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Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplanen for gbnr. 142/81 
– Nygårdshagen. Plankart og bestemmelser er datert 25.04.17. 

SAKSUTREDNING

1. Saksopplysninger

1.1 Bakgrunn for saken

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse på et 
inneklemt jordbruksareal avsatt til fremtidig boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel for 
2015-2026. Tiltakshaver er Jessheim bygg og eiendom AS. Øvre Romerike Prosjektering har 
utarbeidet planen. 

1.2 Beskrivelse av planområdet

Planområdet ligger like østenfor Nygårdsvegen på motsatt side av idrettsbanen på Bøn.
Byggeområdet avgrenses av boliger i vest, jordbruksareal i nord, ravinelandskap i sør og øst. 
Planområdet utgjør totalt 5,8 daa, med en andel dyrket mark tilsvarende omtrent 4,3 daa. Den 
eksisterende bebyggelsen vest for planområdet består av gamle villahus.

1.3 Offentlig ettersyn - merknadsbehandling

Siden 1.gangsbehandlingen i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 14.02.17. har 
planforslaget ligget ute til offentlig ettersyn i perioden 02.03.17-13.04.17. Dette ble annonsert 
på kommunens hjemmesider hvor alle sakens dokumenter har ligget elektronisk tilgjengelig. 
Annonse for planen sto på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad den 04.03.17. Et eksemplar av plan-
dokumentene har også ligget tilgjengelig på innbyggertovet i Eidsvoll rådhus under 
høringsperioden. Kommunen har mottatt 7 merknader til planen. Ingen privatpersoner har 
uttalt seg til planen, kun offentlige instanser/organisasjoner/kommunen selv. Merknadene er 
kommentert ut i tabellform: 
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Avsender (dato) + merknader Kommunens kommentar 
Kommunalteknikk, Eidsvoll kommune (28.03.17): Det må 
fremkomme av planen at det skal anlegges veglys, som er et krav for 
den regulerte vegstandarden (FA1 og FA2) iht. gjeldende vegnorm. 

Har også en del bemerkninger til vedlagte forslag til VA-rammeplan

Tas til følge. Merknadene er videresendt til 
plankonsulent for oppfølging og rettelse.

Kommentarene til VA-plan tas til etterretning og 
legges til grunn for senere detaljprosjektering. 

Statens vegvesen (29.03.17):
Reguleringsplanen må ha med en reguleringsbestemmelse som sier:
«Byggeplan for kryss mellom fv. 506 (Nygårdsvegen) og adkomstveg 
SKV1 skal være godkjent av Statens vegvesen før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for bygging av boliger.»

Merknad tas til etterretning og følges opp i 
planrevisjon. 

Eidsvoll Senterparti (03.04.17):
Tiltaket strider imot flere nasjonale og regionale planer og mål. Det må 
legges vekt på retningslinjene i Regional plan, herunder spesielt R5 
(vurdering av områder i gjeldende kommuneplan) og R9 (jordbruksareal 
og regional grøntstruktur utenfor prioriterte vekstområder).  

Det aktuelle området var ikke regulert per vedtaksdato for Regional 
ATP, som var i desember 2015. Denne detaljreguleringsplanen er ikke i 
tråd med mål, strategier og retningslinjer i ATP. Dermed kan ikke 
området reguleres før det er vurdert i rullering av kommuneplanens 
arealdel. 

Reguleringsplanen ligger i et stort sammenhengende jordbruksområde. 
Området er en del av et jorde på ca. 70 daa av svært god jordkvalitet 
som egner seg til matkorn, poteter og grønnsaker. Det er dermed ikke 
aktuelt til utbygging, men må brukes til matproduksjon.

Kommentarer til Eidsvoll Senterparti, 
Fylkesmannen og fylkeskommunen:

Dette området ble vedtatt avsatt som 
boligområde (betegnelse B5) i siste
kommuneplanrullering. Dette resulterte i 
innsigelser fra fylkesmann og fylkeskommune, 
hvorpå innsigelsene ble frafalt etter et 
meklingsmøte mellom partene den 01.10.14. 

Fylkesmannen begrunnet sitt frafall av innsigelse 
med at kommunen trakk flere av de andre 
konfliktfylte boligområdene på dyrket mark som 
også er i strid med SPR ATP (*Statlige 
planretningslinjer for samordnet areal- …). 
«Fylkesmannens fagavdelinger kan derfor frafalle 
sine innsigelser knyttet til jordvern og SPR ATP 
for de begrensede områdene B5 (og B15).» 
Fylkeskommunen mente i sin frafalte innsigelse at 
de skal være lydhøre for kommunens valg og 
ønsker om boligutvikling og vil anbefale 
politikerne å frafalle innsigelsene til blant annet 
B5. 

Til argumentet om at gjeldende kommuneplan ble 
vedtatt før offisiell vedtaksdato for Regional ATP, 
må det stilles spørsmål ved hvorfor de regionale 
myndighetene trakk sine innsigelser når de 
samtidig burde ha kjennskap til føringene i 
Regional ATP som etter omfattende og årelangt 
arbeid ble utlagt til offentlig ettersyn i november
samme år, i måneden etter meklingsmøtet. 

En politisk avvisning av foreliggende planforslag 
vil være uheldig for forutsigbarheten med tanke 
på kommuneplanen som et forpliktende
dokument. Administrasjonen har i saksfremlegget 
til politisk førstegangsbehandling vektlagt 
føringene om at planområdet er begrenset i 
omfang (i tråd med fylkesmannens tidligere 
konklusjon), berører et lite stykke matjord og vil 
bli tilrettelagt for kun seks nye eneboliger i tråd 
med eksisterende bebyggelsesstruktur.    

Merknadene vedrørende regulering av 
kulturminnelokalitet jf. fylkeskommunen, samt 
utarbeidelse av massehåndteringsplan jf. 
fylkesmannen, tas til etterretning og blir fulgt opp 
i revisjon av planen.

Se for øvrig «vurdering av overordnede planer og 
mål», kapittel 2. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (06.04.17):
Området er en del av et større sammenhengende jordbruksområde øst 
for Bøn. Nye og strengere nasjonale føringer for jordvern og om økt 
matproduksjon er ikke tatt med og drøftet.  

Fylkesmannen minner om at utvikling utenfor prioriterte tettsteder skal 
begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø. 
Utbygging av et slikt perifert område er ikke å anse som «fortetting».  

Området må vurderes opp mot retningslinje R5, områder som bør 
vurderes tatt ut av kommuneplanen, og regulering bør avvente en ny 
vurdering i kommuneplanen. Retningslinjer i regional plan for areal- og 
transport for de tilfeller der vekst bør gå foran jordvern er heller ikke 
drøftet, jf. R8. 

På bakgrunn av den regionale planen og hensynet til jordvern, fraråder 
Fylkesmannen at kommunen vedtar reguleringsplanen.

Dersom kommunen likevel velger å gå videre med planforslaget, bør det 
innarbeides bestemmelser om å lage en massehåndteringsplan som 
viser hvordan matjordlag fra planområdet skal brukes til videre 
matproduksjon.
Akershus fylkeskommune (05.04.17): 
Akershus fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne 
tillate at reguleringsplan for Nygårdshagen i Eidsvoll kommune vedtas 
uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelser av kokegropfelt ID 
220125 før planen realiseres.

Fylkesrådmannen anbefaler at kulturminnelokaliteten legges inn i 
plankartet som et bestemmelsesområde med følgende bestemmelse: 
Bestemmelsesområde_#: Kokegropfelt ID 220125: 
Kulturminnelokaliteten er tilstrekkelig dokumentert gjennom 
arkeologiske registreringer i 2016. Reguleringsplanen kan realiseres 
uten ytterligere undersøkelser.

Fylkesrådmannen fraråder allikevel tiltaket. En utbygging på Bøn, 
bygger ikke opp under målsetting om at størsteparten av veksten skal 
skje i de prioriterte områdene i kommunen.
Eidsvoll landbruksforening (08.04.17):
Eidsvoll Landbruksforening mener dette forslaget er meget uheldig og 
kortsiktig i forhold til matproduksjonen i Eidsvoll. Dyrket mark er en 
knapp ressurs lokalt og nasjonalt, og må brukes til matproduksjon hvis 
Norge skal kunne øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten 
jf. Stortingets vedtak.

Det er i bestemmelsene stilt krav om utarbeidelse 
av en massehåndteringsplan i forbindelse med 
omdisponeringen av matjord.   

Se for øvrig kommentarer til merknader til 
Eidsvoll Senterparti, Fylkesmannen og 
Fylkeskommunen over, og vurderingen av 
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Detaljreguleringsplanen er ikke i tråd med mål, strategier og 
retningslinjer i ATP. Dermed kan ikke området reguleres før det er 
vurdert i rullering av kommuneplanens arealdel.

Kun 10 % av arealet i Eidsvoll er dyrket. I denne sammenheng er det 
meget uheldig at kommunen beslutter å bygge ned dyrket mark når det 
er alternativer som også ivaretar innbyggernes matsikkerhet.

overordnede planer og mål i kapittel 2. 

NVE (21.04.17):
NVE anbefaler uavhengig kontroll av de geotekniske vurderingene, jf. 
NVEs veileder 7/2014

NVE anbefaler i tillegg at det gis bestemmelser som begrenser 
muligheten for å føre overvann ut i skråningene, samt at det sikres 
tilstrekkelige byggegrenser ut mot skråningene. Dette for å forebygge 
ev. utglidninger som følge av erosjon eller at terrasser og lignende
etableres for langt ut på skråningskanten.

Uavhengig kontroll av geoteknisk rapport vil 
foreligge i forbindelse med byggesaksbehandling. 

Forslag til ny bestemmelse som begrenser
muligheten for å føre overvann ut skråningene, 
tas til etterretning. 

1.3.1 Endring av plan etter offentlig ettersyn

I tråd med innkomne merknader ovenfor er planforslaget blitt gjenstand for noe revisjon. Plan-
bestemmelse § 2.1 og 5.1 stiller nå krav om veglys. Rekkefølgebestemmelse vedr. teknisk 
plan for nytt vegkryss er tilføyet § 2.1. i tråd med vegvesenets krav. Fylkesmannens krav 
vedr. massehåndteringsplan har fått en egen bestemmelse § 3.13. Kulturminnelokalitet for 
kokegrop er ivaretatt gjennom § 7.2. og NVEs merknad vedrørende utglidning og overvann er 
blitt ivaretatt gjennom nytt innhold i § 3.2. 

1.4 Beskrivelse av planforslaget

Området foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Planområdet tilrettelegges for
seks romslige eneboligtomter med egen bod og garasje. Boligtomtenes størrelser varierer fra
568 m2 til 986 m2. Boligene reguleres med mønehøyde 9 m. Planen omfatter også 
vendehammer tilpasset renovasjonsbil, felles renovasjonsanlegg, nærlekeplass og en felles 
adkomstveg som betjener hele planområdet med adkomst fra Nygårdsvegen. Utnyttelsen
tilsvarer BYA=30 %.

1.4.1 ROS

Resultatene i vedlagte ROS-analyse viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle
farer som kan oppstå, eller som et resultat av utbyggingen, anser man det som ikke
sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som medvirker til at området ikke kan bygges ut.
Hvilke tiltak som gjennomføres for å senke risikoen knyttet til følgende forhold, oppsummeres i
kapittel 6 i ROS-analysen; Masseras/skred, setningsskader, trafikkulykker og ulykker ved
anleggsgjennomføring.

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold

I planbeskrivelsen foreligger det vurdering av tiltakets innvirkning på naturmangfoldet sett opp 
i mot naturmangfoldlovens §§ 9-12. Vurderingen er at tiltaket ikke vil ha negativ innvirkning 
på naturmangfoldet. I følge miljøstatus er det ingen registrerte truede arter innenfor 
planområdet.

1.4.3 Støyrapport

Det foreligger ikke krav om støyutredning da planområdet er lite støyutsatt. 

1.4.4 Geoteknisk rapport

Grunnforholdene vurderes som egnet selv om det er funnet forekomster av sprøbruddleire. 
Terreng- og områdestabiliteten er funnet tilstrekkelig i planområdet. I forbindelse med 
utbyggingen er det i den vedlagte geotekniske rapporten utarbeidet av ØRP (datert 27.10.16) 
gitt føringer om tiltak som skal følges for å forhindre ras og/eller utglidning.
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1.4.5 Estetikkvurdering

Bebyggelsens utforming forholder seg til omkringliggende bebyggelse, og vil derfor gli godt inn
i områdets kontekst med tradisjonell utforming på boligene. I planbeskrivelsen viser sol-/ 
skyggediagrammet at boliger og uteområder får gode solforhold. Landskapsbildet vil endres 
noe som følge av utbyggingen.

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer.

Planforslaget er i tråd med vedtatt kommuneplan hvor området er avsatt til fremtidig
boligbebyggelse i siste foretatte rullering. Iht. Regional plan for areal- og transportplanlegging 
i Oslo og Akershus ligger planområdet i et ikke-prioritert vekstområde med lav kollektiv-
dekning. Således er planforslaget ikke i samsvar med flere strategier, mål og retningslinjer i 
Regional plan. Regional plan har fokus på at boligutbyggingen primært skal skje i de prioriterte 
tettstedene som fra før har nærhet til kollektivknutepunkt, service- og senterfunksjoner. 

2. Vurdering

2.1 Overordnede planer og mål

Administrasjonen mener planforslaget må vurderes på bakgrunn av den prosessen som ligger 
til grunn for at området ble fastsatt som fremtidig boligområde i kommuneplanen for 2015-26, 
et valg som til slutt ble møtt med aksept fra både fylkesmannen og fylkeskommunen. Dette 
var et resultat av forhandlingsplanlegging der kommunen gikk med på å ta ut andre områder 
av kommuneplanen som var adskillig mer problematiske med henblikk på jordbeslag og 
beliggenhet, mot at kommunen fikk beholde noen mindre begrensede områder. Når disse to 
instanser m.fl. likevel uttaler seg negativt til området i forbindelse med detaljreguleringen, 
begrunnes dette med nye regionale og statlige føringer for arealplanlegging som tredde i kraft 
samme året som gjeldende kommuneplan ble vedtatt. 

Administrasjonen mener kommunen bør
være forutsigbar i denne saken. Området er 
lite og har mindre betydning for den 
overordnede boligveksten i kommunen. 
Våre egne føringer om regulering for kun et 
begrenset antall boenheter (seks stk.) er
blitt fulgt opp i arbeidet med planen. Det må 
også fremheves at det er mange grender og 
tettsteder i Eidsvoll som ligger betraktelig 
mer perifert enn Bøn. Figur til høyre viser at 
planområdet (markert med tegnestift) ligger 
nærmere Eidsvoll Verk stasjon i luftlinje enn 
store deler av Råholt sør (gult område
mellom blå sirkler som markerer 1,8 km 
avstand fra Eidsvoll Verk stasjon og Dal 
stasjon. 

2.2 Trafikkforhold

Det er ikke anlagt gang- og sykkelveg langs 
Nygårdsvegen, selv om dette er avsatt i 
gjeldende kommuneplan. Utbyggingen vil 
medføre en liten trafikkøkning for området totalt sett. Nygårdsvegen har ved planområdet 
fartsgrense 50 km/t og iht. nasjonal vegdatabase en ÅTD på 1160 (for 2016). Via 
Fossumvegen og Dønnumskia (som sammen med Nygårdsvegen danner et T-kryss 600 nord 
for planområdet) er det mulig å ta seg til henholdsvis Eidsvoll Verk i vest og Eidsvoll sentrum i 
nord på sykkel, via relativt flate og lite trafikkerte veger. 
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2.3 Tilgjengelighet til friluftsområder

Andelva ligger i 500 m. avstand fra planområdet. Langs Andelva er det rikelig med 
rekreasjons- og friluftsmuligheter med et større sammenhengende skogsområde og ikke minst 
den kultur- og industrihistoriske stien på sørsiden av Andelva som leder opp til 
Eidsvollsbygningen og assosierte severdigheter. Bøn idrettsplass ligger rett ovenfor på andre 
siden av Nygårdsvegen vis a vis planområdet.

2.4 Sosial infrastruktur

For framtidige skoleelever vil det gå daglige skolebussruter gjennom området slik som i dag.
Området sokner til Bønsmoen skole og barnehage. Eidsvoll verk stasjon ligger 1,8 km fra 
planområdet i luftlinje. For myke trafikanter er den enkleste og tryggeste vegen til denne via 
Myravegen, en grusveg som går gjennom skog og jorder i området langs dobbeltsporet.

2.5 Bokvalitet

Planområdet ligger landlig lokalisert i fredelige omgivelser. Det er etterspørsel etter denne 
typen boliger. Planforslagets dokumenter (plankartet, bestemmelser og plan-beskrivelse) 
fastsetter betingelser som gjør det mulig å skape et godt bomiljø i området. Lav 
støyeksponering, tilstrekkelige og velmente uteoppholdsarealer/nærlekeareal samt nærhet til 
idrettsplass og natur er alle faktorer som tilsier at tiltaket imidlertid er i tråd med rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unge i planleggingen. I bestemmelsene stilles det krav til 
opparbeidelse av både nærlekeplass og gatebelysning før endelig ferdigstillelse. 

3. Alternativer

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger, eventuelt;
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning
C. Forslag avvises

4. Konklusjon

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til detaljreguleringsplanen 
for gbnr. 142/81 – Nygårdshagen, vedtas. Plankart og bestemmelser er datert 27.04.17. 

Vedlegg som følger saken:
1 Plankart
2 Reguleringsbestemmelser
3 Planbeskrivelse
4 Innkomne merknader
7 ROS-analyse
8 Geoteknisk Rapport
8 Illustrasjonsplan
8 Oppstartsvarsel

Vedlegg som ligger i saksmappen

Utskrift av behandlet sak sendes til


