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PlanID 303532000 - Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 - Dal omsorgsboliger. 
Planforslag til sluttbehandling. 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 17.11.2020 - sak 20/101 
Innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303532000 – Detaljregulering for deler 
av gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger». Plankart er datert 21.10.2020 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 26.10.2020. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303532000 – Detaljregulering for deler 
av gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger». Plankart er datert 21.10.2020 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 26.10.2020. 
 
 

 
1. Saksopplysninger: 
 
1.1          Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for omsorgsboliger til personer som trenger boliger 
som er tilpasset deres behov. Boligene skal dekke behovet for brukere med psykisk 
utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk lidelse.  
 
Planen er utarbeidet av Pir II Oslo AS på vegne av Eidsvoll kommune ved eiendomsforvaltningen, på 
oppdrag fra virksomhet for Helse og bistand. 
 
1.2          Planprosessen 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 23.9.2019, og varslet oppstart av planarbeid 12.11.2019. i 
forbindelse med varsel om oppstart kom det inn ni uttalelser til planarbeidet. Disse innspillene er 
innarbeidet i planbeskrivelsen og er i tillegg lagt ved i sin helhet.  
 



Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 23.6.2020 og lagt 
ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 1.7.2020 – 14.9.2020. Det ble annonsert i Eidsvoll og 
Ullensaker blad den 1.7.2020. I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn seks merknader.  
 
Som følge av merknadene som kom inn ved offentlig ettersyn, samt en gjennomgang av 
reguleringsbestemmelsene med byggesaksavdelingen, er det gjort noen endringer i plankart og 
bestemmelser. Disse endringene er beskrevet nedenfor. 
 
 
1.3          Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er i underkant av åtte dekar og er lokalisert sør for Dal stasjon, og grenser til krysset 
mellom Haslervegen og Hellestadvegen. Planområdet er i dag regulert til barnehage, men er 
ubebygd. Området består av skog, en del undervegetasjon og kratt. Tomten grenser til Dal 
idrettsanlegg med opparbeidet BMX-bane. Det omkringliggende området består stort sett av 
frittliggende småhusbebyggelse i tillegg til idrettsanlegget. Det er en privat barnehage ved 
idrettsbanene, og det er store friluftsområder med et stort nett av turstier i nærområdet.  
 

 
 
 
 
 
2. Saksutredning 
 
2.1          Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger til rette for utbygging av deler av gbnr. 86/1 til omsorgsboliger. Planområdet er 
på 7,7 dekar, hvorav 4,7 dekar foreslås regulert til offentlig/privat tjenesteyting. Det er planlagt 
bygging av opptil 10 boenheter, hvor det i første omgang skal bygges seks boenheter i tillegg til 
personalbase. Grad av utnytting er satt til maks %-BYA=30 %. Det er regulert parkeringsanlegg i 
tilknytning til området, for å kunne sette opp carporter og sports- og sykkelboder til boenhetene. Det 



er regulert fortau fra fotgjengerovergangen ved Haslervegen og langs Hellestadvegen inn til 
innkjøring til planområdet. Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav til at fortauet skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse til bebyggelsen, eller så snart årstiden tillater det og senest 1. 
juni.  
 
2.2          Endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn 
Det kom inn seks merknader under offentlig ettersyn, hvorav en av merknadene har ført til endringer 
i planforslaget. I tillegg har byggesaksavdelingen gjennomgått bestemmelsene og luket ut 
formuleringer og bestemmelser som blir ivaretatt gjennom annet lovverk og forskrifter.  
 
Viken fylkeskommune er meget kritisk til at byggegrensen er tegnet inn så nærme Haslervegen og at 
det ikke er regulert inn en reell vegetasjonsskjerm mot bebyggelsen og jernaldergravfeltene, øst og 
sør for planområdet. Fylkeskommunen anbefaler sterkt å skyve den planlagte bebyggelsen noe 
lenger vest, slik at hensynet til kulturminnene i området blir bedre ivaretatt.  
           
Endring: 
Det er regulert hensynssone bevaring (H570) mot krysset Haslervegen og Hellestadvegen med 
tilhørende bestemmelser. 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte plandokumenter. 
 

 
 
2.3          Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planforslaget. ROS-analysen har ikke 
påvist stor risiko ved noen av de undersøkte hendelsene. ROS-analysen følger som vedlegg i 
plandokumentene.  
 
2.4          Støyrapport 



Det foreligger en støyfaglig utredning som følger saken. Utredningen viser at noe av tomten ligger 
delvis i gul støysone. Det er lagt inn bestemmelser om at Klima- og miljødepartementets retningslinje 
for støy, T-1442/2016, skal følges. Alle bruksenheter skal ha tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal 
med støynivå under gjeldende grenseverdi. Uteoppholdsareal skal sikres mot støy, og alle soverom 
skal ha vindu mot område hvor støy på nattestid er under grenseverdiene i T-1442/2016. 
 
2.5          Geoteknisk vurdering 
Planområdet ligger under marin grense, med mulighet for marin leire. Det er gjort vurdering av 
området av geotekniker, og konklusjonen er at tiltak kan planlegges med tilfredsstillende 
overordnede stabilitetsforhold og områdestabilitet iht. NVEs veileder om sikkerhet for 
kvikkleireskred (NVE 7/2014).  
 
2.6          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Området er i dag regulert til barnehage, i reguleringsplan 023719300, «Barnehage i Hellestadvegen 
1», vedtatt 23.3.2010. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig/privat tjenesteyting, 
samt friområde. Planforslaget anses å være i tråd med gjeldende kommuneplan.   
 
2.6.1          Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene legger opp til at planlegging skal bidra til mer bærekraftige byer og tettsteder og 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, i tillegg fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystemer må koordineres slik at transportbehovet begrenses og det 
er mulig å velge klima- og miljøvennlige transportformer.  
 
2.6.2          Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser i planleggingen 
Retningslinjene legger vekt på at arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av areal som ikke er i bruk eller egnet for 
lek skal det skaffes fullverdig erstatning.  
 
2.6.3          Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er et arealeffektivt 
utbyggingsmønster basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 
grønnstruktur. Transportsystemene skal være effektive og miljøvennlige med tilgjengelighet for alle 
og med lavest mulig behov for biltransport. Planen legger opp til at all trafikkvekst skal skje med 
sykkel, gange eller kollektivt.   
 
3. Vurdering 
 
3.1          Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til en utbygging som er i tråd med formålet i kommuneplanen, og området 
ligger i tilknytning til eksisterende boligområder. Det er ca. 800 meter i gangavstand 
til Dal stasjon, hvor det er bussforbindelse mot Eidsvoll sentrum og Jessheim hvert 15. minutt på 
dagtid hverdager. Toget mot Jessheim, Oslo og Drammen går hver halvtime på dagtid. 
 
Planforslaget anses å være et positivt tiltak ved å tilby en gruppe mennesker bedre og mer 
spesialtilpassede boforhold som vil gi bedre livskvalitet. Personalet vil kunne arbeide i omgivelser 
som er tilpasset deres behov. Fortauet i tilknytning til eksisterende gang- og sykkelvegnett gjør det 
trygt å gå og benytte sykkel. Det vil etableres sykkelparkering innendørs i bod for beboere og ansatte, 
for å tilrettelegge for sykkel som transport. 
 
I gjeldende reguleringsplan for området (barnehage) var det regulert 1,1 dekar til friområde, 
og i dette planforslaget er det foreslått regulert 1,6 dekar til friområde.  
 
3.2          Trafikkforhold 



Planområdet ligger i et område med lite trafikk. Det ligger i yttergrensen av etablerte 
boligområder på Dal, og det trygg gangforbindelse i form av gang- og sykkelveg og fortau fra 
planområdet langs Haslervegen ned til Finstadvegen og til togstasjonen hvor det er hyppige avganger 
med buss og tog. Det er gjort trafikktellinger på Haslervegen så sent som i 2017 
som viste en ÅDT i underkant av 700. Det er vurdert som tilstrekkelig å opparbeide fortau inn 
til adkomst til parkering for planområdet, da Hellestadvegen er lite trafikkert videre mot 
boligområder og idrettsbaner. 
 
 
3.3          Tilgjengelighet til friluftsområder 
Enden av Haslervegen, om lag 800 meter øst-sørøst for planområdet, er utgangspunkt for flere 
turstier i området rundt Hasleråsen og Vardehøgda. Det er et populært utfartssted med godt 
merkede stier og tilrettelagte turmål. 
 
3.4          Sosial infrastruktur 
Planforslaget tilrettelegger for et boligtilbud som kommunen ikke har et tilstrekkelig tilbud av i 
dag. Det legges til rette for å bygge inntil 10 boenheter hvor det skal være døgnbemanning. 
Boligene tilrettelegges for brukere med psykisk utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk 
lidelse. 
 
3.5          Bokvalitet 
Boenhetene skal utformes med tanke på å dempe institusjonspreget, og skal i størst mulig grad ha 
kvalitet som ordinære boliger. Boligene skal ha en størrelse på minimum 55 kvm BRA, 
for å kunne søke Husbanken om støtte. Bestemmelsene stiller krav til minimum 40 kvm 
uteoppholdsareal pr boenhet, og boligene og uteområdene skal opparbeides etter prinsippet om 
universell utforming. Ved ny beplanting skal astma- og allergifremkallende vegetasjon 
unngås. 
 
4. Alternativer 

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding 

 
5. Konklusjon 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for deler av 
gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger» vedtas. 
 
 
Vedlegg: 
2. Plankart 
3. Reguleringsbestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Illustrasjonsplan 
6. Geoteknisk notat 
7. ROS-analyse 
8. Støyutredning 
9. Merknader oppstartvarsel 
10. Merknader offentlig ettersyn 
11. Merknadsskjema offentlig ettersyn 
12. Protokoll HNPM 23.6.2020 
 



Kommunestyret 08.12.2020: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 20/120 Vedtak: 
 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303532000 – Detaljregulering for deler 
av gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger». Plankart er datert 21.10.2020 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 26.10.2020. 
 
 
 
 


