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Sluttbehandling - PlanID 303533100: Detaljregulering for gbnr 17/257 - Omsorgsboliger i 
Sundet 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 19.10.2021 - sak 21/97 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303533100 – Detaljregulering for gbnr. 
17/257 – Omsorgsboliger i Sundet». Plankart er datert 21.9.2021 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 17.8.2021.  
Tilleggspunkt til reguleringsbestemmelsene punkt 2.2: 
* Et lekestativ med minst 2 husker og sklie. 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303533100 – Detaljregulering for gbnr. 
17/257 – Omsorgsboliger i Sundet». Plankart er datert 21.9.2021 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 17.8.2021.  
 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

 
1.1          Bakgrunn for saken 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for omsorgsboliger til personer i alderen 
50+, samt noen leiligheter for trafikkskadde uavhengig av alder. Planforslaget omfatter 



utbygging av Prost Krags veg 12, 30, 32, 34 og 36 på eiendommen gbnr. 17/257, med 
utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. I tillegg 
omfatter planforslaget gbnr. 17/7, 17/266, 17/217-218, 526/1 og deler av eiendommen 
gbnr. 17/40. Området utgjør felt BKB4 i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Planforslaget legger opp til bebyggelse for kombinert formål 
bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse fra tre til fem etasjer med parkeringskjeller.  

 
Planforslaget er utarbeidet av MAP arkitekter AS på vegne av Eidsvoll kommune, 
eiendomsavdelingen, som forslagsstiller.  

 
1.2          Beskrivelse av planområdet  

Planområdet ligger i Prost Krags veg i Sundet, Eidsvoll sentrum, rett over 
sentrumsbebyggelsen, og består primært av gnr/bnr 17/257. Tilliggende veigrunn mot 
syd, øst og nord er også tatt med i reguleringen. Planområdet er samlet på ca. 5,3 daa.  

Det var tidligere 12 kommunale leiligheter i rekkehus/tomannsboliger som nå er revet. 
 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd i saken 

Oppstartsmøte ble avholdt 12.8.2020, og varsel om oppstart av planarbeidet ble 
kunngjort i Eidsvoll/Ullensaker blad 9.9.2020. Varsel ble sendt til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere per e-post og brev med frist for 
merknader 9.10.2020. Ved fristens utløp hadde det kommet inn åtte 
uttalelser/merknader til planen. En oversikt over disse merknadene, samt konsulentens 
kommentarer, inngår i planbeskrivelsen. Varsel om utvidet planavgrensning ble varslet 
16.2.2021 til berørte grunneiere, naboer og gjenboere per brev. Ved fristens utløp hadde 
det ikke kommet noen merknader. Planavgrensning har i ettertid blitt trukket tilbake til 
opprinnelig varslet ved planoppstart. 

 
Planforslagets ble førstegangsbehandlet i hovedutvalg for næring plan og miljø den 
18.5.2021 og lagt ut til offentlig ettersyn I perioden 27.5.2021 - 8.7.2021. Det ble 
annonsert i Eidsvoll og Ullensaker blad den 27.5.2021. I forbindelse med offentlig 
ettersyn kom det inn én merknad, tre høringsuttalelser og én innsigelse fra NVE. 
Innsigelsen fra NVE ble trukket tilbake den 30.6.2021. Geotekniskrapport viste til funn av 
«mulig kvikkleiere» i borrepunkt E, og det ble på grunnlag av dette bestilt en uavhengig 
kvalitetssikring av VSO sine vurderinger av områdestabiliteten. Dokumentasjon ble 
mottatt 08.09.2021. Kontrollen viser til at «det er uheldig at man betegner løsmassene i 
borrepunkt E som mulig kvikkleire når man har uforstyrrede prøver som viser noe 
annet.» Kontrollen anses med dette notatet som avsluttet uten åpne avvik. 

 
1.4          Beskrivelse av planforslaget 

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for omsorgsboliger på tomten gnr/bnr 
17/257, i området regulert til bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse (Felt: BAA). Det 
tillates maks BRA = 6.800 m². Planen legger opp til en bebyggelse på mellom 45 og 50 
leiligheter. Leilighetene er planlagt som omsorgsboliger med tilgjengelighet og 
livsløpsstandard. Leilighetene vil bli på ca. 55 m². Planforslaget legger også opp til at det 
innenfor området vil bli ca. 5 - 10 arbeidsplasser og mellom 750 og 1000 m² næringsareal 
(Cafe, dagsenter, kontor) 

 
Vedlagt er i saksfremlegg for 1.gangsbehandling, der følgende punkter er nærmere 
beskrevet: 

· Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
· ROS-analyse 
· Støyrapport 
· Geoteknisk rapport 



 
1.5           Endringer 

Det er tilført to setninger i tilhørende bestemmelser vedrørende hensyn til omkringliggende 
kulturmiljø og at institusjonspreg må unngås. Det er ellers kun foretatt en siste korrektur av 
tilhørende bestemmelser hvor det er ryddet i fonter, skriftstørrelse og avsnitt og kulepunkt. 

 
Endringsliste for avsnitt som er flyttet eller bestemmelser der det er endret noe ordlyd: 

· Setning «Eksisterende bebyggelse er regulert revet.» under punkt 1.  tas bort da 
byggende allerede er revet.  

· 3.1.1 omformulering fra «formål» til «Byggeområde for 
Bolig/tjenesteyting/næringsbebyggelse (felt BAA)» som tidligere sto som undertittel. 

· 3.1.2 tilført annet ledd: §3.1.2 «Plassering og volum av nybygg skal oppføres på en 
måte som i minst mulig grad bidrar til å forringe det vernede kulturmiljøet.» 

· 3.1.3 siste punktum «Leilighetene skal tas i bruk som omsorgsboliger.» er flyttet til 
3.1.1 og tilført «, men skal fremstå som private boliger. Institusjonspreg skal unngås.» 

· 3.1.7 «Parkeringskjeller/kjeller» er flyttet innunder 3.1.8 Parkering. Alle punkter 
nedenfor er dermed forskjøvet en tallverdi opp. 

· 3.1.8 siste punktum: Omformulert setning, men samme betydning.  
· 3.1 og 3.2 fjernet undertittel, da feltangivelse gis i avsnitt som gjelder hvert felt. 
· 3.2.6 opplistet to siste punktum som kulepunkt slik som det er gjort i resten av 

bestemmelsene. 
· 3.2.10 «Utenomhusplan» er flyttet fra bestemmelser for bygg og anlegg til punkt 2. 

Fellesbestemmelser (2.2). alle punkter under 2.2 er dermed forskjøvet en tallverdi ned. 

 
2. Vurdering 

Vurderingen til sluttbehandlingen er ikke beskrevet like utdypende som til 1.gangsbehandlingen men 
har hovedfokus på å besvare kommentarer til merknad, uttalelser og innsigelse som er mottatt i 
høringsperioden. Temaer i vurderingen er ytterligere beskrevet i foregående saksfremlegg, se derfor 
vedlegg ved behov. 
 
2.1          Overordnede planer og mål 

Planforslaget legger opp til samme formål og utnyttelse som den nylig vedtatte 
områdereguleringsplanen har lagt til grunn. Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum 
redegjør for nasjonale føringer for planarbeidet i kommunen. Forslag til detaljregulering for felt 
BKB4/BAA retter seg i all hovedsak etter de føringer som ligger i områdeplanens 
planbeskrivelse og bestemmelser. Planforslaget er videre i tråd med nylig vedtatt 
kommuneplan. 

 
Spesifisering av brukergruppe 

Statforvalteren I Oslo og Viken har i sin uttalelse utrykt ønske om spesifisering av 
brukergruppen som omsorgsboligen er tiltenkt, utover nevnte aldersbegrensning 50+.  

 
Kommentar fra administrasjonen:  
Omsorgsboligene er også tiltenkt trafikkskadede uavhengig av alder. Dette tilføres 
innledningsvis i saksfremlegget for sluttbehandlingen, men det er ikke ønskelig at man i 
reguleringsbestemmelsene spesifiserer ytterligere enn at boligene skal tas i bruk som 
omsorgsboliger. Bakgrunnen for dette er at behovet for bosettelse med tiden kan endre seg. 
Administrasjonen mener reguleringsplanen med sine krav til leilighetsstørrelse, felles og 
private uteoppholdsarealer, innvendig fellesareal samt aktivitetssenter/bevertning sikrer 
kvaliteter som vi mener gir tilstrekkelig bokvalitet for flere brukergrupper enn kun personer i 
alderen 50+ og trafikkskadede.   

 



Kartlegging av fremtidig behov 
Statsforvalteren etterspør om kommunen har utført en kartlegging i forkant vedrørende hvilke 
behov kommunen har per nå, og vil ha i fremtiden. De minner også om økende befolkning i 
alderen 80 + og derav også trolig behov for tilrettelegging for demente. 

 
Kommentar fra administrasjonen:  
Eidsvoll kommune har utført kartlegging av fremtidig behov både i boligsosial strategi, strategi 
for helse og omsorgstjenester (vedtatt 2017) og i forbindelse med kommunens handlingsplan 
for 2019-2022. Prosjektet er nevnt i boligsosial strategi, i oversikt over planlagte boliger til 
vanskeligstilte i løpet av planperioden:  

 
“Sundet dagsenter og omsorgsbolig: Planlagt bygget på kommunal tomt. Boligkomplekset vil 
imøtekomme krav og ivareta flere målgrupper, både eldre og yngre funksjonshemmede med 
særskilte behov. (Handlingsplan 2019-2022 S.79)”  

 
Eidsvoll kommune har i strategi for helse og omsorgstjenester (2017) tatt høyde for 
utfordringer knyttet til økende antall eldre over 80 år. Sundet omsorgsboliger er en del av 
denne strategien. 

 
2.2          Trafikkforhold 

Det er mottatt én merknad I forbindelse med trafikkforhold i området fra berørt part, en nabo 
til planområdet. Merknaden besvares i vedlagt merknadsbehandling og tas ikke til følge da 
administrasjonen mener planforslaget har tatt høyde for økt trafikk etter at nytt tiltak tas i bruk 
da regulerte veger, gang- og sykkelfelt følger kommunal vegnorm.  

 
2.3          Tilgjengelighet til friluftsområder og uteoppholdsarealer 

Planforslaget viderefører områdeplanens krav til MFUA med minst 33m2 MFUA per boenhet. 
Planavdelingen anser det som lite hensiktsmessig å kreve 50% av MFUA reguleres til lekeplass 
innenfor dette planområdet da det er beregnet til kun til beboere i alderen 50 år og eldre. 
Total MFUA er det samme som områdeplanen setter krav til.  

 
For å sikre gode uteoppholdsarealer med gode rekreasjonsmuligheter blir det i bestemmelsene 
stilt krav til at det utformes og vedlegges en utomhusplan i byggesaken. I tillegg er en 
utomhusplan vedlagt plansaken. Denne vil ikke være juridisk bindende, men vil være 
veiledende for videre saksgang.  

 
2.4          Sosial infrastruktur  

Statsforvalteren peker på at det i varslingsmaterialet ikke henvises til egen strategiplan for 
helse og omsorgstjenester eller boligsosial strategi. 

 
Kommentar fra administrasjonen:  
Det presiseres at selv om planene ikke er henvist til strategiplanen har vi likevel forholdt oss til 
disse i saksbehandlingen av forslag til plan. Planavdelingen forutsetter også at kommunens 
eiendomsforvalter forholder seg til disse i prosjekteringsarbeidet.  

 
Tilrettelegging for aktivitet og forholdet til overordnete strategiplaner: 

Planen legger i hovedsak opp til beboere 50+ og trafikkskadde, en således homogen 
beboersammensetting. I en akse fra Prost Krags veg opp til Hagalykkja finnes både barnehage, 
barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Dagsenter og kafé som lokaliseres nederst i 
denne aksen, som også vil være åpen for allmenheten, har derfor potensiale til å bli en arena 
der personer fra ulike aldergrupper kan interagere. Dette er likevel noe planavdelingen anser 
for å være utfordrende å sikre via reguleringsplan, men noe man kan vurdere å ta med videre 
til neste revidering av for eksempel kommunal handlingsplan og strategi for helse og 
omsorgstjenester. 



 
2.5          Bokvalitet 

Statsforvalteren trekker frem i sin uttalelse at man bør være obs på at man bør unngå 
institusjonspreg når omsorgsboliger retter seg mot en spesifikk gruppe. 

 
Kommentar fra administrasjonen:  
Planavdelingen ser viktigheten av å unngå institusjonspreg for slike boliger og beslutter derfor 
å tilføre spesifisering i tilhørende bestemmelser § 3.1.1 annet ledd Leilighetene skal tas i bruk 
som omsorgsboliger «, men skal fremstå som private boliger. Institusjonspreg skal unngås.» 

 
Det er gjort noen endringer underveis i prosessen for å sikre bokvalitet. Blant annet kan nevnes 
at maks tillat kotehøyde er satt noe høyere for å kunne oppnå høyere himling i fellesarealene. 
Det vil da også være mulig med noe høyere takhøyde i boenhetene. Som resultat av sol- og 
skyggeanalyse er det gjort noen endringer for å sikre at alle leiligheter får tilstrekkelig med 
sollys i løpet av dagen hele året. Takterrasser og vestvendte balkonger vil gi gode solforhold 
det meste av dagen. 

 
For å sikre god bokvalitet må estetikk og god arkitektur være sentrale tema i den videre 
prosjekteringen. Det er formulert bestemmelser som gir rammer for utforming av bebyggelsen. 
Det må i fortsettelsen også være et tydelig fokus på prosjektering av gode uteområder. 

 
3. Alternativer 

Utover det foreliggende planforslag er det ikke vurdert andre alternativer for denne saken. 
 
A. Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Planforslaget sendes i retur til administrasjonen for ytterligere bearbeiding/utredning. 

1. Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående anbefaler kommunedirektøren at forslag til “detaljregulering for 
gbnr. 12/257 - omsorgsboliger i Sundet” PlanID: 303533100, vedtas. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
01 Sundet Omsorsgboliger - Planbeskrivelse 
planbestemmelser_planID303533100 
03 plankart Sundet omsorgsboliger 210921 
04 Omsorgsboliger Sundet  - ROS analyse 
05 Varslingsmateriale 
05b Varsel om oppstart_begrenset høring 
06 Merknader til varslet oppstart 
07 Plankonsulents kommentarer til forh†åndsuttalelser 
08 Geoteknisk_undersøkelsesrapport 
08a_Notat_grunnforhold_Omsorgsboliger 
Kontrollnotat Sundet omsorgssenter 
09 Støyutredning 
10a Solstudie eks - nytt 1 
10b Solstudie eks - nytt 2 
11 Utomhusplan 
Merknadsskjema offentlig ettersyn 



Mottatte merknader, utallelser og innsigelse 
Plan ID 303533100: Detaljregulering for gbnr. 17/257 – Omsorgsboliger i Sundet -  
førstegangsbehandling 
 
Kommunestyret 02.11.2021: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 21/134 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303533100 – Detaljregulering for gbnr. 
17/257 – Omsorgsboliger i Sundet». Plankart er datert 21.9.2021 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 17.8.2021.  
Tilleggspunkt til reguleringsbestemmelsene punkt 2.2: 
* Et lekestativ med minst 2 husker og sklie. 

 
 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 19.10.2021: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslaget fra SP, MDG, AP og SV fremmet av Anne Finstad (SV) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
HNPM- 21/97 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303533100 – Detaljregulering for gbnr. 
17/257 – Omsorgsboliger i Sundet». Plankart er datert 21.9.2021 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 17.8.2021.  
Tilleggspunkt til reguleringsbestemmelsene punkt 2.2: 
* Et lekestativ med minst 2 husker og sklie. 

 
 
 
 


