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Planprogram for: 

Detaljregulering med konsekvensutredning for  
Sommerro, del av gbnr 233/35 Feiring,  

Eidsvoll kommune 
 
 

1. Bakgrunn og hensikt: 
Gbnr 233/35 ligger inntil hytteområdet på Mjøsstrand. Eiendommen er en landbrukseiendom.  
 
Det er ønske om utvikling av del av gbnr 233/35 til tomter for fritidsbebyggelse, som 
utvidelse av tilliggende hytteområde. Den delen av eiendommen som foreslås utviklet 
vurderes ikke å medføre arronderingsmessige ulemper for omkringliggende arealer eller 
bruken av disse. 
 
 

2. Formål: 
Området er tenkt regulert til byggeområde for fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. Det 
vurderes mulig å dele inn arealet i ca 10 hyttetomter. Adkomst vurderes mest 
hensiktsmessig sørfra, via Mårvegen og Gaupefaret.  

 
 

3. Planstatus og lovverk: 
Arealene innenfor planen er i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll (vedtatt 10.03.2015) 
avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Området er uregulert  
 
 

4. Planområdets beliggenhet og størrelse: 
 
Området ligger ca 150m øst for Feringvegen (fv 33), og ca 500 meter nord for butikken i 
Feiring, nord i Eidsvoll kommune.  
 
Planområdet er i i underkant av 12 dekar og består av del av gnr/bnr 233/35.  
 
 
Den delen av gbnr 233/35 som ønskes regulert utgjøres av grunnlendt skogsmark, og er ikke 
dyrket eller dyrkbart. De deler av eiendommen som utgjøres av dyrka mark berøres ikke av 
det planlagte tiltaket.  
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5. Krav til reguleringsplan, planprogram og konsekvensutredning: 
I henhold til Plan og bygningslovens § 12-3 utarbeides det ”Detaljregulering med 
konsekvensutredning for Sommerro, del av gbnr 233/35” med tilhørende bestemmelser, 
beskrivelse og utredninger. Planen vil bli utarbeidet som en detaljregulering i privat regi.  
 
Det aktuelle området er uregulert, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område.  I samråd 
med kommunen er tiltaket vurdert mot kriteriene for konsekvensutredning som gjelder iht. 
forskrift om konsekvensutredninger av 19. desember 2014. I det følgende synliggjøres 
vurderingen av dette.  
 
Forskriftens §2 
Den del av gbnr 233/35 som ønskes regulert er i størrelsesorden 11-12 dekar. Planarbeidet 
fanges dermed ikke opp av forskriftens §2 d). Planarbeidet innebærer ikke tiltak i vedlegg I, 
og oppfanges dermed heller ikke av forskriftens §2 f).  
 

Fv249 

Mårvegen 

Gaupefaret 

Feiringvegen 
Fv 33 
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Det planlagte tiltaket er dermed vurdert ikke å fanges opp av §2, vedrørende planer som 
alltid skal behandles etter forskriften. 
 
Forskriftens §3 
Da planarbeidet vil innebære en endring av planstatus i gjeldende kommuneplan, fanges det 
opp av §3b) som skal vurderes nærmere etter forskriftens vedlegg III.  
  
KU-forskriftens vedlegg III omfatter 17 punkter som tiltaket skal vurderes imot. Dette 
gjennomgås punkt for punkt i det følgende. Forskriftens tekst er skrevet i kursiv, mens 
vurderingene er påført under hvert punkt. 
 
Det skal vurderes om planer kan få vesentlige virkninger etter tredje ledd dersom det er 
sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med eller medføre; 
 

a) områder som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfold-
loven kap. V eller etter markaloven § 11, 
 
I hht temakart på miljostatus.no  arealis-basen hos NGU er det ikke vernede 
områder, midlertidig vern eller foreslått vern i eller omkring gbnr 233/35 i Feiring. 
Dette temaet er derfor ikke aktuelt. 
 

b) kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet 
etter kulturminneloven eller vernet etter plan- og bygningsloven, eller hvor det finnes 
eller er stor sannsynlighet for å finne automatisk fredete kulturminner som inngår i et 
kulturmiljø med stor tidsdybde 
 
I hht riksantikvarens database askeladden, er det ikke registrert kulturminner eller 
kulturmiljøer i eller omkring eiendommen. På bakgrunn av kjente registreringer, er 
det altså ingenting som tilsier at dette temaet skal tillegges avgjørende vekt. Videre 
er det ifølge karttjenesten miljostatus.no heller ikke SEFRAK-registrerte bygg innenfor 
området. Kulturminnemyndigheten vil i forbindelse med en evt. detaljregulering 
vurdere behovet for ytterligere kartlegging / registreringer. 

 

 
Utsnitt fra Miljostatus.no, med kulturminner og SEFRAK-registrerte bygg.  
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c) laksebestander i områder som er omfattet av ordningen med nasjonale laksevassdrag 
og nasjonale laksefjorder, 
 
Ikke aktuelt 
 

d) en forekomst av en utvalgt eller truet naturtype, verdifull naturtype av verdi A eller B, 
truet eller prioritert art, eller mot økologisk funksjonsområde for en prioritert art 
 
I hht temakart på miljostatus.no og artsdatabanken.no er det ikke registrert verdifulle 
eller prioriterte naturtyper eller prioriterte arter på eiendommen eller i nærheten av 
planområdet. 
 

e) naturområder som er særlig viktige for utøvelse av friluftsliv, 
 
I hht temakart på miljostatus.no er det ikke registrert betydning for friluftsliv på 
eiendommen. Det er etablert tursti langs strandlinja langs Mjøsa, som danner 
forbindelse både sør- og nordover. Det er ikke inntrykk av at planområdet har noen 
betydning for dyrking av friluftsliv. 
 

f) særlig verdifulle landskap, store sammenhengende naturområder med urørt preg 
eller vernede vassdrag, 
 
I hht til temakart på miljostatus.no og arealis-basen hos NGU, er det ikke registrert 
spesielle verdier knyttet til naturtype, kulturlandskap eller inngrepsfri natur som tilsier 
spesiell hensyn til dette på eller ved eiendommen. 
 

g) utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens særverdi-
områder eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt med reindriftsinteresser, 
 
Ikke aktuelt 
 

h) større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som 
er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet, 
 
Planforslaget vil innebære omdisponering av et areal på 11-12daa som i gjeldende 
kommuneplan er avsatt til LNF-formål. Dersom det vurderes at dette er et større LNF-
område, skal det videre vurderes hvorvidt dette medfører vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Det aktuelle området er ikke registrert som dyrkbart, og utgjøres 
av skogsmark med middels bonitet. Sett opp imot den øvre arealbegrensningen for 
arealer som skal vurderes etter vedlegg III (15 daa), vil en omdisponering av et areal 
på oppunder 12 daa muligens kunne vurderes som en større omdisponering. Det er i 
samråd med kommunen vurdert at dette kan være et punkt som vil være tvilsomt å 
kategorisk avvise betydningen av. Dermed er det konkludert med at det planlagte 
tiltaket utløser krav til behandling etter konsekvensutredningsforskriften.  
 

i) vesentlig økt belastning av luftforurensning, støy eller lukt, eller vesentlig 
forurensning til vann, grunn eller sedimenter eller vesentlig stråling 
 
Ikke aktuelt 
 

j) vesentlig økning av utslipp av klimagasser, 
 
Både i forbindelse med utvikling av området under anleggsfasen og i en permanent 
situasjon, vil det i forbindelse med transport, maskinarbeid og fyring være et økt 
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utslipp av klimagasser sett i forhold til dagens situasjon, men at denne økningen ikke 
kan anses som vesentlig for miljø og samfunn. 
 

k) risiko for alvorlige ulykker, ras, skred eller flom, 
 
Det er lite som tyder på fare for ras eller flom. I henhold til Norges Geologiske 
Undersøkelsers løsmassekart, består løsmassene i området av tynn morene. Området 
ligger om lag 20 høydemeter over normalvannstanden for Mjøsa. Nærmeste kartlagte 
bekk løper om lag 200 meter nord for planområdet. Temaet vurderes ikke aktuelt. 
 

l) konsekvenser for befolkningens helse eller helsens fordeling i befolkningen, 
 
Det er vanskelig å se noen uheldige konsekvenser av utvikling av hyttetomter på 
planområdet. Derimot anses rekreasjon og avkobling i fritidsbolig å representere en 
positiv helsemessig effekt. 
 

m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet, naturens tålegrense eller områder der 
fastsatte grenseverdier er overskredet, 
 
Det tiltaket som et planforslag vil tilrettelegge for synes ikke å ha påvirkning på dette 
temaet. 
 

n) omfattende bruk av eller båndlegging av naturressurser eller medføre store mengder 
avfall, 
 
Ikke aktuelt 
 

o) vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, 
 
Ikke aktuelt 
 

p) vesentlige konsekvenser for befolkningens tilgjengelighet til uteområder, bygninger 
og tjenester, 
 
Ikke aktuelt 
 

q) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av lov 27. juni 2008 nr. 71 eller gjeldende 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985. 
 
Ikke aktuelt 
 

Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets 
størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og 
planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet, varighet, frekvens og reversibilitet. 
 
Konklusjon vurdering mot KU-forskriften 
Det er altså vurdert at det planlagte tiltaket bør konsekvensutredes med bakgrunn i pkt h) i 
vedlegg III. I forkant av utarbeidelse av reguleringsplan med KU skal det foreligge et forslag 
til planprogram iht. §4-1 i planloven.  
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6. Utredningsbehov og alternativer: 
 
Det tilrettelegges ikke for alternative utviklingsmuligheter i den forstand, slik at det reelle 
alternativet til å utvikle eiendommen, er en videreføring av dagens bruk som skogs- og 
landbruksområde (0-alternativet). 
 
Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 
konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for 
miljø og samfunn.  
Utredningen/vurderingen gjennomføres etter en metode som behandler temaets 
betydning/verdi i dagens situasjon, tiltakets omfang og påvirkning på dagens situasjon, samt  
konsekvensenes betydning for området, dvs. temaets verdi vurdert i forhold til påvirkningens 
omfang. 
 
Utredningstemaer: 
Ut fra vurderingen av tiltaket mot konsekvensutredningsforskriften, må følgende tema 
belyses. 
 

Forhold til gjeldende kommuneplan, og vurdering mot øvrige arealer avsatt til 
fritidsbebyggelse, samt omdisponering av LNF-areal. Forholdet til andre gjeldende 
rammer og premisser, som Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge og Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging samt hensyn til 
universell utforming. 

 
Dagens situasjon  
Ved siste kommuneplanrevisjon i Eidsvoll kommune ble det innarbeidet anselige nye 
arealer for fritidsbebyggelse i kommunen.  

 
Mulig virkning av utbygging  
Konsekvensene av å endre planstatus for området er isolert sett ikke nødvendigvis så 
store, men presedens-virkningen av at et areal kan endre planstatus utenom 
kommuneplanprosessen bør vurderes. Bakgrunnen for en slik saksbehandling må 
belyses og argumentene må underbygges.  

 

Utredningsbehov  
Konsekvensene av å øke arealet av områder avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen må belyses, og det bør gjøres en vurdering av det planlagte tiltaket  
forhold til de øvrige vedtatte arealene for fritidsbebyggelse. 

 
I tillegg vil konsekvenser av tiltaket bli belyst i planbeskrivelsen og tilhørende dokumenter 
slik som i enhver annen reguleringssak, og omfatte følgende temaer: 
 

- Trafikk: Adkomstløsninger og trafikksikkerhet.  
Medvirkning og dialog med grunneier for eksisterende veger i tilliggende 
hytteområde, samt evt andre berørte. 
 

- Støy (Fv 33) 
Da det det planlagte tiltaket innebærer etablering av fritidsboliger, vil det være grunn 
til å avklare støysituasjonen for området. 
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- Landbruk og landskap  
Tiltakets konsekvenser for landbruksdrift på eiendommen bør belyses, og evt 
avbøtende tiltak vurderes. Videre bør konsekvensene av tiltaket for landskaps-
opplevelsen i området belyses. 
 

- Kulturminner 
Behovet for ytterligere kartlegging av kulturminner på planområdet må vurderes av 
kulturminnemyndigheten. 

 
- Risiko og sårbarhet 

Risiko- og sårbarhetshensyn må analyseres og eventuelle avbøtende tiltak vurderes 
på vanlig måte. 
 

- Friluftsliv 
Dagens bruk må belyses. Fremtidige muligheter. 
 

- Teknisk infrastruktur 
Veg- og adkomstløsning, vann- og avløpsanlegg samt el-forsyning må vurderes for 
det aktuelle tiltaket.  
 

- Forhold til eksisterende bebyggelse 
 
 

7. Planprosess og medvirkning: 
Det ble den 07.01.16 avholdt oppstartsmøte hvor føringer for planarbeidet ble gitt. På møtet 
deltok representanter fra reguleringsavdelingen i Eidsvoll kommune samt tiltakshaver og 
Plan1 AS (forslagsstiller). Føringer for det videre planarbeidet ble lagt på møtet.  
 
Reguleringsplanen skal som nevnt utarbeides som en detaljregulering med konsekvens-
utredning (KU). I forkant av utarbeidelsen av reguleringsplanen utarbeides det et plan-
program, som skal behandles og fastsettes av Eidsvoll kommune.  
 
Samtidig med at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens 
§ 12-9, jfr. § 4.1, vil det varsles oppstart av planarbeid iht. § 12-8. Dette kunngjøres i 
Eidsvoll Blad og på forslagsstillers hjemmeside (www.p1.no) samt sendes direkte i brev til 
berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, lag og foreninger etter liste fra 
kommunen. På bakgrunn av sakens art og omfang forventes det at dette gir tilfredsstillende 
medvirkning.  
 
Forslag til planprogram skal iht. planloven ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 
Ansvarlig myndighet som er Eidsvoll kommune, fastsetter på bakgrunn av høringen endelig 
planprogram iht. plan- og bygningslovens § 12-9. Dette kan trolig skje i mai/juni 2016. 
Deretter vil det bli utarbeidet et forslag til detaljregulering m/KU i henhold til det fastsatte 
programmet. KU’en skal beskrive eventuelle avbøtende tiltak. Trolig vil planmaterialet kunne 
utarbeides og oversendes kommunen for førstegangsbehandling i løpet av sommeren 2016. 
Kommunen vedtar da at planen legges ut til offentlig ettersyn. iht. lovens § 12-11, jfr. § 12-
10. Frist for merknader som er min. 6 uker. 
 
Når reguleringsplanen m/KU har ligget ute til offentlig ettersyn, vil kommunen ta den opp til 
sluttbehandling og vedta den i kommunestyret. Om det ikke blir krav til betydelige endringer 
av planen og/eller bestemmelsene kan vedtak av planen skje på senhøsten 2016. 
 
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse satt til: 
15. mai 2016.  

http://www.p1.no/
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Spørsmål og evt. skriftlige merknader til kan rettes til:  
 
Plan1 AS avd Gardermoen 
Balder Allé 2 
2060 Gardermoen 
 

 
 
 

Gardermoen, 17.02.16  
 

Øystein Ellingsen 
arealplanlegger, Plan1 AS 


