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1. gangsbehandling av planforslag for PlanId 023729600- gbnr. 
94/581 - Detaljregulering Fuglerudjordet 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til 
detaljreguleringsplan «PlanId 023729600 - gbnr. 94/581 - Detaljregulering Fuglerudjordet» ut 
til offentlig ettersyn. 
 
 

SAKSUTREDNING 

 
1. Saksopplysninger 
 
1.1. Bakgrunn for saken 
Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for etablering av boligbebyggelse, i 
form av konsentrert småhusbebyggelse (2-etasjes rekkehus og kjedete boliger). Det 
planlegges for 11 boenheter innenfor planområdet.  

 
1.2. Beskrivelse av planområdet 
Planområdet omfatter landbruksareal, i hovedsak dyrket mark, og en eneboligtomt. Området 
er lokalisert sentralt på Råholt ca. 1,6 km fra Eidsvoll Verk stasjon, 500 meter nord for Råholt 
skole og ca. 800 meter sørøst for «handelssentrum» på Råholt. Boligområdet ligger på 
østsiden av Fuglerudvegen/Fv505 og nord for Fuglerudgutua. Ellers grenser området mot 
eksisterende bolig i nord og LNF (jordbruk) i øst og nord. 
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1.3. Planprosessen. 
 

1.3.1. Oppstartsmøte/oppstartsvarsel, høringsperioder osv. 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 11.1.2017 i Eidsvoll kommune. Arealbruken er avklart i 
kommuneplanen. Det var enighet om at planen ikke kommer inn under forskrift om 
konsekvensutredning.  

 
Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Eidsvoll 
og Ullensaker Blad den 2.6.2018. Berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser ble varslet 
ved brev datert 31.5.2018. Det har kommet inn fem innspill, fire fra offentlige instanser og en 
privat. 
 
1.3.2. Innspill 
Se vedlagt merknadsskjema for detaljer. Merknadene er også lagt ved i sin helhet. 
Fylkesmannen fraråder kommunen å bygge ut området, da om lag halvparten er dyrket mark. 
I tillegg mener de at området ikke tilfredsstiller avstandskrav til kollektivknutepunktet. 
Akershus fylkeskommune krever kulturminneregistreringer. Disse er gjennomført uten funn av 
interesse. 
 
De resterende merknader er av teknisk karakter. 
 
1.4. Beskrivelse av planforslaget. 

 
Planområdet er på 5,6 daa hvorav ca. 3,9 daa er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, 
1,3 daa til vegareal og resten til lekeplass, renovasjon og turveg. Planen legger til rette for 
boligbygging i form av 2, 3 eller 4 boliger i rekker. 
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Grad av utnytting – bebygd areal - er satt til BYA 40 – 42 %. Totalt kan da bebygd areal 
innenfor planen være 1574 m2 inkl. parkering på terreng. Det er to parkeringsplasser pr. bolig, 
hvorav en er i carport.  
 
Det skal oppføres 11 eneboliger i rekker med variasjon 2, 3 og 4 boliger i rekkene. Det vil også 
delvis bli sideforskyvninger av boligene og retningen til rekkene varierer. Boligene skal 
oppføres med flatt tak i to etasjer og det skal være veranda på begge sider i 2.etasje, og på 
den måten blir det muligheter for sol hele dagen og en kommer opp fra bakkenivå også. 
Lekeplass f_BLK er 205 m2 og rundt 19 m2 per bolig. Dette er innenfor kommunens 
retningslinjer som sier minimum 200 m2 størrelse på nærlekeplass i områder hvor det 
etableres mellom 5 og 30 boenheter. Ingen har lengre enn 35 meter avstand til lekeplassen, 
som er langt innenfor kommunens retningslinje på maks 100 meter. F_BLK skal opparbeides 
som lekeplass tilpasset flere aldersgrupper og inneholde huskestativ/dumphuske, sandkasse, 
benker og noe fast dekke. Det skal beplantes med busker/trær. I tillegg er det 2152 m2 

uteoppholdsareal der deler av dette arealet er sikret mot støy Dette tilsvarer 195 m2 pr. bolig, 
og er også innenfor kommunens retningslinjer som sier minimum 40 m2 pr. boenhet i områder 
for konsentrert småhusbebyggelse. 
 
Reguleringsplanen har regulert det som er felles privat: veger, lekeplass, turveg og 
renovasjon. Dette vil bli forsterket når en kommer så langt som til seksjonering av 
eiendommen, og sameiet som opprettes vil få ansvar for drift og vedlikehold (egne 
vedtekter/regler). 
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Boligene skal oppføres med flatt tak i to etasjer og det skal være veranda på begge sider i 
2.etasje, og på den måten blir det muligheter for sol hele dagen og en kommer opp fra 
bakkenivå også. Detaljerte fasader og romløsninger er ikke klare på dette reguleringsnivået. 
Høyder på nybygg har som illustrert i 3D-modellen en gesimshøyde på 7,5 meter fra 
gjennomsnittlig planert terreng. I planen reguleres maksimal gesimshøyde til 8 meter. 
 
 

 
 
 
1.4.1. ROS 
ROS-analyse (21.6.2019) er vedlagt. Av denne fremgår at risikoen primært er knyttet til støy 
og hendelser i anleggsfasen.  
 
1.4.2. Naturmangfold 
Det er ikke kjent eller registrert noen spesielle naturverdier i området. Det er ikke utført 
spesielle registreringer av natur/biologisk mangfold da området ikke innehar noe 
utmark/skogsmark. Det er enten dyrka, vegareal, bygninger eller hageareal. 
 
1.4.3. Støy 
Støyberegninger viser at vestre deler av BKS1 har en liten overskridelse av anbefalt 
grenseverdi gitt i retningslinjen T-1442 ved fasade mot vegen, og ligger i gul støysone. Ved å 
oppføre en 1,4 meter høy støyskjerm mot veien vil hele uteoppholdsarealet tilfredsstille 
gjeldende grenseverdi. 
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En støyskjerm med høyde 1,4 meter er forholdsvis lavt og vil ikke være med på å skape et 
lukket inntrykk. En slik skjerm er å foretrekke sammenlignet med å opparbeide en voll som vil 
ta mye areal og redusere arealet/hagen. Det kan beplantes ved skjermen/evt. ha klatrende 
planter på skjermen også, som danner et grønt inntrykk. 
 
1.4.4. Geoteknisk rapport 
En geoteknisk vurdering av område- og terrengstabilitet (ØRP 31.5.2019) er vedlagt og har 
følgende konklusjoner: 
- Områdestabilitet kan anses som tilfredsstillende. 
- Topografiske forhold på og i nærmeste områder rundt reguleringsområdet tilsier at det 
foreligger tilstrekkelig stabilitet mot lokale terrengbrudd. 
 
1.4.5. Trafikkforhold og skolevei 
Området har kjøreadkomst fra Fuglerudvegen/fylkesveg 505 (SKV1). Veger er forprosjektert 
og reguleringsplanen følger disse. SKV2 er eksisterende privat veg Fuglerudgutua. Den er 
regulert utvidet med reguleringsbredde på åtte meter vegformål til felles privat veg, og vil 
være adkomstveg til området. Bredde er i henhold til felles kommunal vegnorm.  
Utvidelse av Fuglerudgutua(SKV2) er dimensjonert for lastebil/renovasjon. Utvidelsen legges 
nord for dagens trase, slik at eiendom 94/48 ikke blir berørt. 
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Fuglerudjordet ligger i Råholt skolekrets. Råholt skole ligger 500 meter sør for planområdet, og 
Råholt ungdomsskole ligger ca. 1,4 km nordvest for planområdet. 

 
1.4.6. Evt. andre rapporter/utredninger som følger saken. 
VA-rammeplan og VA notat samt støyrapport er lagt ved. 

 
1.5. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 
Planområdet er avsatt til nåværende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. 
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2. Vurdering 
 
2.1. Overordnede planer og mål 
Som nevnt ligger planområdet som eksisterende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. 
Det er ikke en korrekt angivelse og burde ha vært fremtidig boligbebyggelse da det ikke er 
bebygd. Likevel er det slik at arealet da kan benyttes til boligbebyggelse uten formelle 
problemer. Samtidig er det slik, som fylkesmannen påpeker, at flere overordnede planer i de 
seneste årene har vektlagt en reduksjon i nedbygging av dyrket mark utenfor 
knutepunktsområdene. Selv om arealet ligger inneklemt mellom andre eiendommer, er 
tilkomsten god og muligheten for videre landbruksdrift av arealet til stede. Legges føringene i 
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus (2015) til grunn faller området trolig 
utenfor knutepunktsområdet på Råholt. Om arealet skulle legges inn som fremtidig 
boligbebyggelse i en ny kommuneplan ville det trolig ble gjenstand for motstand fra regionalt 
nivå. 
    
2.2. Trafikkforhold 
Løsningene som presenteres i planforslaget tar høyde for sikkerhet og støy i den grad det lar 
seg gjøre og må sies å leve opp til de krav som stilles. 
 
2.3. Tilgjengelighet til friluftsområder 
Tilgjengeligheten er tilfredsstillende med stiforbindelse ut mot landskapet i øst og samtidig 
trygg adkomst til større lekeområder i tilknytning til skole- og idrettsanlegg. 
 
2.4. Sosial infrastruktur 
Nærhet til sosiale tilbud er tilfredsstillende og trygg. 
 
2.5. Bokvalitet og boligtyper 
Arealet som i planen foreslås regulert til konsentrert småhusbebyggelse, begrenset av typen 
bygg til enten kjede- eller rekkehus med i alt 11 boenheter. Det vil derfor ikke være mulig å 
fravike planforslaget ved f.eks. å bygge flere boenheter med en annen boligtype, noe som er 
positivt for helheten i området. Den planlagte bebyggelse vurderes som godt tilpasset 
eksisterende bebyggelse rundt – se f.eks. 3D-illustrasjonen med sammenlikning av høyder og 
volum. Internt vil de fleste boliger ha utsyn til lekeområdet og ha en trygg tilkomst til dette.  
Fylkesmannen anbefaler i innspillet sitt en høy utnytting om området bygges ut. Det vurderes 
at dette hensynet må balanseres mot det tilliggende områdets boligtyper, som preges av en 
blanding eneboliger fra de siste 50 årene. På tross av at bebyggelsen vil bli et sameie, legger 
struktur og boligtyper opp til at de enkelte boenheter vil kunne sette sitt preg på 
uteoppholdsareal, noe som har betydning for bokvalitet over tid. Det må antas at boligene vil 
kunne gjøres attraktive for barnefamilier. 
 
3. Alternativer 

 
A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger  
B. Forslag avvises begrunnet med hensynet til jordvernet og områdets plassering, eller 

eventuelt med annen begrunnelse. 
C. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 

 
4. Konklusjon 
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at planforslag for «PlanID 
023729600- gbnr. 94/581 - Detaljregulering Fuglerudjordet» legges ut til offentlig ettersyn. 
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