumsområdene, hvor det foregår prosess 
områdereguleringsplan for både Eidsvoll og Råholt sentrum. Samtidig er kommunen i 
gang med rullering av Kommuneplanen og arbeidet med utredning av grønn grense. 
Allikevel foreligger en gjeldene kommuneplan, som åpner opp for boligbebyggelse av 
aktuell plan. Planen legger opp til boligtyper og kvaliteter som vil være vanskelig å oppnå 
nærmere sentrum, samtidig er dette et område med relativt god beliggenhet for bruk av 
kollektivtransport, med blant annet 15-minutters ruter i rushtiden.  

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, 12.3.2018 

Det aktuelle planområdet ligger i et område som Fylkesmannen 
fremmet innsigelse til i sin uttalelse til kommunedelplan for Råholt 
datert 16.11.2017. Innsigelsen er begrunnet med hensynet til jordvern 
og føringene i regional plan for areal- og transport. Fylkesmannen 
viser i innsigelsen til at arealet omfatter over 20 dekar fulldyrka jord, 
og at det er avsatt så store områder til bolig- og sentrumsformål på 
Råholt at det ikke er behov for å bygge ut dette arealet nå. Innsigelsen 
til kommunedelplanen er ikke avklart, og det fremmes derfor 
innsigelse til reguleringsforslaget. 
 
 
 
 

Administrasjonen har forståelse for at hensynet til jordvern og regional plan for areal og 
transport er viktig, og at nye føringer skal hensynstas. Likevel stiller administrasjonen 
spørsmål ved om det er riktig å fremme innsigelser til en kommunedelplan som viderefører 
en kommuneplan kun to år etter vedtak av denne og som er i tråd med denne.  
Nå har kommunen trukket kommunedelplanen for Råholt, slik at det er kommuneplanen 
som er gjeldende for denne planen. 
 
Fylkesmannen er av den oppfatning at nye føringer gjør det mulig å fremme innsigelse til 
planer som tidligere er avklart og vedtatt. Kommuneplanen ble vedtatt 10. mars 2015 
etter mekling i 2014. Regional plan for areal og transport (RP-ATP) ble vedtatt i desember 
2015. Fylkesmannen anser at siden RP-ATP ble vedtatt etter at kommuneplanen ble 
vedtatt, foreligger det nye føringer som gir Fylkesmannen anledning til å fremme 
innsigelse til en plan som i utgangspunktet er i tråd med kommuneplanen. Dersom 
kommunen er uenig i dette skal departementet avgjøre saken, jf. PBL. § 5-5 første ledd 
tredje punktum.  
Eidsvoll kommune mener at innholdet i RP-ATP var kjent for Fylkesmannen i forbindelse 
med kommuneplanprosessen høsten 2014, og at Fylkesmannen burde ha fremmet 



innsigelsen allerede den gang. Eidsvoll kommune fastholder gjeldende kommuneplan, og 
anmodet Fylkesmannen om å oversende saken til departementet som her skal ta stilling til 
om det er ny kunnskap eller nye forhold som gjør at en tidligere plan ikke lenger skal 
kunne legges til grunn for senere planer. 
Fylkesmannen svarte da at KMD ikke tar stilling til kommunens spørsmål etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 5-5 før saken eventuelt blir oversendt til departementet som en 
innsigelsesavgjørelse (pbl § 5-6). Dersom kommunen ikke tar innsigelsen til følge skal det 
foretas mekling. Dersom det ikke oppnås enighet sendes saken til departementet, som da 
vil vurdere Fylkesmannens adgang til å fremme innsigelse. 
 

Hafslund Nett, 5.3.2018 
 

Nettselskapet bemerker at verken ny eller eksisterende nettstasjon er 
inntegnet på plankartet. HN viser til opplysninger gitt ved uttalelse til 
varsel om oppstart av planarbeidet «Arealer som skal brukes til 
frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse 
og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», 
energianlegg kode 1510, jfr. vedlegg I til kart- og planforskriften». 

En evt. ny nettstasjon er planlagt i sydøstre hjørne av reguleringsplanen. Den er planlagt 5 
meter fra brennbart materiale og minimum 10 meter fra nærmeste bolighus. Denne er 
ikke regulert inn, da det å fastlåse den i reguleringsplanen vil forhindre en evt. justering av 
plasseringen ved videre detaljprosjektering av bebyggelsen til byggesakprosessen. 
Plassering er sikret i bestemmelsene. 

Statens Vegvesen, 
16.3.2018 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til forslaget om å regulere 
byggegrensen langs fv. 501 (Trondheimsvegen), fordi denne 
byggegrensen vil være til hinder for å kunne utføre forbedrende tiltak 
langs fv. 501, av hensyn til trafikksikkerheten til gående og syklende. 
Byggegrensen må reguleres i en avstand på minst 20 m fra midtlinjen 
til fv. 501. Formålet med byggegrensen er bl.a. å sikre mulighet til å 
kunne bygge om dagens gang og sykkelveg til sykkelveg med fortau. 
Byggegrensen skal også sikre areal til å kunne bygge om krysset 
mellom fv. 501, Martin Johansens veg og Fjellet fra x-kryss til 
rundkjøring. Statens vegvesen kan ikke akseptere at det reguleres 
renovasjonsareal/avfallsbrønner, garasjer, parkeringsplasser, intern 
veg eller andre faste anlegg på området mellom byggegrensen og fv. 
501. Statens vegvesen kan akseptere at det reguleres støyskjerm med 
plassering som vist på forslaget til reguleringsplan fordi det er mulig å 
flytte på støyskjermen dersom det i fremtiden skal bygges tiltak langs 
fv. 501.  
 
Beregninger av trafikkstøy ved boliger må foreligge før 
reguleringsplanen vedtas. Planbeskrivelsen, avsnitt 5.5. Støyforhold, 
viser at reguleringsplanen legger til rette for bygging av boliger i gul 
støysone etter at det er bygget støyskjerm langs fv. 501. 
Det fremgår ikke av støykartet i planbeskrivelsen i hvilken høyde 
trafikkstøyen er beregnet i. Statens vegvesen forventer at kommunen 
som støymyndighet ikke vedtar forslaget til reguleringsplan før 
kommunen har mottatt støyberegninger som dokumenterer at det 

Tas til etterretning.  
Det har vært dialog med Vegvesenet. Forslagstiller har utarbeidet nytt reguleringsplankart 
av 15.2.2019 som viser en byggegrense på 20 meter fra senterlinje Fv. 501. Vegvesenet  
har trukket sin innsigelse i brev datert 14.1.2019, på vilkår om at bebyggelsen reguleres 20 
meter fra senterlinje Fv. 501. Nytt planforslag viser nå byggegrense 20m fra midtlinjen til 
fv. 501. 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Renovasjonsareal/avfallsbrønner, garasjer, parkeringsplasser, intern 
veg eller andre faste anlegger nå flyttet med avstand på min. 20m. fra midtlinje veg. 
 
 
Støykartet med støyskjerm viser at alle boliger vil få minimum en stille side. Utbyggingen 
betinger støyskjermingstiltak i tillegg til planlagte garasjer. Støyskjermingstiltak må ha en 
høyde på minimum 2,5 meter. Det er mulig å trekke støyskjerm i nord og syd noe vestover 
for å bedre støysituasjonen ytterligere for enkelte av boligene. Bebyggelsen er ikke 
prosjektert i detalj, men støykart viser gode muligheter for stille sider. Videre prosess mot 
byggesøknad vil i detalj avklare forholdet mellom støyfølsomme rom og 
støyskjermingstiltak.  
 



med bygging av støyskjerm er mulig å oppnå støynivå Lden 55 dB eller 
lavere støynivå utenfor alle vinduer til soverom og stuer, og på private 
uteplasser/balkonger. Det må beregnes trafikkstøy utenfor vinduer til 
soverom og stuer og balkonger i alle etasjer. Viser til retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 
avsnitt 3.2.1 Etablering av ny bebyggelse i støysonene, som sier at 
støyfaglig utredning/støyberegninger skal foreligge samtidig med 
planforslaget i plansaker.  
 
For å forebygge støyplager og sikre at beboerne ikke blir utsatt for 
trafikkstøy over grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016 må 
ordlyden i reguleringsbestemmelse 2.4 endres til følgende ordlyd: 
«Kommunen må ha mottatt dokumentasjon på at det er utført 
støyskjermingstiltak som sikrer at støynivå utenfor alle vinduer til 
soverom og stuer, og på balkonger/uteplasser er Lden 55 dB eller laver 
før kommunen kan gi brukstillatelse/ferdigattest for boliger.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning. Ordlyden er innarbeidet i reguleringsbestemmelsene. 

Telenor, 12.2.2018 Telenor har noen kabeltraseer i området, som må hensyn tas ved 
videre planlegging. Når arbeid skal igangsettes må saken meldes inn til 
Telenor via vår portal www.telenor.no/kabelnett. Videre gjør Telenor 
oppmerksom på at kabelpåvisning må bestilles og utføres før arbeid 
igangsettes. 

Tas til orientering. 

Uttalelse fra virksomheter i Eidsvoll Kommune:  
Kommunalteknikk, 
6.2.2018 

Vedlagt VA-rammeplan er i prinsippet akseptabel, men det må 
påregnes enkelte endringer og oppdateringer før innsending iht. 
bestemmelsene pkt. 2.5. Bl.a. må hovedvannledningen legges om fram 
til nærmeste kum på nordsiden av Hynnevegen. Krav til min. avstand 
mellom bygg/konstruksjon og nærmeste ledning er 4m, og ikke 3m 
som angitt i rammeplanen. Jfr. gjeldende VA-norm. 
I pkt. 5.2 er fortauet betegnet som FO1. Dette skal være SF1. 
 
For renovasjon må det beregnes 140 liter for fraksjonene restavfall, 
plast og papir. Det må avsettes tilstrekkelig areal tilpasset totalt 
kapasitetsbehov for området. 
Renovasjonskjøretøy kan ikke stå i kjøreveg eller på fortau ved 
tømming av avfall. Areal for renovasjonskjøretøy må tilrettelegges. 

 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til etterretning, og rettes. 
 
Tas til orientering. 
 
 
Tas til orientering. Dette skal foregå på internvei. 

Landbruk og geodata, 
6.2.2018 

Det bør settes som krav at planer som medfører omdisponering av 
dyrka og dyrkbar mark, inneholder en oversikt over omdisponert areal 
fordelt på reguleringsformål. Hvis mulig bør en slik oversikt utarbeides 
også for denne planen, slik at dette kan legges inn ved KOSTRA-
rapportering. 

 
 
Tas til orientering. Arealtabell for de ulike formålene fremgår i planbeskrivelsens kap. 5.8. 
 
 



Det bør nevnes i reguleringsbestemmelse 3.2 at 
masseforvaltningsplanen skal foreligge ved søknad om tillatelse til 
tiltak, på lik linje med utomhusplanen.  
 
Kommentar til reguleringsbestemmelse 5.10 Vann og avløp: 
Formuleringen «Overvann håndteres på eiendommen», bør ikke 
brukes, da det i praksis ikke mulig. Spesielt gjelder dette når det er tele 
i bakken og ved store nedbørsmengder og – aller verst – ved en 
kombinasjon av disse. Vann vil før eller seinere havne i lukket avløp 
eller åpen bekk nedstrøms planområdet. Ved utbygging øker andelen 
tette flater dramatisk, hvilket medfører at avrenningshastigheten også 
ved telefrie forhold øker tilsvarende dramatisk. Dette kan medføre 
lokal flomfare inne i det regulerte området og flom- og erosjonsfare på 
eiendommer nedstrøms planområdet.  
 
Kommentar til reguleringsbestemmelse 5.3 Tekniske anlegg. Det vises 
til merknad over. Å satse på at «overflatevann/takvann/drensvann 
skal håndteres på egen eiendom etter prinsippet om lokal 
overvannshåndtering» er lite forutseende og en smule naivt. 
Inntrykket rettes opp noe ved at det slås fast at «flomveger skal sikres 
og vises i detaljprosjekteringen av VA og overvannsanlegg». Men da er 
det viktig at det settes følgende krav, for eksempel formulert slik: 
«Foreslått løsning for overvannbehandling skal sikre at avrenning ut av 
reguleringsområdet kan foregå uten skade på omgivelsene ved 
minimum en 200-årsflom.»  
Dette er et problemområde som det må sette mye større fokus på i 
framtida for å møte de antatt økte utfordringene med økt 
nedbørintensitet. 
 

 
Tas til etterretning, og legges inn i bestemmelsen. 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. Dette vil bli håndtert internt. 
Det tillegges i bestemmelsen at det skal etableres et fordrøyningsvolum. Størrelse og 
plassering avklares i detaljprosjekteringen. 
 

Uttalelse fra private:  
Eirik Killingdalen, 
24.1.2018 

Da området tidligere har vært drøftet med offentlige instanser i 2017, 
etterspørres ny status. 
Kritisk til 3 etasjer, som vil kunne fjerne all utsikt og blokkere 
kveldssolen.  
Etterspør om det er tatt hensyn til at det er svært vanskelig å kjøre inn 
på hovedvegen ut fra Ladderud, og hvordan dette fremtidig skal 
ivaretas. Dette gjelder også luftkvaliteten ved økt fortetting. 
Ønsker å få tilsendt alle sakens dokumenter med en folkelig forklaring 
på beslutningene som er fattet.  

Se kommentar til Fylkesmannens uttalelse. 
Planområdet ligger lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse. Noe redusert utsikt 
kan bli konsekvensen for enkelte boliger som i da ligger på vestsiden av Nord-
Ladderudvegen. Solforholdene vil ikke bli særlig endret for eksisterende bebyggelse, (jf. 
planbeskrivelsens sol/skyggeanalyse).  
Det er utført en trafikkanalyse (jf. planbeskrivelsens kap. 4.3), som konkluderer at det ikke 
er behov for tiltak på bakgrunn av planforslaget. Allikevel er det avsatt arealer til 
eventuelle tiltak i fremtiden. 
Alle dokumenter vil bli oversendt berørte naboer ved eventuelt vedtak, samt bli tilgjengelig 
på kommunens hjemmeside. 



Even Haugerund, 
11.3.2018 

Bemerker at et sammenhengende dyrkingsareal på ca. 26 dekar med 
god bonitet, er i norsk sammenheng en verdifull resurs å ta vare på. 
Områdets beliggenhet tilsier at mesteparten av bevegelsene vil foregå 
med bil, og i mindre grad med buss. Kritisk til hvordan dette vil belaste 
trafikken på Trondheimsvegen, og parkeringsmangelen i Råholt 
sentrum. 
Er positivt til at akebakke og ball-løkke inngår i planen, men da må 
arealet som blir avsatt til formålet være av tilstrekkelig størrelse. På 
vinterstid brukes bakken allerede i dag, og den praktiske bruken er 
helt fram til eksisterende gangveg langs Trondheimsvegen. Dette er et 
tilbud som har vært etterspurt, og kommunen kjører også opp 
skiløype på området.  
Mener tilslutning til Nord-Ladderudvegen i begge ender må utformes 
som T-kryss, iht. vegnormalen. Garasjer og biloppstillingsplasser er 
plassert langs Trondheimsvegen. Dette betyr at alle motoriserte 
bevegelser vil skje gjennom hele boligfeltet til alle døgnets tider. Hvis 
det ikke skal innføres enveiskjøring må hovedvegen få en 
reguleringsbredde på 10 meter, da trafikken vil gå i begge retninger. 
For å begrense trafikkstøyen for de fremtidige beboere på feltet skal 
det bygges en støyskjerm kombinert av garasje og støyvegg. Dette vil 
medføre at de som beveger seg på gangvegen langs Trondheimsvegen 
vil - på grunn av den reflekterende støyen fra skjermen - få en langt 
høyere støybelastning enn i dag. Det samme vil også gjelde for de som 
bor på motsatt side av Trondheimsvegen, og bokvaliteten der vil bli 
redusert. Avbøtende tiltak er ikke foreslått. 
 
Det foreligger også plan for et nytt boligfelt i forlengelsen av Nord-
Ladderudvegen. Dette er presentert som konsentrert boligbebyggelse 
i terrasseutførelse, med rundt 100 boenheter. Av kjente planer vil det 
da bli rundt 200 nye boenheter som får sin adkomst fra Nord-
Ladderudvegen og videre til Hynnevegen og Trondheimsvegen. 
Avstanden til sentrumsdannelse og trafikknutepunkt er tidligere 
kommentert. Konklusjonen blir at dette er en lite gjennomtenkt plan. 
Det anbefales å avvise planen. 

 
 
 Se kommentar til innspill over. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Veg er prosjektert iht. Felles kommunal vegnorm, og har akseptabel regulert bredde iht. 
vegklasse og antall boenheter. 
 
 
 
 
Forståelig at det ikke synes positivt at ny bebyggelse kun ivaretar innværende prosjekt, og 
ikke eksisterende bebyggelse, når det kommer til støy. Det er allikevel slik at 
reguleringsplanen kun foretar tiltak for den aktuelle reguleringen, og ikke utover området, 
da tiltaket ikke er utslagsgivende for om området ligger i støyutsatt område eller ei.  
 
 
 
 
Tas til orientering. Sammenhengen av flere utbyggingsområder og konsekvensene av 
dette er vurdert i kommuneplansammenheng. 
 
 
 

Paul Nerby, 18.3.2018 Stiller spørsmål ved hvilket grunnlag man kan heve seg over føringer 
fra offentlige instanser. Viser til viktigheten av vern om matjorden, 
samt biltrafikksituasjonen gjennom Råholt. Mener prosjektet ligger 
altfor langt fra sentrum, og sammen med andre store 
utbyggingsprosjekter legger planen alt for stor belastningen på 
trafikken gjennom Råholt. Mener trafikkanalysen som er gjort ikke 
stemmer overens med virkeligheten. 

 Se kommentar til Fylkesmannens uttalelse. 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 



Mener videre prosjektet med 3 etasjer ikke estetisk passer inn blant 
den eksisterende bebyggelsen består av småhusbebyggelse. Bygg på 3 
etasjer, harmonerer ikke med hverken området rundt eller begrepet 
“småhus”. Mener utbyggingen anses å ha en negativ effekt, fremfor 
beskrevet positiv effekt. 
Er ikke positiv til type boliger planen legger opp til, som vil tiltrekke 
ensartet befolkningstype, som kommune allerede har stor vekt av.  
Synes innkomne merknader avfeies enket, og etterspør poenget med 
innsigelser hvis de ikke skal tas til etterretning. 
Ønsker å få avklart hvordan det er med konsesjon på eiendommen, da 
eiendommen opprinnelig var en del av en større landbrukseiendom.  
Kritisk til dagens politikere som sier ja til fremtidens mulighet til å 
dyrke mat, av hensyn til kortsiktig gevinst for utbyggere. 

Det er lagt opp til 2-3 etasjer, som er tilsvarende omkringliggende bebyggelse. Området 
legger opp til mer konsentrert bebyggelse, men med krav til en viss andel kjeda-
eneboliger/rekkehus. Samtidig med argumentet om ikke sentrumsnært nok, stilles det 
også krav til tilstrekkelig utnyttelse i sentrumsnære områder, om det tillates utbygging. 
 
 
Det er kun offentlige instanser som har innsigelsesmyndighet. For dette planforslaget 
gjelder dette SVV, som er blitt tatt til etterretning, og Fylkesmannen. Se kommentar til 
sistnevnte over. 
 
Området er konsesjonsfritt, da det er avsatt til bebyggelse -og anlegg i gjeldende 
kommuneplan. 
 

 


