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Plan ID 023728200  
Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum – sluttbehandling av felt 
BS2, BKB1, GP1, VNS1 og V1 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtas felt BS2, BKB1, GP1, VNS1 og 
V1 som vist i reguleringskart datert 23.11.2018 i «Områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum», med tilhørende hensynssone, gjennomføringssone, faresone og 
reguleringsbestemmelser. Reguleringsbestemmelse 11.7, 12.1 og 12.4 bearbeides som 
opplistet i anmodningen til Fylkesmannen. 
 
 

SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
 
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum ble av kommunestyret vedtatt 12.3.2019 med 
følgende innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-10 vedtas «Områdereguleringsplan for 
Eidsvoll sentrum», med bestemmelser datert 12.2.2019 og plankart datert 11.2.2019. 
Området på Skjoldnestangen, felt BKB1, GP1, BS2 og VNS1, unntas rettsvirkning og behandles 
i egen prosess. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1 Vedtatt plankart, vertikalnivå 2, 
datert 10.04.2019
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Fylkesmannen fremmet innsigelse på områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum den 

10.01.2019. Innsigelsene gikk kort oppsummert ut 
på:  

 Konsekvenser av utfylling er ikke godt nok 
utredet.  

 Aktuelt område er et av få områder som er en tilnærmet naturlig kantsone og 
mudderbanke i nærheten av Sundet.  

 Det er ikke drøftet hvor stor del av veksten som skal komme i Sundet og hvordan 
planen følger retningslinjene i RP-ATP.  

 Behovet for utfylling i Vorma er ikke dokumentert.  
 Innsigelsen rettet seg mot BKB1, GP1 og til dels BS2 som innebærer utfylling i Vorma.  

 
Administrasjonen anmodet Fylkesmannen 18.9.2019 om å trekke innsigelsen for del av 
områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum. Anmodningen vedla konsekvensutredning for 
naturmangfold og kartlegging av fisk, edelkreps og bunndyr for området, og argumenterte for 
at utfyllingen vil bidra til å øke antallet sentrumsnære boliger med god kollektivdekning, i tråd 
med regional plan for Oslo og Akershus.  
 
Det ble i anmodningen til Fylkesmannen foreslått at kommunen bearbeider planforslaget med 
følgende avbøtende tiltak:  
  

 Det legges inn i reguleringsbestemmelsene for formål GP1 (vertikalnivå 2), 
reguleringsbestemmelse 11.7:  

o Det skal ikke tilrettelegges for aktivitet inn mot formål VNS1.  
o Overgang fra bebygd areal til strandsona mot Vorma og Sundevja, skal ha 

vegetasjon som kan fungere som avskjerming mot Vorma og Sundevja i form av 
busker.  

o Ved ny vegetasjonsetablering, skal det tas hensyn til restriksjoner på bruken av 
ikke stedegne planter.  

 
 Det legges inn i reguleringsbestemmelsene for formål V1 (vertikalnivå 4), 

reguleringsbestemmelse 12.1:  
o Anleggsperioden skal fortrinnsvis legges til sommerhalvåret, ev. tidlig høst.  
o Fremmede skadelige arter i kategorien SE (= svært høy økologisk risiko) skal 

bekjempes ved at infiserte masser gjenbrukes internt på tomten iht. nærmere 
angitte retningslinjer fra Miljødirektoratet (Misfjord & Angell-Petersen 2018). 
Dersom gjenbruk internt i ny fylling eller på eksisterende utfylt område i 
forbindelse med tiltaket ikke er mulig, skal infiserte masser transporteres til 
mottak som kan håndtere disse på riktig måte.  

o I anleggsperioden skal tiltak for å hindre eller rense avrenning av partikler og 
forurensning som olje og andre kjemikalier iverksettes. Sprengstein skal ikke 
benyttes ved utfylling i vassdraget hvis ikke disse massene er vasket og frie for 
skarpe partikler og forurensning fra sprengning mm.  

o De mest miljøforsvarlige teknikker skal legges til grunn ved gjennomføring av 
tiltaket.  

 
 Det legges inn i reguleringsbestemmelsene for formål VNS1(vertikalnivå 2), 

reguleringsbestemmelse 12.4:  
o Det skal ved detaljregulering lages et program for å fremme det biologiske 

mangfoldet.  
 

Fylkesmannen har i svar på anmodningen lagt til grunn kommuneadministrasjonens vurdering 
av behovet for utfyllingen. Gjennom oversendt konsekvensutredning og kartlegging av dyreliv i 
vann har Fylkesmannen nå vurdert at utfyllingen er tilstrekkelig utredet, slik som forespurt ved 
innsigelsen. På bakgrunn av at området ikke er av nasjonal eller vesentlig regional verdi for 
naturmangfold, samt kommuneadministrasjonens vurdering av behovet for utfyllingen, har 

Figur 2 Plankart til nytt offentlig ettersyn, 
vertikalnivå 2, datert 23.11.2018



3 

Fylkesmannen trukket sin innsigelse til utfyllingen i områdereguleringsplanen for Eidsvoll 
sentrum. 
 
 
 
2.  Vurdering 
 
Administrasjonens vurdering er at området vil være med på å legge til rette for sentrumsnære 
boliger og utvide sentrumsnært rekreasjonsområde langs Vorma. Administrasjonen har vurdert 
at utfyllingen av det aktuelle området forsvares med å vektlegge formål, beliggenhet, 
adkomst, estetikk, bruk og utvikling av sentrum. Administrasjonen mener også at 
planforslaget legger til rette for en avgrenset utfylling, og samtidig verner evja og 
strandsonen. 
 
Bestemmelse 7.1, 7.6, 9.1, 9.4, 11.7, 12.4 og 13.8 for de aktuelle felter er vurdert til å ivareta 
en fremtidig detaljregulering av området på en god måte. Administrasjonen vurderer at 
punkter for avbøtende tiltak opplistet i anmodningen til Fylkesmannen, skal følges opp i 
reviderte reguleringsbestemmelser.  
 
3.  Alternativer 
 
Det foreligger ikke alternativer for saken. 
 
4.  Konklusjon 
 
Rådmannen anbefaler at felt BS2, BKB1, GP1, VNS1 i reguleringsplankart for vertikalnivå 2 og 
V1 i reguleringsplankart for vertikalnivå 4 i reguleringsplankart datert 23.11.2018, med 
tilhørende hensynssone, gjennomføringssone, faresone og reguleringsbestemmelser, vedtas og 
dermed gir rettsvirkning. Reguleringsbestemmelse 11.7, 12.1 og 12.4 bearbeides som 
opplistet i anmodningen til Fylkesmannen. 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Anmodning Fylkesmannen 
2 Fylkesmannens svar 
3 Plankart vertikalnivå 2 
4 Plankart vertikalnivå 4 
5 Nytt offentlig ettersyn_plankart_vertikalnivå 2 
6 Nytt offentlig ettersyn_plankart_vertikalnivå 4 
9 Reguleringsbestemmelser 
10 Saksfremlegg 
11 Saksprotokoll 
11 Kartlegging av fisk, edelkreps og bunndyr i Vorma nedenfor Eidsvoll bru, 2019 
11 Konsekvensutredning naturmangfold ved utfylling i Vorma ved Eidsvoll 
 
 
 


