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PS 22/08 Kommunestyret 01.02.2022 

 
 

Oppheving av 11 eldre reguleringsplaner vedtatt i perioden 1953-1966. Sluttbehandling 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 18.01.2022 - sak 22/01 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14 første ledd, vedtas følgende regulerings-
planer opphevet: 

· Furulund (30.06.53) 
· Dal stasjonsområde (19.12.56) 
· Eidsvang (20.10.58) 
· Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 (20.10.58) 
· Område mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma (05.01.59) 
· Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. (05.01.59) 
· Minnesund vest (26.08.59) 
· Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av 

Råholtsmoen (31.10.60) 
· Sundgården med omgivelser (02.09.61) 
· Nygård (28.04.65) 
· Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag (08.03.66) 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14 første ledd, vedtas følgende regulerings-
planer opphevet: 
 

· Furulund (30.06.53) 
· Dal stasjonsområde (19.12.56) 
· Eidsvang (20.10.58) 
· Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 (20.10.58) 
· Område mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma (05.01.59) 
· Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. (05.01.59) 
· Minnesund vest (26.08.59) 



· Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av 

Råholtsmoen (31.10.60) 
· Sundgården med omgivelser (02.09.61) 
· Nygård (28.04.65) 
· Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag (08.03.66) 

 
 
Saksutredning: 
 
1. Saksopplysninger  

 
Bakgrunn for saken 
Saken gjelder oppheving av de 11 eldste reguleringsplanene i Eidsvoll kommune som har status 
gjeldende, og som kommunens bygningsmyndighet fremdeles må behandle nye tiltak etter. Planene 
som ønskes opphevet er de eneste planene av sitt slag i kommunens planregister som vises med 
blyantstreker på kalkerpapir, da de er aldri blitt digitalisert i tråd med «nasjonal produktspesifikasjon 
for arealplaner». De er aldri blitt digitalisert fordi kvaliteten på planene ble vurdert som for dårlig til å 
bli inkludert i digitaliseringen når dette arbeidet ble påbegynt på begynnelsen av 2000-tallet.  
 

Kommunestyret ga administrasjonen fullmakt til å igangsette denne prosessen med 
oppheving av gamle reguleringsplaner samtidig med at det ble fattet vedtak av ny 
kommuneplan i møte den 13. april 2021. Følgende tilleggsvedtak ble fattet 13. april:  
 
«Det gis fullmakt til å igangsette et mindre planarbeid med sikte på å oppheve gamle 
utdaterte kommunedelplaner/reguleringsplaner jf. PBL § 11-17 og 12-14.»  
 
Arbeidet med å oppheve de gamle kommunedelplanene er nylig blitt påstartet i en annen 
prosess ved varsel om oppstart og utleggelse av forslag til planprogram den 10. november 
2021. Formannskapet vil få en fremtidig sak til behandling i denne forbindelse.  
 
Prosess 
Dette har skjedd:  
 
9.6.2021 → Varsel om oppstart av planarbeid  
19.10.2021 → Førstegangsbehandling i hovedutvalg for næring, plan og miljø  
29.10.2021 → Offentlig ettersyn av forslag til oppheving  
 
Brev datert 29.10.2021 ble sendt ut til alle registrerte eiere og festere som bor innenfor 
planområdene til en av de 11 reguleringsplanene, totalt ca. 1500 høringsparter inkludert 
offentlige instanser. Frist for uttalelse var søndag 12.12.2021. Brevet inneholdt en 
henvisning til en artikkel som lå tilgjengelig på kommunens hjemmeside, som kan ses her:  
 
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-
eiendom/horinger/gamle-horinger/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-oppheving-av-11-eldre-
reguleringsplaner-vedtatt-for-1966/ 
 
Kommunen har mottatt fem høringsuttalelser. Se «merknadsbehandling». Alle uttalelsene 
er tatt til orientering.  

 

https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/gamle-horinger/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-oppheving-av-11-eldre-reguleringsplaner-vedtatt-for-1966/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/gamle-horinger/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-oppheving-av-11-eldre-reguleringsplaner-vedtatt-for-1966/
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/horinger/gamle-horinger/offentlig-ettersyn-av-forslag-til-oppheving-av-11-eldre-reguleringsplaner-vedtatt-for-1966/


2. Vurdering 

 
Argumentene for å oppheve alle reguleringsplaner vedtatt før 1966, utgjør i hovedsak disse:   
 

· Reguleringsplanene er aldri blitt digitalisert med standardiserte formålsgrenser, 
arealformål og feltkodebetegnelser. Dette er negativt i den forstand at planene kan 
oppfattes som mindre etterrettelige og forpliktende enn det som er (var) meningen. 
Planene er kun tegnet inn for hånd på kalkerpapir med beige-brun farge og blyantstreker. 

 
· Det er uklart om alle reguleringsplanene egentlig har til formål å legitimere vekst og 

utvikling, da store områder innenfor flere av planene utgjør mer bekreftende reguleringer 
enn reguleringer som viser fremtidig arealbruk. Med dette menes det at mange av planene 
stadfester den eksisterende bebyggelsen som allerede lå der, uten å oppgi om slike 
områder skal forbeholdes vern og bevaring eller om de kan rives og bebygges.  

 
· Det er utfordrende å forvalte planenes uhensiktsmessige lave krav til fotavtrykk på garasje, 

høyde på bebyggelse, antall m² bruksareal og grad av utnytting - begrensninger som 
opprinnelig er lagd for en annen tid. Som en konsekvens blir det ofte dispensert fra 
planene, - hvilket utgjør regelen mer enn unntaket. I sum har alle innvilgede dispensasjoner 
bidratt til å uthule planenes rettsvirkning ganske vesentlig. 

 
· Reguleringsplanene er lite tidsriktige i den forstand at de regulerer typer bebyggelse som 

ikke lenger eksisterer i plan-vokabularet, som f.eks. villamessig våningshus. 
Administrasjonen tolker villamessig våningshus som frittliggende småhusbebyggelse. 

 
· Mange av planløsningene i de eldre planene er aldri blitt realisert og opparbeidet, slik som 

påtenkte men ikke lenger aktuelle hus, vegtraseer, grøntarealer, tomtegrenser m.m. Dette 
innebærer at kommunen må behandle dispensasjonssøknader for hver gang det skal 
oppføres noe som er i strid med arealbruken i den gamle reguleringsplanen. 

 
· Til tross for at planene har vært rettskraftige i mange år, er det ikke nødvendigvis god 

helthetlig bebyggelsesstruktur innenfor de områder som omfattes av planene. Enkelte 
områder av de gamle planene er blitt uthulet og tilsidesatt av nyere detaljreguleringer med 
en mer konsentrert bebyggelsesstruktur. Det synes derfor uhensiktsmessig å fastholde 
rettskraftigheten av de eldre reguleringsplanene for de områder som ligger utenfor disse 
nye detaljreguleringene. 

 
Det følger av kommunal- og moderniseringsdepartementets «Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023» vedtatt 14.5.2019 at kommunene, ved planlegging etter plan- og 
bygningsloven, må basere sine planer og beslutninger på et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. 
De gamle planene fra 50- og 60-tallet er følgelig ikke tidsriktige planer lengre hva gjelder føringer på 
statlig, regionalt og kommunalt forvaltningsnivå. Tvert imot anses de å være dårlig egnet for å møte 
dagens utvikling, som demonstrert gjennom mange års sedvane med å dispensere fra planene.  
 
På bakgrunn av det overnevnte ønsker kommuneadministrasjonen å oppheve alle reguleringsplaner 
vedtatt før 1966. Administrasjonen mener at kommuneplanens arealdel vil være mye bedre egnet 



som styringsverktøy for de områdene som i dag berøres av de gamle reguleringsplanene. For de 
fleste grunneiere og festere som i dag berøres av en av de eldre reguleringsplanene, vil et vedtak om 
oppheving ha liten praktisk betydning. For kommunen som plan- og bygningsmyndighet vil det 
imidlertid være av stor praktisk betydning om de gamle reguleringsplanene oppheves.  
 
Resultatet av medvirkningen fra den avsluttede høringen bekrefter en nærmest ikke-eksisterende 
motvilje til å oppheve planene.   

 
3. Alternativer 

Saken fremmes uten alternative innstillinger.  
 

4. Konklusjon 

På bakgrunn av det overstående anbefaler kommunedirektøren at de 11 reguleringsplanene 
oppheves.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Høringsuttalelser 
Merknadsskjema 
Alle plankart, slik de vises i Kommunekart 
Furulund - bestemmelser 
Furulund - plankart 
Dal stasjonsområde - bestemmelser 
Dal stasjonsområde - plankart 
Eidvang - bestemmelser 
Eidvang - plankart 
Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 - bestemmelser 
Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 - plankart 
Området mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma - bestemmelser 
Eiendommene Dalen østre - bestemmelser 
Eiendommene Dalen østre - plankart 
Minnesund vest - bestemmelser 
Minnesund vest - plankart 
Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen 
- bestemmelser 
Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av Råholtsmoen 
- plankart 
Sundgården med omgivelser - bestemmelser 
Nygård - bestemmelser 
Veg fra Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag - bestemmelser 
 
Kommunestyret 01.02.2022: 
 
Behandling: 
Fra Eidsvoll Høyre, foreslått av Hans Hagene, Høyre 
Forslag 1: 
Eidsvoll Høyre – sak 07/22 – Oppheving av reguleringsplaner: 
Saken utsettes da innsendt dokument fra grunneier av Område mellom Nordre Wilberg boligområde 
og Vorma (05.01.59) ikke ligger ved saksfremlegget. I dette uttrykker grunneier at han ikke er enig i 



at reguleringsplanen for området skal oppheves. Nevnte dokument bør således fremsendes i saken. 
 
 
Fra Eidsvoll Høyre, foreslått av Hans Hagene, Høyre 
Sekundært forslag 1B: 
Dersom saken ikke utsettes, ber Eidsvoll Høyre om at nevnte eiendom tas ut av listen i 
kommunedirektørens innstilling. 
 
 
 
Anmodningen fra Hans Hagene (H) om at reguleringsplanen for Område mellom Nordre Wilberg 
boligområde og Vorma (05.01.59) tas ut av innstillingen, ble ikke tatt til følge.  
 
Votering: 
 
Utsettelsesforslaget fra H fremmet av Hans Hagene (H) fikk 7 stemmer (H 6 og PP 1) og falt. 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
 
KS- 22/08 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14 første ledd, vedtas følgende 
reguleringsplaner opphevet: 

· Furulund (30.06.53) 
· Dal stasjonsområde (19.12.56) 
· Eidsvang (20.10.58) 
· Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 (20.10.58) 
· Område mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma (05.01.59) 
· Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. (05.01.59) 
· Minnesund vest (26.08.59) 
· Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av 

Råholtsmoen (31.10.60) 
· Sundgården med omgivelser (02.09.61) 
· Nygård (28.04.65) 
· Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag (08.03.66) 

 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 18.01.2022: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM- 22/01 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12, jf. 12-14 første ledd, vedtas følgende regulerings-
planer opphevet: 

· Furulund (30.06.53) 
· Dal stasjonsområde (19.12.56) 
· Eidsvang (20.10.58) 



· Et område nordover fra Ladderudsmia, øst for riksveg 50 (20.10.58) 
· Område mellom Nordre Wilberg boligområde og Vorma (05.01.59) 
· Eiendommene Dalen Østre, gbnr. 123/29 m.fl. (05.01.59) 
· Minnesund vest (26.08.59) 
· Øst for riksveg 50 sydover fra Råholt samvirkelag med Fuglerudsteiet og nordre del av 

Råholtsmoen (31.10.60) 
· Sundgården med omgivelser (02.09.61) 
· Nygård (28.04.65) 
· Nannestadvegen ved Dal over Finnstadtoppen til Dal samvirkelag (08.03.66) 

 
 
 


