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DELEGERT VEDTAK 
 
 

PlanId. 023729500 – Mindre endring av reguleringsplan for 
Råholtbråtan gbnr. 95/6 

 
I henhold til delegert myndighet fattes følgende vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas forslag til mindre endring av 
detaljreguleringsplan for Råholtbråtan, gbnr. 95/6. Plankart er datert 
5.12.2016, bestemmelser er datert 1.5.2017.  
 

1. Saksopplysninger 
 
1.1 Bakgrunn for saken 
Bakgrunn for endringen av reguleringsplanen er utvidelse av eksisterende barnehage. 
Barnehageanlegget skal utvides med et nytt barnehagebygg og det vil føre til en fordobling 
av antall barn og ansatte.  
 
Reguleringsplanen som fremmes er en mindre endring av gjeldende reguleringsplan og vil 
omfatte justering av formålsgrenser innenfor eksisterende planområde. Planforslaget 
fremmes som et kommunalt forslag om mindre endring. Planen utarbeides av 
Arkitektkontoret GASA AS.  
 
1.2 Beskrivelse av planområdet  
Planområdet ligger sør på Råholt, like inntil Martin Johansens veg. Det ligger midt i et 
veletablert boligområde, og ca. 700 meter sør for Råholt barneskole. Planområdet består i 
dag av barnehagebygg med tilhørende boder og overdekninger, samt uteområder og 
parkering/trafikkareal. Området er omkranset av villabebyggelse med hager og et 
tilstøtende areal til offentlig friområde. Tomten er tilnærmet flat med store løvtrær, og har 
gode lys- og solforhold. Bearbeidet planområde omfatter ikke tilstøtende areal regulert til 
offentlig friområde. 
 
1.3 Planprosessen 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom eiendomsavdelingen og planavdelingen i Eidsvoll 
kommune, samt konsulent fra GASA. Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 
4.1.2017 til naboer og berørte kommunale etater og den 6.1.2017 til offentlige myndigheter. 
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Det kom inn fire uttalelser til varselet, og disse er kort oppsummert nedenfor med 
administrasjonens kommentarer. Uttalelsene i sin helhet følger som vedlegg. 
 

1. Hafslund Nett AS 
De opplyser om retningslinjer for bygging på eiendommer der Hafslund har elektriske anlegg 
i området. De oppfordrer utbygger til å kontakte Hafslund i god tid innen igangsetting av 
bygging. Ut over dette er det ingen merknader til de planlagte arbeidene. 
 
Administrasjonens kommentar: Tas til etterretning. 
 

2. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
De minner om muligheten til å bidra til redusert biltrafikk gjennom restriksjoner i 
reguleringsbestemmelsene mht antall tillatte P-plasser i planområdet. Ut over dette har de 
ingen merknader til de planlagte arbeidene. 
 
Administrasjonens kommentar: I gjeldende kommuneplan er det ikke fastsatt 
parkeringsnorm for barnehager. Barnehagen vil romme til sammen 10 avdelinger med ca. 
42 ansatte. Planen viser en parkeringsplass for ansatte med 23 plasser og en 
parkeringsplass for besøkende med 32 plasser. I veileder for utforming av barnehagens 
utearealer (Kunnskapsdepartementet, desember 2006) er det fastsatt minimumsnormer for 
arealer til parkering og veier. Planen ligger godt innenfor disse normene, og det vurderes til 
at antall parkeringsplasser ikke er overdimensjonert.  
 

3. Statens vegvesen 
Ingen merknader til de planlagte arbeidene. 
 

4. Akershus fylkeskommune 
De minner om muligheten til å bidra til redusert biltrafikk gjennom restriksjoner i 
reguleringsbestemmelsene mht antall tillatte P-plasser i planområdet. Det forutsettes at 
barn og unges interesser ivaretas i det videre planarbeidet. Muligheten for funn av 
fornminner i planområdet er liten og det er ikke behov for videre utredning av dette. Ved 
funn av kulturhistorisk interesse skal byggearbeidene stoppes og rette myndighet varsles. 
 
Administrasjonens kommentar: Se administrasjonens kommentar til Fylkesmannen. Ellers 
tas merknaden til etterretning. 
 
1.4 Beskrivelse av planendringen 
Det planlegges oppføring av nytt barnehagebygg i tillegg til det eksisterende bygget. Dette 
fører til en fordobling av både ansatte og barn i den nye barnehagen. Til sammen vil de to 
barnehagebyggene romme 10 avdelinger med om lag 138 barn totalt og ca. 42 ansatte. 
Som en følge av dette er det nødvendig å utvide arealet til parkering for de ansatte.  
 
Eksisterende ansattparkering utvides inn i feltet «offentlig trafikk» langs Martin Johansens 
veg, og får nytt samlet areal på 524 kvm. Dette gir plass til 23 parkeringsplasser for 
ansatte, i motsetning til dagens 11 plasser. Eksisterende innkjøring opprettholdes, og her får 
også varetransport og renovasjon adkomst.  
 
Parkering for besøkende reduseres i areal fra 1318 kvm til 1087 kvm. Her vil det være plass 
til 32 plasser. Nytt bygg i to etasjer plasseres langs tomtegrense mot vest og friarealet på 
denne siden.  
 
I og med at barnehagekapasiteten fordobles mangler barnehagetomten uteareal tilsvarende 
733 m2 i forhold til normer i veileder for utforming av barnehagens utearealer. En del av 
tilstøtende friområde skal benyttes som tilleggsareal for barnehagen og vil bli gjerdet inn. 
Krav i veilederen vil på denne måten kunne oppfylles. Dette muliggjør sambruk av areal til 
lek. Det offentlige friområdet vil bli oppgradert med to nye ballplasser (en med 
gummiasfalt), sittebenker og nytt grøntanlegg når ny barnehage tas i bruk. Det er avsatt 
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betydelig midler til oppgradering av utearealer til både barnehagetomta og det offentlige 
friområdet i dette prosjektet. Området vil fremstå som et helhetlig parkanlegg når alt er 
ferdigstilt. I bestemmelsene er det lagt inn rekkefølgekrav om at friområdet skal være ferdig 
før det gis endelig ferdigattest. 
 
I forslag til endring av reguleringsbestemmelser vil utnyttelsen økes fra 25 % BYA til 30 % 
BYA, og maks tillatt gesimshøyde endres fra 6 meter til 7,5 meter.  
 
Endringene innebærer også at plankartet må endres. Det er foreslått en justering av 
formålsgrensene, hvor området «offentlig trafikk» reduseres til fordel for utvidelse av 
parkeringsplassen. Byggeområde for barnehagen utvides med 285 kvm, noe som reduserer 
arealet for gjesteparkering. Adkomst til gjesteparkeringen flyttes mot øst.  
 
Følgende fire bestemmelser er foreslått endret/lagt til: 
 

- Forslag til endring av reguleringsbestemmelse 2.3:  
Gjeldende plan har følgende ordlyd i denne bestemmelsen: 
Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggemelding påse at bebyggelsen får god 
form og materialbehandling. 
 
Denne bestemmelsen foreslås endret til en mer tidsriktig ordlyd:  
Kommunen skal ved sin behandling av byggesak påse at bebyggelsen får god form 
og materialbehandling.  
 

- Forslag til endring av reguleringsbestemmelse 2.4: 
Gjeldende plan har følgende bestemmelse om utnytting og høyde: 
Tillatt bebygget areal skal ikke overstige BYA=25% av netto tomt. Maksimal tillatt 
gesimshøyde = 6 m. 
 
Foreslås endret til: 
Tillatt bebygget areal skal ikke overstige BYA=30% av netto tomt. Maksimal tillatt 
gesimshøyde = 7,5 m.  
 

- Forslag til ny reguleringsbestemmelse 2.5: 
Mindre bodbygg, overdekninger, ol. kan oppføres ut over regulert byggegrense. I 
dette inkluderes utvidet, eksisterende bodbygg med areal 100 kvm som skal 
plasseres sør for eksisterende barnehagebygg, mot veg og parkeringsareal. 
 

- Forslag til endring av reguleringsbestemmelse 4.4: 
Gjeldende plan har følgende bestemmelse om parkering: 
Nødvendige parkeringsplasser til ansatte og besøkende skal opparbeides i 
tilstrekkelig antall og i forhold til øvrig utbygging i området. 
 
Foreslås endret til:  
Nødvendige biloppstillingsplasser til ansatte og besøkende skal opparbeides i 
tilstrekkelig antall og i forhold til øvrig utbygging i området. Det skal monteres 
ladestasjoner for EL-biler på parkeringsplassen. Det skal avsettes tilstrekkelig plass 
for sykkelparkering for ansatte og besøkende på eiendommen.  
 

- Forslag til ny reguleringsbestemmelse 5: 
Offentlig friområde skal opparbeides med ballplasser, sittebenker og grøntareal før 
det gis ferdigattest for barnehagen. 

 
2. Vurdering 

 
Kommunen kan etter en noe forenklet høringsprosess treffe vedtak om mindre endringer i 
reguleringsplaner eller vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i reguleringsplanen. 
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Bakgrunnen for dette er at det er hensiktsmessig at mindre endringer kan behandles på en 
enklere måte.  
 
Med mindre endringer mens endringer som ikke har nevneverdig betydning for noen berørte 
parter eller interesser. For eksempel vil endring av arealformål ikke være en «mindre» 
endring. En justering mellom to formål kan, etter loven med forarbeider, likevel i de fleste 
tilfeller anses som en mindre endring.  
 
I dette tilfellet gjøres det en justering av arealformål (parkering/offentlig trafikk/offentlig 
tjenesteyting), men det vurderes som så marginale endringer at det kan gjøres som en 
mindre endring.  
 
En av endringene er å gi bestemmelsene en mer moderne ordlyd, noe som administrasjonen 
kun ser på som positivt.  
 
Endringen om omhandler grad av utnytting og høyde ser administrasjonen behovet for. Det 
er stort utbyggingspress på Råholt, og hoveddelen av befolkningsveksten i Eidsvoll skjer her. 
Det er begrenset med ledig areal til å dekke det offentlige tjenestebehovet, og barnehagen 
må utnytte det ledige arealet best mulig. Administrasjonen ser derfor nødvendigheten i å 
utnytte tomtas areal bedre. 
 
Bestemmelsen om å tillate bodbygg utenfor byggegrensen ser administrasjonen som 
uproblematisk. Det henger sammen med behovet for å utnytte tomtas areal til barnehagens 
bruk.  
 
Administrasjonen ser det som positivt at det skal monteres ladestasjoner til elbiler, samt at 
det skal avsettes tilstrekkelig plass til sykkelparkering.   
 
Den største konsekvensen av denne reguleringsendringen er at deler av friområdet vil bli 
gjerdet inn og brukt som barnehagens uteområde. Noe som igjen fører til at denne delen av 
friområdet ikke vil være tilgjengelig for allmennheten under barnehagens åpningstider. Det 
vil imidlertid bli gjort en oppgradering av det resterende friområdet, slik at eldre barn får et 
bedre tilbud enn de har i dag. Barnehagens uteområder vil også være tilgjengelig for 
allmennheten utenom barnehagens åpningstider. Dette muliggjør sambruk av arealer til lek 
og opphold. 
 
Planavdelingen sin vurdering er at endringene, slik de er presentert og bearbeidet, isolert 
sett synes å kunne gå innenfor definisjonen av «mindre» endring. 
 

3. Konklusjon 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 og gjeldende delegeringsreglement fatter 
virksomhetsleder for Kommunal forvaltning følgende vedtak:  
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas forslag til mindre endring av 
detaljreguleringsplan for Råholtbråtan gnr. 95 bnr. 6. Plankart er datert 5.12.2016, 
bestemmelser er datert 1.5.2017.  
 
Vedtaket kan påklages til Utvalg for næring, plan og miljø. Klagefristen er 3 – tre – uker 
regnet fra den dagen brevet er ankommet påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.  
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, med angivelse av vedtaket det 
klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner De vil føre for klagen. 
Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget innen rett tid, bes 
De også om å oppgi når dette brevet kom frem.   
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Med hilsen 
 
 

Tonje V. Bekkadal Eik 
Virksomhetsleder kommunal forvaltning 

 
          Sissel Pettersen 
          plansjef 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 Plankart og illustrasjonsplan 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Uttalelser, samlet 
 
 
 
 
 


