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Førstegangsbehandling - forslag til detaljregulering for gnr/bnr 125/38 m. fl. Statsrådvegen 

Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtas å legge forslag til detaljregulering av gbnr. 
125/38 m.fl. Statsrådvegen ut til offentlig ettersyn. Plankartet og bestemmelser er datert henholdsvis 
13.10.2022 og 14.10.2022. 

Saksutredning: 

1. Saksopplysninger 

Bakgrunn for saken 
Reguleringsplanforslaget fremmes av Areal+ AS på vegne av Hedalm Anebyhus AS. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for ytterligere frittliggende småhusbebyggelse på gbnr. 125/38, med 
tilhørende adkomst og infrastruktur. Planområdet er ikke tidligere regulert, men er avsatt til 
boligformål i gjeldende kommuneplan for Eidsvoll, vedtatt 13.04.2021. 

Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger ved Martiniustjernet, ca. 0,8 km vest for Eidsvoll Verk stasjon og er på ca. 16 
dekar. Det er ca. 1,2 km til Eidsvoll Verk skole, ca. 1,2 km til Råholthallen og ca. 1,4 km til nærmeste 
barnehage. 

Innenfor planområdet er det i dag syv eneboliger på nokså romslige eiendommer. Omkringliggende 
områder preges av villabebyggelse. Nord for planområdet ligger Martiniustjernet med 
omkringliggende våtmark. For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen. 

Planprosessen 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 30.04.2020, og varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i 
Eidsvoll Ullensaker Blad den 20.10.2020, samt sendt til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, 
naboer og gjenboere. Oppstartsvarsel ble også kunngjort på Areal+ sin hjemmeside. Frist for å 
komme med spørsmål eller synspunkter som kunne ha betydning for saken, ble satt til 19.11.2020. 
En oversikt over de innkomne merknadene samt konsulentens kommentarer til disse inngår i 
planbeskrivelsen. 



I forkant av dette er spørsmålet om ytterligere bebyggelse på gbnr. 125/38 fremmet som 
dispensasjonssøknad fra kommuneplanens plankrav i 2019. Kommunen gav avslag på denne 
søknaden, og det har ført til foreliggende reguleringssak. 

Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget tilrettelegger for utbygging på gnr/bnr 125/38 med frittliggende småhusbebyggelse. 
Det planlegges bebyggelse utformet som eneboliger/tomannsboliger. Det anses at dette er en 
videreføring av strøkskarakteren i området. 

Det foreslås en utnyttelse på %BYA=30% innenfor planområdet, med bygningshøyder i tråd med 
definisjonen av småhusbebyggelse i plan- og bygningsloven, med opptil 8 m gesimshøyde, og opptil 9 
m mønehøyde. Det er foreslått en parkeringsdekning på to p-plasser pr boenhet, hvorav en plass skal 
være i carport / garasje, i tillegg skal det være minst to sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Adkomst 
er fra eksisterende sideveg fra Statsrådvegen. 

Det er ikke utarbeidet støyberegning i tilknytning til planarbeidet, da det er lite som tyder på at 
planområdet er utsatt for støy fra hverken vegtrafikk eller fly over gjeldende grenseverdier. 

Det er i planforslaget ikke innarbeidet lekeplasser, hovedsakelig fordi planarbeidet i utgangspunktet 
gjelder tiltak på kun en enkelt eiendom. Denne ville ikke alene utløse krav om regulering av lekeplass. 
Planområdet omfatter flere enn den eiendommen det planlegges tiltak på, men det foreslås ikke 
konrekte tiltak på de øvrige eiendommene. Planavgrensningen bærer derfor mer preg av å regulere 
adkomstvegen med tilliggende eiendommer i henhold til dagens situasjon, enn å åpne for ny 
bebyggelse på alle eiendommene. På denne bakgrunn anses det rimelig at det ikke reguleres nye 
lekearealer på planområdet. Det vil likevel være krav til uteoppholdsareal på hver enkelt tomt på 
minst 200 kvm pr boenhet for tomannsboliger, og minst 300 kvm pr boenhet for eneboliger i tråd 
med kommuneplanen. For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 

Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Planområdet er i dag uregulert, etter at en rekke eldre reguleringsplaner er blitt vedtatt opphevet, 
deriblant reguleringsplanen for Dalen østre, fra 1959. For øvrig er planområdet avsatt til boligformål i 
kommuneplanens arealdel 2021-2031. 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) legger opp til at den forventede 
befolkningsveksten i fylket skal håndteres gjennom et mer konsentrert utbyggingsmønster innenfor 
prioriterte tettsteder, som utgjøres av arealer innenfor grønn grense i kommuneplanen. Dette i 
kombinasjon med større satsing på bruk av kollektivtransport, sykkel og gange, skal sørge for at 
klimagassutslipp og nedbygging av grønne arealverdier reduseres til et minimum. Samtidig skal 
fremkommeligheten i transportsystemet bedres og byer og tettsteder utvikles til å bli mer attraktive. 
I samme regionale plan er det også målsettinger som har å gjøre med vedlikeholdsvekst: «Det 
forventes at utvikling utenfor prioriterte vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig for å 
sikre gode og stabile bomiljø, […] Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør skje innenfor 
allerede etablerte byggeområder.» Planområdet ligger utenfor grønn grense i gjeldende 
kommuneplan. 

ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhet er vurdert i ROS-analysen og følger som en del av planbeskrivelsen. 
Hovedkonklusjonen er at endringene som planen medfører, ikke endrer risiko av betydning for 
mennesker, miljø og materielle verdier i negativ retning. 

2. Vurdering 
Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til samme formål med sammenlignbar utnyttelse som omkringliggende 
områder. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan, og følger anbefalingen om at utvikling 



utenfor prioriterte vekstområder bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder. Det er gjort ny 
kartlegging av naturtypen omkring Martiniustjernet, og planforslaget følger opp resultatene av dette. 

Trafikkforhold 
Planforslaget vil vesentligst være bilbasert, men det antas at økning i trafikkbelastning i området ikke 
vil være vesentlig etter at anleggsperioden er overstått. Planforslaget tilrettelegger for adkomst fra 
Statsrådvegen via stikkveg. Det er i reguleringsbestemmelsene foreslått krav til 1,5 p-plass pr 
boenhet. I tilknytning til frittliggende småhusbebyggelse, er det vanligere å ha en parkeringsdekning 
på 2 p-plasser pr boenhet, men da planområdet ligger nokså sentralt, og like utenfor grønn grense i 
kommuneplanen, er det foreslått et nokså nøkternt parkeringskrav til bebyggelsen. 

Sosial infrastruktur 
Med en videreføring av bygningstypologien i området, med frittliggende småhusbebyggelse, vil 
boligene kunne være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og eldre. Området 
ligger utenfor kommunens prioriterte vekstområder, men innenfor et etablert boligfelt. Barnehager, 
skoler og servicetilbud på Eidsvoll Verk / Råholt vil kunne nås ved gange og sykling. 

Bokvalitet 
Byggeområdene innenfor planområdet foreslås regulert til frittliggende småhusbebyggelse, med en 
maksimal utnyttelsesgrad på %BYA=30%. Dette anses å kunne gi rammer for en bebyggelse som 
viderefører eksisterende strøkskarakter på en rimelig god måte. Det har i løpet av planprosessen 
vært drøftelser omkring utforming og plassering av ny bebyggelse på den tomta som ønskes utviklet. 
Det har vært skissert bebyggelse med både to og tre nye boenheter på eiendommen. 
Administrasjonen mener at de skisserte løsningene som følger planforslaget, med tre nye boenheter 
på eiendommen i for stor grad gir et preg av rekkehusbebyggelse, eller konsentrert 
småhusbebyggelse, noe som eiendommen ikke er regulert til, og som er vurdert å bryte med 
strøkskarakteren i for stor grad. Illustrasjoner av mulig ny bebyggelse i tilknytning til plansaken er 
ikke bindende. 
De nye boligene forutsettes avpasset både boligtypologi og andre estetiske hensyn i forhold til 
eksisterende bebyggelse i området, som hovedsakelig består av frittliggende boligbebyggelse. 
Planområdets beliggenhet, på hovedsakelig flate arealer, gjør at det er bra potensiale for å skape 
brukbare uteoppholdsarealer. 

3. Alternativer 
Utover det foreliggende planforslaget er det ikke vurdert andre alternativer for denne saken. 
A. Planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn slik det foreligger. 
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning. 
C. Planforslaget avvises. 

4. Konklusjon 
Planforslaget legger opp til fortetting innenfor et etablert boligområde. Boligene vil bygges innenfor 
rammene av plan- og bygningslovens bestemmelser om byggehøyder og uterom, og med utnyttelse 
på %BYA=30%. Krav til parkering og uteoppholdsareal ivaretas i tråd med kommuneplanens 
bestemmelser. 
Med bakgrunn i det ovenstående vil kommunedirektøren anbefale at forslag til «Detaljregulering for 
gbnr. 128/38 m.fl. Statsrådvegen» vedtas lagt ut til offentlig ettersyn. 

Vedlegg: 
Statsrådvegen plankart A2 2022-10-13 
Bestemmelser Statsrådvegen 2022-10-14 
Statsrådvegen planbeskrivelse 2022-11-11 
ROS-analyse Statsrådvegen 2021-08-10 
Merknader samlet, varsel om oppstart 



Vedlegg: 
Kartlegging av naturmangfold og avgrensning av naturtypelokalitet - MU 2021-N21 Martiniustjennet- 
Eidsvoll 
Masseforvaltningsplan for dyrkbar mark - Statsrådvegen 2021-10-27 
VA-plan for Statsrådvegen langs Martiniustjennet 


