
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.03.2019  

 

Behandling 
 
Av 35 representanter var 35 til stede. 
 
Knut Bakkehaug (V) og Jens Aalborg (H) bad om å få vurdering av sin habilitet i henhold til 
Forvaltningslovens § 6. Begge ble enstemmig erklært habil i saken.  
 
 
Forslag fra AP, SP, SV og MDG, fremmet av Olav Resaland (AP): 
 
Rådmannens opprinnelige innstilling vedtas med forutsetning om at følgende punkter 
innarbeides i plandokumentene:  
 
1. Flytte høyhus i område BS1, til wergelandskvartelet heretter kalt BS1W , slik det var i 

første høringsrunde. Plandokumentene endres deretter. 
2. Avsnitt der innholdet er ønsket synliggjort i planbeskrivelsen:  

Innkjøringa til Sundet fra fv.181 må utbedres.  
Rundkjøringa trenger en betydelig kvalitetsheving, ikke minst estetisk. Det samme 
gjelder den søndre delen av Rådhusgata. Rundkjøringa på fv.181 og Rådhusgata må ses 
i sammenheng. Dette er portalen inn til Sundet, og må utformes deretter. Estetikk og 
god romfølelse må stå sentralt. Det må legges vekt på hensiktsmessig beplantning og 
kvalitet i materialvalg. Dette, kombinert med god trafikkavvikling også for busser, skal 
gi en positiv invitt og en opplevelse av behagelig funksjonalitet. 

3. Høyden for området B2 settes ned til 3-5 etasjer og tilpasses terrenget. 
Plandokumenter endres deretter.  

4. Hele Wergelandskvartalet gis høyde 3-8 etasjer, slik det var ved førstegangs høring, 
med nedtrapping mot Wergelandsgata. Området gis navnet BS1W, dette endres i 
plandokumentene.  

5. Planbestemmelsen endres slik at Vålergata fjernes og Wergelandspassasjen etableres 
med mulighet for å legge lokk over. Detaljer utformes ifbm detaljregulering.  

6. Beplanting og grøntområder skal ha innslag av stedegne insektsvennlige og 
allergivennlige planter, dette innarbeides i plandokumentene.  

7. Utbyggingen skal være mest mulig fossil- og utslippsfri, dette innarbeides i 
plandokumentene.  

8. BKB4 (Bak shell) og BKB7 (LHL-tomta): Formulering om «ikke blokkbebyggelse» i 
plandokumentene fjernes. 

9. Så mange takflater som mulig skal benyttes aktivt som «grønne tak» til eks. 
uteområder, solenergi osv. Dersom man ikke benytter takflater som «grønne tak» skal 
dette begrunnes. Dette innarbeides i plandokumentene.  

10. Parkering: El-anlegget til boligbygg med felles parkeringsanlegg skal dimensjoneres slik 
at det kan legges frem ladepunkter til alle p-plasser. Dette innarbeides i 
plandokumentene.  

11. Eidsvolls status som et historisk tettsted og knutepunkt skal understrekes.  
Intensjonen i avsnittet nedenfor innarbeides i plandokumentene:  
Lysforhold (dagslys) vurderes sammen med skjerming for innsyn. Boenhetene skal ha 
gode lysforhold også der det er behov for skjerming for innsyn. Tiltakets estetiske sider 
skal vurderes både i forhold til seg selv, omgivelsene og dets fjernvirkning. Det skal 
etterstrebes god arkitektur som løser funksjonelle oppgaver, samtidig som den er 
estetisk interessant. Utbyggingen må ha arkitektoniske ambisjoner som underbygger 
særpreget Sundet skal ha (slik beskrevet i mye av materialet i planarbeidet), herunder 
økt bruk av tre.  



12. Intensjonen i dette avsnittet innarbeides i plandokumentene: I tillegg til 
sykkelparkering i p-kjeller, skal et antall sykkelparkeringer for boligen plasseres nær 
inngang og ha overbygg/integreres i bygningskroppen. Hva som er riktig antall 
sykkelplasser skal vurderes ifbm detaljregulering.  

13. Innarbeides i planbeskrivelsen: Opsjon for kjøp av kommunale boliger. Ved 
framforhandling av utbyggingsavtaler, skal Eidsvoll kommune vurdere å kreve opsjon 
på kjøp av en eller flere boliger. Siktemålet er å spre de kommunale boligene, og å øke 
antallet slike boliger i sentrumsområder nær tjenesteyting og kollektivtilbud. 

14. Stedsangivelsen i første setning i  15.7 i reguleringsbestemmelsen , rettes til 
Femellgården og Gullsmeden. 
Siste setning endres til Bygningene skal ,så vidt mulig, tas ned på en slik måte at de 
kan gjenbrukes dersom noen påtar seg ansvaret med å sette de opp igjen.  

15. Språkvask/ tydeliggjøring:  
Til punkt 4.3 i reguleringsbestemmelsene: Leilighetsstørrelse, underpunkt 1, siste 
setning: «Ved etablering av 5 boenheter eller flere, skal ikke færre enn minst 20 % 
leiligheter være over 80 m2.» Endres til: Ved etablering av 5 boenheter eller flere, skal 
minst 20 % av leilighetene være over 80 m2 eksklusive boder og 
terrasser/overbygninger. 

16. Setning  3 i  punkt 11.8 Park i planbestemmelsene endres til: Eksisterende trær med 
stammediameter over 50 cm skal bevares, men kan tas ned dersom det er begrunnet 
med hensyn til sikkerhet.  

17. All utbygging i planområdet skal ta hensyn til kommunens snarveiprosjekt, dette 
innarbeides i planbeskrivelsen.  

18. Følgende innarbeides i planbeskrivelsen: delen av området BS1, som i forslaget er 
tegnet inn med 3-8 etg. og punkthus, skal ved detaljregulering prioriteres til 
kulturhistorisk område og ses i sammenheng med parkområdet. Dette for å ivareta det 
åpne landskapet mellom Rådhuset og Vorma. 

 
 
Forslag fra Torstein Owe (SV):  
 
Det bygges ikke høyhus i Sundet. Byggehøyder i BS1W skal være 3-6 etg. 
  
 
Forslag fra Knut Bakkehaug (V): 
 
Byggehøyden for alle områder hvor maks byggehøyde overstiger 6 etasjer begrenses til 
maks 6 etasjer.  
 
Wergelands gate 2-4 og 8 Femellgården og Gullsmeden bevares. Bygningene tillates 
midlertidig tatt ned dersom dette er hensiktsmessig i forbindelse med bygging. Gullsmeden 
tillates videre flyttet nærmere Femellgården. 
 
 
Endringsforslag fra H, fremmet av Christoffer Nyborg (H): 
 
Høyre støtter punktene 4-15 og 17 fremmet av posisjonen, men støtter ikke punktene 1, 2, 
3 og 18. Punkt 1 erstattes av nytt punkt 19. Punkt 2 og 18 erstattes av nytt punkt 20. 
Punkt 3 erstattes av nytt punkt 26. 
 
Nye endringsforslag fra Eidsvoll Høyre: 

19 Ta ut høyhus i temakart for «Bygningsmiljø og høyder» og medhørende 
bestemmelser i områdene BS1 og BKB5. 

20 Skille ut grøntområde fra Rådhuset ned mot elva, via tømmerfløteren, fra området 
BS1. 

21 Det kreves ny detaljregulering for BKB5 
22 Det legges inn busstopp ved Rubis i temakart for «Gatestruktur» med 



rekkefølgekrav om at etablering må være ferdigstilt i forbindelse med første 
byggetrinn i områdene B6-8. 

23  I temakart for «Gatestruktur» gjøres følgende endringer: 
a. Gang- og sykkelvei langs hele Rådhusgata 
b. Gang- og sykkelvei i hele Sundgata 
c. Gang- og sykkelvei over Sundbrua 

24 Krav til parkering i indre område i temakart «Krav til parkering» settes til 1,0 + 0,2 
gjesteparkering per leilighet. 

25 Det må stilles krav til sol-skyggeanalyser ved alle detaljreguleringer som inneholder 
både de lyseste og mørkeste dagene i året. 

26 Høyden for området B2 settes ned til 3-4 etasjer og tilpasses terrenget. 
Plandokumenter endres deretter.  

27 Den delen av eiendommen Prost Kragsvei 13 som i reguleringsbestemmelsene 
datert 12.02.19 er underlagt samme bestemmelser punkt 13.6 - hensynssone 
grønnstruktur og i kartet «vertikalnivå 2 – på grunnen» benevnt H540_2, endres og 
innlemmes i H570_13. Det vil si underlegges bestemmelsenes pkt 13.7 Bevaring av 
kulturmiljø underpunkt 2. 

 
 
 
Protokolltilførsel fra Finn Terje Tønnessen (FRP):  
 
Pkt. 15.7 i reguleringsbestemmelsen. 
Dersom ingen interessenter ønsker å bevare Femellgården skal den kun dokumenteres ved 
foto/bilder. 
 
Ytterligere krav om registrering bortfaller dersom gården kondemneres. 
 
 
Votering 
 
Forslag fra Torstein Owe (SV) fikk 5 stemmer (MDG 1, PP 1, SV 2, V1) og falt. 
 
Forslag fra Knut Bakkehaug (V) fikk 1 (V 1) stemme og falt. 
 
Forslag fra H, fremmet av Christoffer Nyborg (H), fikk 11 stemmer (H 8, KRF 1, PP 1, V 1) 
og falt. 
 
Forslag fra AP, SP, SV og MDG ble satt opp mot innstillingen fra hovedutvalget fra næring, 
plan og miljø, og ble vedtatt med 34 stemmer (AP 11, FRP 5, H 8, KRF 1, MDG 1, PP 1, SP 
5, SV 2) mot 1 stemme (V 1). 
 

Vedtak 

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. 
 
Følgende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen oppheves og erstattes av ny 
områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14: 
 

- Plan 023700700 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1955, endring stadfestet 
1965.  

- Plan 023701100 «Vilberg gartneri med tilstøtende veier og grensejusteringer», 
vedtatt 1958.  

- Plan 023701800 «Sundgården med omgivelser», stadfestet 1961, og 
«Bebyggelsesplan for Eidsvoll videregående skole, gnr. 17 bnr 14 m.fl.», vedtatt 
1995.  



- Plan 023704000 «RV 181 Holsevja-Gruemyra, ny Sundbru», stadfestet 1979, 
revidert 1988.  

- Plan 023706300 «Vilberg næringsbygg», vedtatt 1987.  
- Plan 023707000 «Administrasjonsbygg, Eidsvoll sentrum», vedtatt 1988.  
- Plan 023707800 «Sundtoppen med omgivelser», vedtatt 1989, mindre vesentlig 

endring  
1995.  

- Plan 023708700 «Endring av reguleringsplan for Vormvik, gbnr. 17/271 m.fl.», 
vedtatt 2006.  

- Plan 023709700 «Sundtangen, gbnr. 16/14 m.fl.», vedtatt 1995. Bebyggelsesplan 
for felt B2  
vedtatt 1999.  

- Plan 023713000 «Gbnr. 17/150 og 18 på Vilberg», vedtatt 2000.  
- Plan 023714101 «Eilert Sundts plass», vedtatt 2001. Bebyggelsesplan.  
- Plan 023714400 «Eidsvoll gamle stasjon», vedtatt 2002.  
- Plan 023714900 «Rubis», vedtatt 2002, endret 2008.  
- Plan 023717600 «Eidsvoll sentrum», vedtatt 2007.  
- Plan 023717800 «Prost Krags veg 27, gbnr. 17/256», vedtatt 2007.  
- Plan 023720500 «Nedre Vilberg 17/79», vedtatt 2011.  
- Plan 023721400 «Detaljregulering for Vormvik, felt B2», vedtatt 2012.  
- Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998. 

Bebyggelsesplan for felt V4  
vedtatt 2000.  

- Plan 023718800 «Gbnr. 17/17, Tynsåkvegen 1 m.fl.», vedtatt 2009.   
 
Følgende reguleringsplaner innenfor planavgrensningen oppheves og erstattes delvis av ny 
områderegulering, med hjemmel i pbl. § 12-14: 
 

- Plan 023709900 «Gardermobanen, med Eidsvoll stasjonsområde», vedtatt 1995.  
- Plan 023721000 «Detaljregulering for hensettingsspor Eidsvoll stasjon», vedtatt 

2012.  
- Plan 023711500 «Vormvikåsen, del av gbnr 17/7 m. fl.», vedtatt 1998. 

Bebyggelsesplan for felt V4, vedtatt 2000.  
 
 
1. Flytte høyhus i område BS1, til wergelandskvartelet heretter kalt BS1W , slik det var i 

første høringsrunde. Plandokumentene endres deretter. 
2. Avsnitt der innholdet er ønsket synliggjort i planbeskrivelsen:  

Innkjøringa til Sundet fra fv.181 må utbedres.  
Rundkjøringa trenger en betydelig kvalitetsheving, ikke minst estetisk. Det samme 
gjelder den søndre delen av Rådhusgata. Rundkjøringa på fv.181 og Rådhusgata må ses 
i sammenheng. Dette er portalen inn til Sundet, og må utformes deretter. Estetikk og 
god romfølelse må stå sentralt. Det må legges vekt på hensiktsmessig beplantning og 
kvalitet i materialvalg. Dette, kombinert med god trafikkavvikling også for busser, skal 
gi en positiv invitt og en opplevelse av behagelig funksjonalitet. 

3. Høyden for området B2 settes ned til 3-5 etasjer og tilpasses terrenget. 
Plandokumenter endres deretter.  

4. Hele Wergelandskvartalet gis høyde 3-8 etasjer, slik det var ved førstegangs høring, 
med nedtrapping mot Wergelandsgata. Området gis navnet BS1W, dette endres i 
plandokumentene.  

5. Planbestemmelsen endres slik at Vålergata fjernes og Wergelandspassasjen etableres 
med mulighet for å legge lokk over. Detaljer utformes ifbm detaljregulering.  

6. Beplanting og grøntområder skal ha innslag av stedegne insektsvennlige og 
allergivennlige planter, dette innarbeides i plandokumentene.  

7. Utbyggingen skal være mest mulig fossil- og utslippsfri, dette innarbeides i 
plandokumentene.  

8. BKB4 (Bak shell) og BKB7 (LHL-tomta): Formulering om «ikke blokkbebyggelse» i 
plandokumentene fjernes. 



9. Så mange takflater som mulig skal benyttes aktivt som «grønne tak» til eks. 
uteområder, solenergi osv. Dersom man ikke benytter takflater som «grønne tak» skal 
dette begrunnes. Dette innarbeides i plandokumentene.  

10. Parkering: El-anlegget til boligbygg med felles parkeringsanlegg skal dimensjoneres slik 
at det kan legges frem ladepunkter til alle p-plasser. Dette innarbeides i 
plandokumentene.  

11. Eidsvolls status som et historisk tettsted og knutepunkt skal understrekes.  
Intensjonen i avsnittet nedenfor innarbeides i plandokumentene:  
Lysforhold (dagslys) vurderes sammen med skjerming for innsyn. Boenhetene skal ha 
gode lysforhold også der det er behov for skjerming for innsyn. Tiltakets estetiske sider 
skal vurderes både i forhold til seg selv, omgivelsene og dets fjernvirkning. Det skal 
etterstrebes god arkitektur som løser funksjonelle oppgaver, samtidig som den er 
estetisk interessant. Utbyggingen må ha arkitektoniske ambisjoner som underbygger 
særpreget Sundet skal ha (slik beskrevet i mye av materialet i planarbeidet), herunder 
økt bruk av tre.  

12. Intensjonen i dette avsnittet innarbeides i plandokumentene: I tillegg til 
sykkelparkering i p-kjeller, skal et antall sykkelparkeringer for boligen plasseres nær 
inngang og ha overbygg/integreres i bygningskroppen. Hva som er riktig antall 
sykkelplasser skal vurderes ifbm detaljregulering.  

13. Innarbeides i planbeskrivelsen: Opsjon for kjøp av kommunale boliger. Ved 
framforhandling av utbyggingsavtaler, skal Eidsvoll kommune vurdere å kreve opsjon 
på kjøp av en eller flere boliger. Siktemålet er å spre de kommunale boligene, og å øke 
antallet slike boliger i sentrumsområder nær tjenesteyting og kollektivtilbud. 

14. Stedsangivelsen i første setning i  15.7 i reguleringsbestemmelsen , rettes til 
Femellgården og Gullsmeden. 
Siste setning endres til Bygningene skal ,så vidt mulig, tas ned på en slik måte at de 
kan gjenbrukes dersom noen påtar seg ansvaret med å sette de opp igjen.  

15. Språkvask/ tydeliggjøring:  
Til punkt 4.3 i reguleringsbestemmelsene: Leilighetsstørrelse, underpunkt 1, siste 
setning: «Ved etablering av 5 boenheter eller flere, skal ikke færre enn minst 20 % 
leiligheter være over 80 m2.» Endres til: Ved etablering av 5 boenheter eller flere, skal 
minst 20 % av leilighetene være over 80 m2 eksklusive boder og 
terrasser/overbygninger. 

16. Setning  3 i  punkt 11.8 Park i planbestemmelsene endres til: Eksisterende trær med 
stammediameter over 50 cm skal bevares, men kan tas ned dersom det er begrunnet 
med hensyn til sikkerhet.  

17. All utbygging i planområdet skal ta hensyn til kommunens snarveiprosjekt, dette 
innarbeides i planbeskrivelsen.  

18. Følgende innarbeides i planbeskrivelsen: delen av området BS1, som i forslaget er 
tegnet inn med 3-8 etg. og punkthus, skal ved detaljregulering prioriteres til 
kulturhistorisk område og ses i sammenheng med parkområdet. Dette for å ivareta det 
åpne landskapet mellom Rådhuset og Vorma. 

 


