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Detaljregulering for gbnr. 96/22 Bekkedal - PlanID 303531800. Planforslag til 
sluttbehandling. 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 19.01.2021 - sak 21/01 
 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12 vedtas alternativ B fra saksutredningen: 
Planforslaget sendes i retur til administrasjonen for ytterligere bearbeiding iht. følgende opplistede 
punkter: 

a. Det må reguleres og etableres midlertidig anleggsveg som ikke omfatter bruk av Gustav 
Granhaugs veg. 

b. Adkomst til planområdet skal skje via en ny vegløsning direkte mot Tærudvegen, ikke via 
Gustav Granhaugs veg. 

c. Dersom det likevel tillates bruk av Gustav Granhaugs veg som adkomstveg, må 
ringvegløsningen være sikret opparbeidet innen første boenhet tas i bruk innenfor 
planområdet, jf. rekkefølgekravene i det foreliggende planforslaget. 

d. Lek3 må flyttes til et område som er mer trafikksikkert og hensiktsmessig til bruk av 
lekeareal. 

e. En vesentlig større andel av planområdet bygges ut med frittliggende eneboliger. 

 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-11 og 12-12 vedtas alternativ B fra saksutredningen: 
Planforslaget sendes i retur til administrasjonen for ytterligere bearbeiding iht. følgende opplistede 
punkter: 

a. Det må reguleres og etableres midlertidig anleggsveg som ikke omfatter bruk av Gustav 
Granhaugs veg. 

b. Adkomst til planområdet skal skje via en ny vegløsning direkte mot Tærudvegen, ikke via 
Gustav Granhaugs veg. 

c. Dersom det likevel tillates bruk av Gustav Granhaugs veg som adkomstveg, må 
ringvegløsningen være sikret opparbeidet innen første boenhet tas i bruk innenfor 
planområdet, jf. rekkefølgekravene i det foreliggende planforslaget. 

d. Lek3 må flyttes til et område som er mer trafikksikkert og hensiktsmessig til bruk av 
lekeareal. 



e. En vesentlig større andel av planområdet bygges ut med frittliggende eneboliger. 

 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

 
1.1 Bakgrunn for saken  
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger på gbnr. 96/22, med 
tilhørende adkomst og intern infrastruktur. Planen legger til rette for utbygging av opp til 130 
boenheter i form av eneboliger, kjeda eneboliger, rekkehus, tomannsboliger og leilighetshus med 
inntil åtte boenheter. Planforslaget fremmes av Plan1 på vegne av Bekkedal Utvikling AS.  
 
1.2 Beskrivelse av planområdet  
Planområdet er på ca. 53 dekar og ligger sør for Gustav Granhaugs veg og Bekkedalshøgda, og vest 
for Tærudåsen på Råholt. Eiendommen består av skog, og er ikke bebygd. En større del har vært en 
tidligere hogstflate. Vegetasjonen består i hovedsak av bartrær der furu er dominerende, og lauvskog 
der bjørk er dominerende. Innenfor den sørvestre delen av eiendommen er det myrområde, som 
strekker seg sørover utenfor planområdet. Bunnvegetasjonen består mye av lyng og mose, og noe 
gress. Det er vann i dagen inne på de lavereliggende områdene, inkludert på myra. Det går en liten 
bekk i nordre del av området som renner mot Gustav Granhaugs veg.  
 
Planområdet grenser til et relativt nyere boligfelt med tomannsboliger og Gustav Granhaugs veg i 
nord, samt til skogsområder i øst, sør og vest. Området oppe på Bekkedalshøgda består av 
eneboliger, tomannsboliger og rekkehus. Hovedadkomsten til dette området er fra Tærudvegen og 
gjennom Gustav Granhaugs veg. Kommunens vanntårn ligger sørøst for planområdet. Fra 
planområdet er det 1,4 km i gangavstand til nærmeste bussholdeplass (Søndre Samfunn) og 1,8 km i 
gangavstand til Eidsvoll verk stasjon. Fra Eidsvoll verk stasjon og fra Søndre Samfunn er det god 
bussforbindelse med hyppige avganger mot Jessheim og mot Sundet/Vilberg, i tillegg til god 
togforbindelse mot Gardermoen og Oslo. Fra Eidsvoll Verk stasjon er det også buss mot Hurdal. 
 
For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen. 
 



 
 
1.3 Planprosessen  
Oppstartsmøte ble avholdt den 8.8.2017, hvor administrasjonen var tydelig på at det ikke var 
ønskelig med oppstart av planarbeid for dette området før viktige temaer innenfor den tekniske 
infrastrukturen var utredet. Kommunen hadde behov for å få oversikt over nåværende og fremtidig 
kapasitet på veg, vann og avløp. I tillegg var det lagt inn utbyggingsrekkefølge på områdene innenfor 
kommunedelplanen for Råholt, hvor administrasjonen foreslo at Lundsjordet og Råholt sentrum 
skulle bygges ut før det skulle tillates utbygging av Bekkedal og Tyskerud. Av disse grunner ble det 
ikke gitt konkrete tilbakemeldinger på innhold og materiale i prosjektet som ble presentert i 
oppstartsmøtet. Det ble informert om forslagsstillers anledning til å varsle oppstart av planarbeid 
selv om administrasjonen ikke ønsket dette. 
  
I forbindelse med at arbeidet med kommunedelplanen ble avsluttet grunnet innsigelser ble det i 
Formannskapets møte den 22.1.2019 lagt til en protokolltilførsel knyttet til vedtaket i sak 90/18. 
«Det presiseres at allerede påbegynte planprosesser, herunder Ladderudsletta og Bekkedal B3, ikke 
skal bli skadelidende av at KDP for Råholt avsluttes. Disse områdene kan igangsette detaljregulering 
da det er politisk ønskelig at områdene bygges ut i tråd med gjeldende kommuneplan, som 
enstemmig ble vedtatt 10.3.2015.»  
 
Som følge av denne protokolltilførselen valgte forslagstiller å varsle oppstart av planarbeid i februar 
2019, uten at dette skjedde i samråd med administrasjonen. Berørte grunneiere, naboer og 
offentlige myndigheter ble varslet ved brev datert 26.2.2019, og det ble kunngjort i Eidsvoll og 
Ullensaker blad den 28.2.2019. Ved fristens utløp var det kommet inn syv innspill, hvorav ett privat 
og resten offentlige. I etterkant har det vært innhentet uttalelse fra Avinor. Det er ikke mottatt 
innsigelser i forbindelse med varslingen. Alle uttalelsene samt forslagsstillers kommentarer følger 
som vedlegg til planforslaget. 



 
Planforslaget var oppe til behandling i hovedutvalg for næring, plan og miljø flere ganger før det ble 
vedtatt å legge det ut til offentlig ettersyn. I den siste politiske behandlingen den 23.6.2020 ble det 
fattet vedtak om å legge planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Vedtaket lyder slik: 
 
a) planvedtak: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 legges forslag til 
«Detaljregulering for gbnr. 96/22 – Bekkedal» ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer 
innarbeidet i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2.1 Adkomst, som erstatter opprinnelig tekst: 
 
Anleggsveg og adkomstveg 
Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del av Gustav 
Granhaugs veg benyttes som anleggs- og adkomstveg. 
Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte adkomst til 
Tærudveien, være sikret. Før første bolig innenfor planområdet tas i bruk skal opparbeidelse av et 
mer trafikksikkert kryss Gustav Granhaugsvei - Tærudveien være sikret. Før bolig nr. 56 innenfor 
planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning være opparbeidet. 
 
For anleggstrafikk gjelder følgende betingelser i anleggsperioden: 
• Varetrafikk og annen tungtrafikk til og fra planområdet skal kun forekomme i tidsrommet kl. 9:00-
14:00 hverdager, for å hensynta myke trafikanter og spesielt skolebarn som ferdes til og fra området. 
• Det skal opprettes intern riggplass innenfor planområdet som brukes som materiallager, for å 
begrense ekstern trafikk i anleggsperioden. 
• Masser fra planområdet skal håndteres inne på området. 
• Gustav Granhaugs veg skal holdes i god stand i byggeperioden. Før første bolig innenfor 
planområdet kan tas i bruk, skal Gustav Granhaugs veg tilbakeføres eller sikres tilbakeført til den 
stand den var i før anleggsarbeidet startet. 
 
b) Oppfordring fra planutvalget: Alle beboere langs Gustav Granhaugs veg skal få tilsendt 
plandokumentene når den legges ut til offentlig ettersyn slik at de blir oppmerksomme på at Gustav 
Granhaugs veg er planlagt brukt som midlertidig anleggsveg og får anledning til å uttale seg om 
dette. 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 1.7.2020 – 14.9.2020. Det er kommet inn 19 
merknader til planforslaget, hvorav alle er oppsummert og kommentert i eget merknadsskjema. Alle 
merknadene er også vedlagt i sin helhet.  
 
1.4 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger til rette for utbygging av gbnr. 96/22 med boligbebyggelse med tilhørende 
adkomst og infrastruktur. I illustrasjonsplanen vises det 130 boenheter fordelt på fem delfelt. Tre av 
feltene er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, og de to siste feltene er regulert til frittliggende 
småhusbebyggelse. %-BYA for frittliggende småhus er satt til maks 25 %, og felt for konsentrert 
småhus er henholdsvis 40 og 42 %. 
 
Det reguleres lekeplasser på til sammen ca. 4 dekar, hvorav tre lekeplasser skal opparbeides som 
kvartalslekeplasser og fem som nærlekeplasser. Den ene lekeplassen, Lek4, består i dag av en kolle 
som skal bevares som en naturlekeplass for å kunne tilby et litt annerledes lekeområde. Her er det 
mulighet til aking og snølek om vinteren og klatring etc. om sommeren. Det er i bestemmelsene satt 
krav om opparbeiding av balløkke innenfor de to andre kvartalslekeplassene, og minimum to 
aktivitetsapparater, bord og benker. Alle nærlekeplassene unntatt Lek3 har krav om opparbeidelse 
med minimum huskestativ/dumphuske, sandkasse og benk. Det legges opp til ballspill og mer fri lek 
innenfor Lek3. 
 
Adkomsten til planområdet er foreslått via Gustav Granhaugs veg, og plangrensa er lagt til midtlinje 
veg. Det er regulert ca. 60 meter fortau fra innkjøring til planområdet vestover langs Gustav 



Granhaugs veg til eksisterende fortau. Intern hovedveg er regulert til privat felles kjøreveg med en 
reguleringsbredde på åtte meter og kjørebanebredde på fem meter. I tillegg er det planlagt mindre 
interne veger som skal fungere som intern adkomst til boligene. Disse vegene er ikke regulert inn, 
men er vist i illustrasjonsplanen. Det er lagt opp til parkering på maks to plasser pr. boenhet for 
eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, hvorav minimum en skal være i garasje eller carport, og 
resterende på egen grunn. Parkering for leilighetshus er satt til 1,25 plasser pr. boenhet, og skal 
etableres på felles parkeringsplasser. 
 
Innenfor planområdet er det regulert tre felt for renovasjonsanlegg. Det legges opp til nedgravde 
avfallsløsninger.  
 
Lengst nordøst i planområdet er det regulert et turdrag som knytter seg til stien mellom bebyggelsen 
i nord og til skogområdet øst for planområdet.  
 
Det er vann- og avløpsledninger som blir berørt av utbyggingen. Det vises i den sammenheng til 
vedlagte rammeplan for vann- og avløp der temaer som brannvann og slokkevann også er beskrevet. 
  
Etter en gjennomgang med byggesak er det gjort mindre endringer i bestemmelsene, samt en 
språkvask og endring av oppsett etter ny nasjonal mal for reguleringsbestemmelser.  
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte planbeskrivelse. 

 
 
  



1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  
Planområdet er i dag uregulert. I kommuneplanens arealdel 2015-2026 er området avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse og fremtidig grønnstruktur. I forslag til ny kommuneplan som pr. 6.3.2020 
ligger ute til offentlig ettersyn er området videreført med samme formål som gjeldende 
kommuneplan. Det vil si ca. fire dekar til fremtidig grønnstruktur og ca. 49 dekar til fremtidig 
boligbebyggelse. Området grenser til tre andre reguleringsplaner.  
 
1.6 Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse 
konsentreres til tettsteder, sånn at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at 
mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, at det legges til 
rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og 
friluftsområder. Man bør søke å samle naturinngrepene mest mulig. 
 
1.7 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015)  
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i europeisk 
sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en 
rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal 
være et effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig 
behov for biltransport. I regional plan foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, 
jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. I samme regionale 
plan er det også målsettinger som har å gjøre med vedlikeholdsvekst: «Det forventes at utvikling 
utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile 
bomiljø, […]. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør skje innenfor allerede etablerte 
byggeområder». 
 
1.8 ROS-analyse  
Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse som følger vedlagt. Den viser at dersom det tas hensyn til 
eventuelle farer, så er det forsvarlig å bebygge området slik som ønsket. Analysen viser at følgende 
temaer har vært viktige å ivareta i planprosessen: Risiko for radon, støy og støv fra biltrafikk, 
trafikkulykker og ulykker ved anleggsgjennomføring. 
 
2. Vurdering 

 
2.1 Overordnede planer og mål  
Planforslaget legger opp til utbygging av hele gbnr. 96/22, selv om ikke hele området er avsatt til 
boligbebyggelse i kommuneplanen. I underkant av fire dekar er i kommuneplanen avsatt til fremtidig 
grønnstruktur, mens resterende 49 dekar er avsatt til fremtidig boligbebyggelse. En del av 
planforslaget strider derfor mot kommuneplanens arealdel.  
 
Planområdet ligger ikke sentrumsnært nok til å følge retningslinjene hva gjelder avstander til 
dagligdagse gjøremål og kollektivknutepunkt i regional plan for areal og transport. I gangavstand er 
det 1,4 km til nærmeste bussholdeplass langs Trondheimsvegen, og 1,8 km til nærmeste togstasjon 
som er Eidsvoll Verk stasjon. I tillegg ligger planområdet oppå en åskam, hvor høydeforskjellen 
mellom Trondheimsvegen og planområdet er på om lag 40 meter. Området anses å være bilbasert.  
 
I forslag til ny kommuneplan som har ligget ute til offentlig ettersyn fram til 23.12.2020 er det 
definert en «grønn grense» som angir hvilke områder som ligger i vekstsonen til Eidsvoll. I henhold til 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal 80 % av veksten skje innenfor grønn 
grense, og de områdene som ligger utenfor denne sonen kan bygges ut med resterende 20 %, en 
såkalt «vedlikeholdsvekst». Med dette forstås at det åpnes opp for noe utbygging utenfor prioriterte 



vekstområder for å kunne opprettholde stabile bomiljø og utnytte etablert sosial og teknisk 
infrastruktur. Dersom det foreslåtte planområdet bygges ut vil det medføre at det kan bygges færre 
boliger som en del av 20-prosenten i resten av kommunen, som for eksempel på Dal. Dess høyere 
tetthet som tillates innenfor det foreslåtte planområdet, dess færre boliger kan bygges i resten av 
kommunens områder som ligger utenfor vekstsonen. 
 
Administrasjonen viser til merknadene fra Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken 
som fraråder utbygging av dette området før andre områder nærmere togstasjonen er bygd ut.  
 
2.2 Trafikkforhold/vegkapasitet  
Administrasjonen har i tidligere saksframlegg belyst utfordringene ved trafikksituasjonen og 
kapasiteten på det omkringliggende vegnettet, og har hele tiden vært tydelig på at områdene 
Bekkedal og Tyskerud burde se på en felles adkomstløsning som ikke omfatter Gustav Granhaugs 
veg. I vedtaket fra møtet den 23.6.2020 står det at det kan bygges opp til 55 boenheter hvor Gustav 
Granhaugs veg kan benyttes som anleggsveg og adkomstveg. Før de første 55 boenhetene kan tas i 
bruk skal det være sikret en ringvegløsning eller ny direkte adkomst til Tærudvegen. Før de første 55 
boenhetene kan tas i bruk må det også være sikret opparbeiding av nytt kryss i Tærudvegen x Gustav 
Granhaugs veg. Før bolig nr. 56 tas i bruk må ny permanent vegløsning til planområdet være ferdig 
opparbeidet.  
 
Administrasjonen mener fremdeles at det er uheldig å lede så mye trafikk ut på Gustav Granhaugs 
veg, men ringløsningen er et alternativ man ikke skal utelukke. Administrasjonen er også kjent med 
at forslagsstiller er i dialog med en grunneier med tanke på en alternativ adkomstveg direkte til 
Tærudvegen. Administrasjonen er positiv til å se på andre muligheter for vegløsning for Bekkedal, og 
det har vært avholdt et møte mellom forslagsstiller og administrasjonen for å drøfte dette.   
 
Når det gjelder anleggsveg anbefaler fremdeles administrasjonen at Gustav Granhaugs veg ikke skal 
brukes som anleggsveg, men at det etableres en annen trase for anleggstrafikk dersom planforslaget 
skal godkjennes.  
 
2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder  
Området har god tilgjengelighet til friluftsområdene Tærudåsen, Ladderudåsen, Skaubanen og 
forbindelser videre mot Bergermoen, øst for E6. 
 
2.4 Barn og unge  
Planforslaget legger opp til store lekearealer sentrert inne på tunene, skjermet fra biltrafikk. Det er 
også lagt opp til å bevare den naturlige kollen i øst som en naturlekeplass, for å tilrettelegge for 
forskjellige aktiviteter inne på området. Rekkefølgekrav i bestemmelsene sikrer opparbeidelse av 
hver enkelt lekeplass knyttet til utbygging av de enkelte delfeltene. Lek3 har ingen god plassering, da 
den er plassert ved siden av renovasjonspunktet i innkjøringen til planområdet. Lekeplassen ligger 
ikke i direkte tilknytning til boligene, og barn må krysse den mest trafikkerte vegen inn til 
boligområdet for å leke. Administrasjonen mener fremdeles det er ugunstig å plassere et lekeområde 
like ved renovasjonspunktet og vegen inn til området. 
 
2.5 Sosial infrastruktur  
Utbyggingen vil føre til flere innbyggere i Råholtområdet. Boligene kan være attraktive både for 
barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer. Dersom området bygges ut både på Bekkedal og 
Tyskerud vil det medføre behov for økt barnehagekapasitet. Det er derfor gitt signaler fra 
administrasjonen til at det bør settes av areal til ny barnehage innenfor Tyskerud. På sikt vil også økt 
antall boliger føre til økt etterspørsel av elevplasser, utbygging av omsorgsplasser og annet 
kommunalt tjenestetilbud. 
 
2.6 Bokvalitet  
Det legges opp til en høy utnyttelse innenfor planområdet, sammenlignet med nabolaget for øvrig. 



Høy tetthet må alltid avveies i forhold til bokvaliteten. Administrasjonen mener at dersom området 
skal bygges ut, bør det skje på en måte som gir god bokvalitet og gir mest mulig trafikksikre 
løsninger. Tilgrensende boligområder er regulert med en BYA=25 %. I foreliggende planforslag legges 
det opp til at størstedelen av planområdet kan bygges ut med en BYA=40-42 %. Administrasjonen har 
vært tydelig på at det ikke er ønskelig med en så høy utnyttelse, og at dette er et område hvor 
administrasjonen anbefaler at det bygges en større andel frittliggende eneboliger. 
 
2.7 Merknader til planforslaget etter høring og offentlig ettersyn 
Planforslaget har mottatt mange merknader fra berørte naboer som er negative til løsningene i 
planforslaget. Flere av merknadene kommenterer trafikksituasjonen og uttrykker stor bekymring for 
den økte trafikken gjennom området og anleggsfasen hvor all anleggstrafikk skal gjennom 
boligområdet langs Gustav Granhaugs veg. Det er også kommentarer vedrørende tettheten i 
prosjektet og at det virker trangt. Fylkesmannen i Oslo og Viken fraråder kommunen å vedta planen 
ettersom området ligger utenfor grønn grense og det er andre områder nærmere Eidsvoll verk 
stasjon som bør bygges ut før dette området.  
 
Administrasjonen er enig i mange av de innkomne merknadene, og fraråder at planforslaget vedtas 
slik det foreligger. Administrasjonen anbefaler at planforslaget sendes i retur for ytterligere 
bearbeiding, med følgende punkter: 

a. Det må reguleres og etableres midlertidig anleggsveg som ikke omfatter bruk av Gustav 
Granhaugs veg. 

b. Adkomst til planområdet skal skje via en ny vegløsning direkte mot Tærudvegen, ikke via 
Gustav Granhaugs veg. 

c. Dersom det likevel tillates bruk av Gustav Granhaugs veg som adkomstveg, må 
ringvegløsningen være sikret opparbeidet innen første boenhet tas i bruk innenfor 
planområdet, jf. rekkefølgekravene i det foreliggende planforslaget. 

d. Lek3 må flyttes til et område som er mer trafikksikkert og hensiktsmessig til bruk av 
lekeareal. 

e. En vesentlig større andel av planområdet bygges ut med frittliggende eneboliger. 

 
3. Alternativer 

A: Planen avvises. 
B: Planen sendes tilbake til administrasjonen for ytterligere bearbeiding iht. opplistede punkter 
a   – e ovenfor. 

C: Planen vedtas slik den foreligger.  
 
4. Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående, tidligere saksutredning fra administrasjonen, at Viken 
fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken fraråder kommunen å vedta foreliggende 
planforslag, samt at flere berørte velforeninger/huseierforeninger og beboere rundt planområdet 
har kommet med tydelige negative merknader, anbefaler kommunedirektøren at planforslaget 
sendes i retur for ytterligere bearbeiding iht. punktene a – e over. 
 
 
Vedlegg: 
00. Saksframlegg 24.3.2020 og 5.5.2020 
01. Saksframlegg 2.6.2020 og 23.6.2020 
1. Plankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. Planbeskrivelse 



4. Illustrasjonsplan 
5. Geoteknisk notat 
6. ROS analyse 
7. Sjekkliste naturmangfold 
8. Illustrasjon vegløsninger 
9. Notat vegløsning 
10. VA rammeplan 
11. VA rammeplan kart 
12. Solstudie 1. mai 
13. Solstudie 20. juni 
14. Solstudie 20. mars 
15. Merknadskart 
16. Merknadskjema 
17. Mottatte merknader 
18. Perspektiver 1 
19. Perspektiver 2 
20. Perspektiver 3 
21. Referat oppstartsmøte 
22. Vurdering fra kommunalteknikk 
23. Protokoll HNPM 24.3.2020 
24. Protokoll HNPM 5.5.2020 
25. Protokoll HNPM 2.6.2020 
26. Protokoll HNPM 23.6.2020 
Uttalelser offentlig ettersyn, samlet 
Merknadsskjema offentlig ettersyn 
 
Kommunestyret 02.02.2021: 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak i sak 02/21 - detaljregulering Bekkedal - fra Eidsvoll Høyre - k-styremøte 
02.02.2021, foreslått av Hans Hagene, Høyre 
Forslag til vedtak: 
Planen vedtas slik den foreligger 
 
Forslag til vedtak i sak 21/02 fra Eidsvoll Arbeiderparti, foreslått av Rune Bjerkestrand, 
Arbeiderpartiet 
a) Planvedtak: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 og 12-12 legges forslag til 
«Detaljregulering for gbnr. 96/22 – Bekkedal» ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer 
innarbeidet i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2.1 Adkomst, som erstatter opprinnelig tekst: 
 
 
Anleggsveg og adkomstveg 
 
Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del av Gustav 
Granhaugs veg benyttes som anleggs- og adkomstveg. Før første bolig innenfor planområdet tas i 
bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte adkomst til Tærudveien, være sikret. Før første bolig 
innenfor planområdet tas i bruk skal opparbeidelse av et mer trafikksikkert kryss Gustav 
Granhaugsvei - Tærudveien være sikret og fartsreduserende tiltak som skilt og fartshumper i Gustav 
Granhaugsvei være på plass. 
 
Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst og vegløsning være 
opparbeidet. 
 



 
For anleggstrafikk gjelder følgende betingelser i anleggsperioden: 
 
- Varetrafikk og annen tungtrafikk til og fra planområdet skal kun forekomme i tidsrommet kl. 9:00-
14:00 hverdager, for å hensynta myke trafikanter og spesielt skolebarn som ferdes til og fra området. 
- Det skal opprettes intern riggplass innenfor planområdet som brukes som materiallager, for å 
begrense ekstern trafikk i anleggsperioden. 
- Masser fra planområdet skal håndteres inne på området. 
- Gustav Granhaugs veg skal holdes i god stand i byggeperioden. Før første bolig innenfor 
planområdet kan tas i bruk, skal Gustav Granhaugs veg tilbakeføres eller sikres tilbakeført til den 
stand den var i før anleggsarbeidet startet. 
 
b) utbygger skal sikre god informasjon og dialog med naboer underveis i byggeprosjektet. 
 
Oppdatert forslag til vedtak i sak 21/02 fra Eidsvoll Arbeiderparti, foreslått av Rune Bjerkestrand, 
Arbeiderpartiet 
 
I medhold av plan- og bygningslovens§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gnr. 96/22 Bekkedal 
med følgende endringer innarbeidet i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2.1 Adkomst, som erstatter 
opprinnelig tekst: Anleggsveg og adkomstveg 
 
Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del ab Gustav 
Granhaugs veg benyttes spm anleggs- og adkomstvei. Før første bolig innenfor planområdet tas i 
bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte adkomst til Tærudveien, være sikret. Før første bolig 
innenfor planområdet tas i bruk skal det opparbeides et mer trafikksikkerhet kryss Gustav Granhaugs 
veg - Tærudveien være sikret. Fartsreduserende tiltak som skilt og 
fartsdumper i Gustav Granhaugs veg skal være på plass før planområdet tas i bruk. 
 
Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst og veiløsning være 
opparbeidet og godkjent. 
 
For anleggstrafikk gjelder følgende betingelser: 
- Varetransport og annen tungtrafikk til og fra planområdet skal kun forekomme i tidsrommet kl 
0900-1400, for å hensynta myke trafikanter og spesielt skolebarn som ferdes til å fra området. 
- Det skal opprettes intern riggplass innenfor planområdet som brukes som materiallager, for å 
begrense ekstern trafikk i anleggsperioden. 
- Masser fra planområdet skal håndteres inne på området. 
- Gustav Granhaugs veg skal holdes i ren og god stand i byggeperioden. Før første bolig innenfor 
planområdet kan tas i bruk, skal Gustav Granhaugs veg tilbakeføres eller sikres tilbakeført til den 
stand den var i før anleggsarbeidet startet. 

 
Fra MDG - Detaljreguleringen avvises., foreslått av Hans Petter Sveen, Miljøpartiet De Grønne 
«Detaljreguleringen avvises, da denne bryter med kommunale og nasjonale mål om bevaring av 
natur og naturmangfold, samt nasjonale og lokale målsettinger om reduksjon av klimagasser. Den er 
heller ikke heldig ift trafikksikkerhet og folkehelse, bryter med regional transportplan, samt at den 
har møtt skepsis fra Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune, Ruter og Avinor. I tillegg kan den 
forsinke en tettstedsutvikling på Dal.» 
 
 
Forslaget fra Hans Hagene (H) ble trukket. 
Votering: 
 
Forslaget fra Hans Petter Sveen (MDG) fikk 4 stemmer (MDG 2, PP 1 og SV 1 ) og falt. 



Forslaget fra AP fremmet av Rune Bjerkestrand (AP) ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer (PP 2, MDG 
2, SP 8, R 1 og  
SV 2) . 
 
KS- 21/02 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gnr. 96/22 Bekkedal 
med følgende endringer innarbeidet i rekkefølgebestemmelsenes punkt 2.1 Adkomst, som erstatter 
opprinnelig tekst: Anleggsveg og adkomstveg 
 
Frem til de første 55 boligene innenfor planområdet tas i bruk kan eksisterende del ab Gustav 
Granhaugs veg benyttes spm anleggs- og adkomstvei. Før første bolig innenfor planområdet tas i 
bruk skal ny ringvegløsning, eller ny direkte adkomst til Tærudveien, være sikret. Før første bolig 
innenfor planområdet tas i bruk skal det opparbeides et mer trafikksikkerhet kryss Gustav Granhaugs 
veg - Tærudveien være sikret. Fartsreduserende tiltak som skilt og 
fartsdumper i Gustav Granhaugs veg skal være på plass før planområdet tas i bruk. 
 
Før bolig nr. 56 innenfor planområdet tas i bruk skal ny permanent adkomst og veiløsning være 
opparbeidet og godkjent. 
 
For anleggstrafikk gjelder følgende betingelser: 
- Varetransport og annen tungtrafikk til og fra planområdet skal kun forekomme i tidsrommet kl 
0900-1400, for å hensynta myke trafikanter og spesielt skolebarn som ferdes til å fra området. 
- Det skal opprettes intern riggplass innenfor planområdet som brukes som materiallager, for å 
begrense ekstern trafikk i anleggsperioden. 
- Masser fra planområdet skal håndteres inne på området. 
- Gustav Granhaugs veg skal holdes i ren og god stand i byggeperioden. Før første bolig innenfor 
planområdet kan tas i bruk, skal Gustav Granhaugs veg tilbakeføres eller sikres tilbakeført til den 
stand den var i før anleggsarbeidet startet. 

 
 
 


