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1 Forord 

BjerknesChar AS ønsker å fremme forslag til detaljreguleringsplan for et ca. 65 

daa stort område beliggende på Minneverket i Eidsvoll kommune.  

Det varsles planoppstart for et større område, ca. 100 daa, fordi trasé for 

vannledninger til og fra djupålen i Vorma foreløpig ikke er fastlagt, og at det 

derfor er nødvendig å kunne vurdere dette nærmere innenfor en relativt bred 

korridor langs elvebunnen. 

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, og det skal derfor 

utarbeides planprogram for arbeidet.  

Dette forslaget til planprogram er utarbeidet av COWI AS på vegne av 

BjerknesChar AS, iht. krav gitt i Forskrift om konsekvensutredninger og Eidsvoll 

kommunes tilbakemeldinger gitt i referat fra oppstartsmøte dat. 05.06.2020. 

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, alternativet som vil bli vurdert 

og behovet for utredninger.  
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2 Innledning 

2.1 Eidsvoll kommunes vurdering iht. § 4-1 (KU)  

Planen faller inn under KU-forskriftens VEDLEGG II – Planer etter plan- og 

bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere, pkt. 1f) 

– Akvakultur. I henhold til KU-forskriftens § 7 skal tiltak i vedlegg II som 

behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven alltid 

konsekvensutredes, men ikke ha melding. Det planlagte tiltaket forutsetter 

utnytting av vannressurser i Vorma og skal dermed behandles/konsesjonssøkes 

etter vannressursloven, og dermed også konsekvensutredes. For planer som 

faller innenfor krav om konsekvensutredning skal det utarbeides planprogram 

som sendes på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker. 

2.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet ligger på "Minneverket", og antas foreløpig å omfatte i størrelses-

orden 100 daa inkl. del av Vorma og atkomstveg fra Rv177/Minne. Området er 

avsatt til LNF-område og område for "bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone" i gjeldende kommuneplan for perioden 2015-2026. Deler 

av området omfattes i tillegg av "Faresone – flomfare" (200-års flom). Store 

deler av området benyttes i dag som midlertidig anleggsområde i forbindelse 

med Bane NORs utbygging av ny jernbanetrasé mellom Eidsvoll og Langset. 

Planområdet består i dag av en blanding av skogvegetasjon og grus- og sand-

dekte arealer. Atkomst skjer fra en privat grusvei. Selve byggeområdet for 

oppdrettsanlegget ligger på gamle Minneverket industritomt ved Vorma. All 

tidligere bebyggelse ble fjernet i forbindelse med Bane NORs jernbaneutbygging. 

Området ligger gunstig til med tanke på tilgjengelige vannressurser i Vorma, 

som har god vannkvalitet, stabilt høy vannføring samt stabil og egnet 

temperatur for oppdrett av røye.  

 

Figur 1: Planområdet ligger på vestsiden av Vorma, ca. 500 meter sør for Minnesund. 

Atkomstvei og beliggenhet av oppdrettsanlegget er markert med gul stiplet strek, mens 

vannledninger til/fra djupålen i Vorma er vist i prinsipp med blå stiplet strek. (Kilde 

bakgrunn: Google Earth).  
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2.3 Planavgrensning 

Varslingsområdet, dvs. området som pr. i dag vurderes å kunne bli innlemmet i 

planområdet og dermed skal utredes, framgår av Figur 2. Endelig 

planavgrensning vil bli avklart gjennom planarbeidet.  

Varslingsområdet utgjør ca. 100 daa og inkluderer arealer til:  

› Areal for landbasert oppdrettsanlegg (ca. 25 daa mellom Vorma og eks. 

jernbanelinje). 

› Ledningstrasé for vann til/fra djupålen i Vorma (ca. 70 daa av Vorma).  

› Ca. 800 meter lang oppgradert privat atkomstvei langs Minnestranda fra 

rv177 (ca. 5 daa langs nåværende privat adkomstvei). 

 

 

Figur 2: Planavgrensning – varslingsområde. (Illustrasjon: COWI) 
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2.4 Eiendomsforhold 

Varslingsområdet består av følgende eiendommer/deler av eiendommer 

(gnr/bnr):  

› 212/1, Minne  gård  ca. 75 daa inkl. del av Vorma 

› 212/3, Bne NOR   ca. 8 daa  

› 212/4, Minneverket  ca. 10 daa (skal overføres til eiendom 212/1 ved  

     ferdigstillelse av dobbeltspor Eidsvoll-Langset) 

› 213/1, Bjørknes   ca. 7 daa inkl. del av Vorma 

 

 

Figur 3:  Oversikt over eiendommer innenfor varslingsområdet. (Illustrasjon: COWI) 
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2.5 Organisering, medvirkning og informasjon 

2.5.1 Forslagsstiller 

Forslagsstiller er BjerknesChar AS. Selskapet er et aksjeselskap med 6 lokale 

aksjonærer, som ble etablert i 2019 for å drive produksjon av matfisk. 

Forslagsstiller har bl.a. ansvaret for å: 

› Gå i tidlig dialog med planmyndighet (kommunen) gjennom innsending av 

planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte 

› Legge til rette for informasjon og medvirkning 

› Utarbeide forslag til planprogram og legge dette ut til offentlig høring 

› Gjennomføre konsekvensutredning iht. fastsatt planprogram 

› Utarbeide planforslag og sende dette inn til kommunen for behandling 

COWI AS er engasjert som konsulenter / fagkyndig, og vil utføre utrednings- og 

planoppgavene på vegne av forslagstiller. 

2.5.2 Planmyndighet 

Eidsvoll kommune er planmyndighet etter Plan- og bygningsloven. Kommunen 

har bl.a. ansvaret for å: 

› Avklare overordnede rammer for plan- og utredningsarbeidet i 

oppstartsmøtet 

› Være i nødvendig dialog med forslagsstiller ifm. planarbeidet 

› Behandle og fastsette planprogram etter at dette har vært på høring 

› Legge planforslag ut til offentlig ettersyn (1. gangs behandling) 

› Behandle / vedta endelig planforslag (2. gangs behandling) 

2.5.3 Konsesjon etter Vannressursloven 

Tiltaket er basert på uttak av vann fra Vorma, og krever dermed konsesjon etter 

Vanressursloven. Søknad om konsesjon ble sendt NVE, som er 

konsesjonsmyndighet, 15.10.2020. Søknaden forventes behandlet i løpet av 

første halvår 2021. 

2.5.4 Vurdering etter andre sektorlover 

Fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere behandlingen av akvakultur-

søknader, og fatte vedtak etter akvakulturloven i spørsmålet om konsesjon. 

Både kommunen, Mattilsynet, Fylkesmannen, NVE, Fiskeridirektoratet og 

Kystverket har vedtaksmyndighet i disse sakene, og skal uttale seg før 

fylkeskommunen fatter vedtak.  

Fylkeskommunen skal vurdere søknaden etter eget sektorlovverk og alle 

innkomne vedtak og innspill, og gjør så vedtak om å innvilge eller avslå 
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søknaden. Innvilgning av søknad forutsetter positive vedtak etter de enkelte 

sektorlovene, i tillegg til avklart arealstatus i kommuneplan.  

Etter forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultur-

søknader skal søknadene som hovedregel behandles innen 22 uker. En 

forutsetning for dette er at kommunal planstatus skal være avklart før søknaden 

sendes sektoretatene, og at den åpner for lokalisering av akvakultur som 

omsøkt.  

Videre sendes søknaden til kommunen for kunngjøring, utleggelse og offentlig høring 

parallelt med at sektoretatene mottar saken. De fleste statlige sektormyndighetene vil 

ønske å se de kommunale uttalelsene i saken før de fatter vedtak. Prosessen er derfor lagt 

opp som vist i  

Figur 4.  

 

Figur 4: Prosessen frem mot Fylkeskommunens endelige vedtak (Kilde: Oppland 

fylkeskommune, Regionalenheten).  
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2.5.5 Medvirkning og informasjon 

Planarbeidet vil følge medvirkningsprosesser som er gitt gjennom lov/forskrift. 

Dette innebærer: 

› Kunngjøring og varsling av planoppstart til aktuelle interessenter (offentlige 

myndigheter, foreninger og interessegrupper, naboer, grunneiere mv.) 

› Offentlig høring av forslag til planprogram 

› Offentlig ettersyn av planforslag 

› Åpent informasjonsmøte ifm. offentlig ettersyn 

BjerknesChar AS ser for seg et nært samarbeid med Eidsvoll kommune ifm. 

utvikling av planen. Forslagsstiller har som mål å komme fram til et omforent 

planforslag gjennom fortløpende avklaringer i dialogmøter med kommunen. 

Det vil bli tatt særskilt kontakt med berørte grunneiere. Evt. behov for særskilt 

kontakt med andre medvirkningsaktører ønskes avklart nærmere i samråd med 

Eidsvoll kommune. 

3 Formålet med planarbeidet 

BjerknesChar AS ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for området med 

sikte på etablering av oppdrettsanlegg for røye. Selskapets målsetting er 

økologisk røyeoppdrett. 

Anlegget tenkes etablert som en åpen virksomhet hvor matproduksjon skal 

synliggjøres for samfunnet og forbrukerne. Videre ses det på muligheten for 

sirkulær-økonomisk drift på sikt, med egen produksjon av råvarer til 

fôrproduksjon, og bruk av avfall fra anlegget som ressurs i den samme 

råvareproduksjonen.  

Planområdet vurderes som svært godt egnet for formålet. Da anlegget skal være 

et gjennomstrømmingsanlegg er det en stor fordel at området ligger så lavt i 

terrenget som det gjør. I tillegg gir Vorma optimale ressurser i form av mye 

kaldt og rent vann.  

4 Overordnede rammer og premisser 

4.1 Statlige forutsetninger 

4.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019–2023  

Regjeringen legger hvert fjerde år fram Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging [1] for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. 

De nasjonale forventningene skal følges opp i fylkeskommunenes og 
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kommunenes arbeid med planstrategier og planer, og legges til grunn for 

statlige myndigheters medvirkning i planleggingen.  

For perioden 2019-2023 har regjeringen bl.a. følgende forventninger til 

kommunal planlegging: 

› Kommunene benytter de virkemidler som plan- og bygningsloven har for å 

effektivisere og forenkle planleggingen. Kommunene tilpasser 

detaljeringsgraden i planer og utredninger til behovet.  

› Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere utslipp av klimagasser, 

inkludert utslipp fra arealbruksendringer, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om forventede 

klimaendringer og konsekvenser brukes i planleggingen.  

› Kommunene legger vekt på klimatilpasning og samfunnssikkerhet i sin 

planlegging, og legger de høye alternativene fra nasjonale 

klimaframskrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbarhetsanalyser 

legges til grunn for plan- og byggesaksbehandlingen.  

› Kommunene identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold, 

friluftslivsområder, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske verdier, 

kulturmiljø og landskap i planleggingen. Samlede virkninger tas hensyn til.  

› Kommunene tar hensyn til og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging, 

slik at behovet for rensing ved produksjon av drikkevann reduseres.  

› Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket 

gjennom langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan 

redusere nedbygging av dyrka mark vurderes i samsvar med det nasjonale 

jordvernmålet. 

› Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for videre utbygging av et 

godt samferdselsnett i hele landet.  

Regjeringen har videre bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet 

seg til, skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største 

utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av 

grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

4.1.2 Statsforvalterens forventningsbrev for 2021 

Statsforvalteren i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til 

kommunene for 2021 [2], hvor det settes søkelys på prioriterte kommunale 

oppgaver som regjeringen har klare forventinger til. For kommunenes arbeid 

med samfunns- og arealplanlegging er bl.a. følgende saksområder vektlagt: 

› Bærekraftig utvikling og klimaendringer: FNs bærekraftmål skal være det 

politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største nasjonale og globale 

utfordringer. De 17 verdensmålene for bærekraftig utvikling er en felles 

arbeidsplan frem mot 2030 for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 

stoppe klimaendringene. Kommunene er nøkkelaktører i dette arbeidet og 

bør legge målene til grunn i sitt arbeid med tjeneste- og samfunnsutvikling. 

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid, og 

arbeidet for å bidra til reduserte klimagassutslipp skal prioriteres. 

Arealplanlegging er et av de viktigste virkemidlene for å redusere 
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klimagassutslippene fra transportsektoren og fra endret arealbruk 

(avskoging, nedbygging av myr mv.) og for å redusere konsekvensene av 

klimaendringene. 

› Naturmangfold: Kommunene har ansvar for å bruke eksisterende kunnskap 

om og ivareta hensynet til naturmangfold i sin planlegging etter plan- og 

bygningsloven. I mange kommuner i vår region er ikke 

kunnskapsgrunnlaget godt nok til at man kan legge eksisterende kunnskap 

til grunn for nye planer, og her må kommunene sørge for ny kartlegging. 

Det pågår et arbeid med å samle ny kunnskap om naturen, basert på 

Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem Natur i Norge (NiN). All 

naturtypekartlegging fremover skal skje etter denne instruksen. 

Kommunene må bruke Miljødirektoratets instruks når de selv iverksetter og 

stiller krav om naturtypekartlegging. 

› Sikring av avløpt: Avløp skal være sikret i samsvar med forurensningsloven 

før utbygging. 

› Kommunenes arealplanlegging: Prioriteringene tar utgangspunkt i de 

nasjonale forventningene og øvrige relevante styringsdokumenter og har et 

særskilt fokus på utfordringer knyttet til arealbruk i Oslo og Viken. I eget 

vedlegg til forventninggsbrevet står det bl.a. at kommunene må legge vekt 

på at endret arealbruk langs vann og vassdrag ikke får negativ påvirkning 

på vannmiljøet. Hensynet til vannkvaliteten skal være tema på alle 

plannivåer. Planprosessene må synliggjøre hvordan nye tiltak og inngrep 

kan påvirke miljøtilstanden til en vannforekomst, og dette må veies opp 

mot miljømålet til vannforekomsten. Det kan være behov for restriksjoner 

på arealbruken for å ivareta naturmiljøet i og langs vassdrag, innsjøer og 

sjøområder. 

4.1.3 Statlige planretningslinjer for klima- og 

energiplanlegging og klimatilpasning 

Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig 

myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av 

klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging [3]. Planleggingen skal 

også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene 

(klimatilpasning). 

4.1.4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging 

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 

effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling [4]. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til 

rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 

livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 

klima- og miljøvennlige transportformer. 
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4.1.5 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 

interesser i planleggingen 

Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 

planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven [5] . Arealer 

og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. Ved omdisponering av arealer som er i bruk 

eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. 

4.1.6 Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2016) 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger 

og annen bebyggelse med støyfølsom bruksformål [6]. Likeledes gis det 

anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for 

eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og skytebaner. Retningslinjen skal 

legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 

etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

4.1.7 Flaum og skredfare i arealplanar (NVE, 2014) 

Retningslinjene skal bidra til at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til 

i arealplaner [7]. Retningslinjene gjelder for fare knyttet til alle typer flom-, 

erosjons- og skredprosesser, og flodbølger som kan oppstå som følge av skred. 

4.1.8 Sikkerhet mot kvikkleireskred – Veileder 7/2014 

(NVE, 2014) 

Formålet med veilederen er å gi en mal for geotekniske utredninger og 

dokumentasjon av tilfredsstillende sikkerhet mot områdeskred i kvikkleire og 

andre jordarter med sprøbruddegenskaper (også benevnt kvikkeleireskred), i 

forbindelse med arealplaner og byggesaker [8]. 

4.2 Regionale forutsetninger 

4.2.1 Regional planstrategi 2020-2024 

Regional planstrategi 2020-2024 beskriver et ønsket fremtidsbilde for Viken i 

2030, basert å 5 langsiktige utviklingsmål [9]. For å nå disse skal innsatsen 

rettes mot 6 definerte innsatsområder som til sammen dekker de viktigste 

aspektene for en bærekraftig utvikling, hvorav alle er relevant for denne planen: 

1 Livskvalitet, velferd og like muligheter – i Viken 

2 Bærekraftig og rettferdig økonomisk system – i Viken 

3 Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring – i Viken 

4 Redusert klimagassutslipp og energiomlegging – i Viken 

5 Helhetlig by- og stedsutvikling – i Viken 

6 Miljø, økosystem og biologisk mangfold – i Viken 
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4.2.2 Regional plan for areal og transport for Oslo og 

Akershus 

Planen [10], som ble vedtatt desember i 2015, forutsetter i motsetning til 

dagens utvikling en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til 

noen prioriterte vekstområder. Planområdet ligger ikke innenfor definerte 

vekstområder. Hensyn til viktige arealverdier, herunder jordbruksareal, 

kulturminner og kulturmiljø, og regional grønnstruktur for biologisk mangfold og 

friluftsliv, som ligger utenfor de prioriterte vekstområdene skal, i henhold til 

planen, prioriteres foran utbygging. 

4.2.3 Regional plan for vannforvaltning 2016 – 2021 

Planen [11] er gjeldende for vannregionene Glomma med grensevassdragene og 

Vest-Viken. Planene fastsetter miljømål for alle vannforekomster i fylket, elver, 

innsjøer, kystvann og grunnvann. Målet er at disse skal oppnå eller opprettholde 

god tilstand innen 2021. Revidert plan er på høring vinteret 2021. 

4.2.4 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og 

Akershus frem mot 2025 

Den regionale planen for innovasjon og nyskaping er en felles plattform for å 

styrke regionens innovasjons-, nærings- og kunnskapsmiljøer [12]. Planens 

langsiktige arbeidet skal føre til bærekraftige, smarte og trygge løsninger for et 

framtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv i hovedstadsregionen. 

4.2.5 Regional plan for masseforvaltning 

Formålet med Regional plan for masseforvaltning [13] er å: 

› Sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige behov i Akershus. 

› Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. 

› Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser. 

› Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering 

og massetransport. 

I planretningslinjene står det at det skal etterstrebes best mulig massebalanse 

og gjenbruk av overskuddsmasser, og at det ved regulering av utbyggings-

prosjekter forventes at håndtering av overskuddsmasser er et utredningstema. 

4.2.6 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i 

Akershus  

Planen [14] har som hovedmål å ta vare på og bruke kulturminner som en 

positiv ressurs i Akershus, og dergjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet 

og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 
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4.2.7 Regional plan for klima og energi i Akershus 

Planen [15] har som overordnet mål at det direkte klimagassutslippet i Akershus 

skal være redusert med 55 % innen 2030, og med 85-90 % innen 2050 

sammenlignet med utslippsnivået i 1991. 

4.3 Kommunale forutsetninger 

4.3.1 Kommuneplanens arealdel 2015-2026 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Utsnitt av til 

Eidsvoll kommuneplan 

2015-2026  

(Kilde: http://www.-

kommunekart.com/ 

klient/eidsvoll/ 

kartportal) 

 

Planområdet er avsatt som nåværende LNF-areal og område for "bruk og vern 

av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone". Deler av området omfattes i 

tillegg av "Faresone – flomfare" (200-års flom). 

I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, § 14 Bygninger og anlegg i LNF-

områder, står det at "oppføring av bygninger og anlegg (…) som er nødvendig 

for landbruksdrift og annen næringsvirksomhet basert på landbruks-

eiendommens ressursgrunnlag, er tillatt i områder avsatt til landbruks-, natur- 

og friluftsformål (LNF)." Mindre akvakulturanlegg på land for oppdrett av fisk er i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet/Landbruks- og matdepartementets 

veileder "Garden som ressurs" spesifikt nevnt som tiltak som kan tillates 

innenfor LNF-områder. 

I arealdelens bestemmelse § 16 Bygninger og anlegg i sjø og vassdrag 

fastsettes et generelt forbud mot oppføring av bygninger og anlegg i områder 

langs vassdrag, inntil 100 m fra strandlinjen. Retningslinjen for saksbehandling 

av dispensasjonssaker i vann og vassdrag og i LNF-områder krever at tiltaket 

ikke må være i konflikt med viktige friluftsinteresser og turdrag eller viktige 

områder for biologisk mangfold.  
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4.3.2 Forslag til kommuneplan 2020-2031 og kommunal 

planstrategi 2021-2023 

Forslag til revidert kommuneplan lå ute til offentlig ettersyn vår og høst 2020, 

og skal erstatte gjeldende arealdel for 2015-26 og gjeldende samfunnsdel for 

2011-22. For det aktuelle området for fiskeoppdrett er det ikke foreslått 

konkrete endringer mht. arealbruk, men det er lagt inn hensynssone for 

dyrelivsfredning i Vorma.  

 

 

 

 

 

Figur 6: Utsnitt av forslag 

til Eidsvoll kommuneplan 

2020-2031  

(Kilde: http://www. 

kommunekart.com/ 

klient/eidsvoll/kart-

portal) 

 

Kommunal planstrategi 2021-2023 var på høring frem til 8.januar 2021. 

Planstrategien har særlig fokus på: arealbehov og tettstedsutvikling, miljø og 

klima, og folkehelse.  

4.3.3 Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll 

kommune 2016-2027  

Planen skal bidra til å gi kommunens primærnæringer langsiktige og stabile 

rammevilkår som danner et solid fundament for å ta posisjon i det grønne skiftet 

og bidra til optimal produksjon av landbruksprodukter og etablering av innovativ 

grønn næringsvirksomhet. Kommunen skal bl.a. støtte og være pådriver for 

videreutvikling av råvareforedlende bedrifter, herunder etablering av samarbeid 

mellom lokale gårdsbruk, matvareindustri og kompetansemiljøer. 

4.3.4 Andre kommunale føringer 

Andre kommunale føringer som er relevante for planarbeidet er: 

› Felles kommunal veinorm 

› Felles kommunal VA-norm  

› Estetisk veileder 
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4.4 Reguleringsplaner i området 

Deler av planområdet inngår i reguleringsplan for nytt dobbeltspor på 

strekningen Eidsvoll-Langset (vedtatt 2016). De aktuelle arealene er regulert 

som midlertidige anleggsområder, #1 (midlertidig anleggsområde på land) og 

#3 (permanent masselagring), med underliggende formål "friluftsformål" (ca. 20 

daa) og "landbruk" (ca. 7 daa). Den graskledde sandbanken som ligger langs 

elvebredden er uregulert. Jernbanebro øst for planområdet er under oppføring. 

Innenfor områder for permanent masselagring, dvs. den delen av planområdet 

som ligger mellom eks. jernbanefylling og Vormas flomlinje, gjelder regulerings-

bestemmelse om at området så langt som mulig skal tilrettelegges for 

fulldyrking for jordbruksformål. 

 

Figur 7: Eksisterende regulering. Varslingsområdet berører reguleringsplanen for nytt 

dobbeltspor for Dovrebanen, strekningen Venjar-Langset. Foreslått planavgrensning vist 

med rød stiplet strek. (Kartkilde: www.eidsvoll.kommune.no/karttjenester) 

4.4.1 Pågående planarbeid 

Det er ingen pågående planarbeider i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

http://www.eidsvoll.kommune.no/karttjenester
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5 Alternative utviklingsmuligheter 

I denne plansaken vurderes det ikke som hensiktsmessig å utrede alternative 

utviklingsplaner siden utgangspunktet er konkret å tilrettelegge for etablering av 

oppdrettsanlegg på det aktuelle området.  

Det ble innledningsvis vurdert en lokalisering av oppdrettsanlegget på Bjerknes,  

lenger sør langs Vorma. Anlegget var basert på de samme prinsippene som 

gjeldende utredningsalternativ, planlagt for å utnytte det lokale ressurs-

grunnlaget best mulig. Innledende vurderinger av dette lokaliseringsalternativet 

konkluderte med at området vanskelig kan utnyttes til formålet på grunn av 

krevende atkomstforhold, usikre grunnforhold og konfliktpotensial mht. 

naturmiljø.  

Eidsvoll kommune ba i den innledende fasen om at også et alternativ med 

plassering lenger vekk fra elvebredden ble vurdert. Dette ville i praksis innebære 

at anlegget måtte plasseres oppå den ca. 30 meter høye elveterrassen. Dette 

ville ha mangedoblet løfte-/pumpehøyden på vannet fra Vorma. Merforbruket av 

energi som følge av dette, ville ha gitt kostnader som ikke kunne dekkes inn 

gjennom beregnet driftsmargin. Plassering oppe på elveterrassen er dermed 

ikke et alternativ for et gjennomstrømningsanlegg. 

Det foreligger etter dette ikke realistiske alternativer hverken for arealformål 

eller foreslått lokalisering på Minneverket. 

Det foreslås derfor at kun ett utbyggingsalternativ skal konsekvensutredes, og 

at dette vurderes i forhold til et referansealternativ (0-alternativet). 

5.1 0-alternativet 

0-alternativet foreslås definert som dagens situasjon etter ferdigstillelse av 

dobbelspor på strekningen Eidsvoll-Langset. 
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5.2 Utredningsalternativet 

Planen innebærer etablering av oppdrettsanlegg for røye med tanker basert på 

gjennomstrømning av vann fra Mjøsa/Vorma, nødvendig driftsbygning(-er) og ca. 

800 meter utbedret og delvis ny privat atkomstvei.  

Det planlagte oppdrettsanlegget er basert på idéen om å utnytte det lokale 

ressursgrunnlaget. Dette gjelder først og fremst vannressursene i Vorma. Vorma 

har god vannkvalitet, stabilt høy vannføring og stabil temperatur som er velegnet 

for oppdrett av røye. Anlegget vil baseres på gjennomstrømming av elvevann, der 

vannet pumpes gjennom oppdrettsanlegget via inntaks- og utførselsledninger 

fra/til dypålen i elva, ca. 400 meter mot NØ.  

For å minimere energibehovet til pumping av vann, og dermed muliggjøre en 

økonomisk og miljømessig bærekraftig driftsmodell, er det helt avgjørende at 

anlegget kan ligge så lavt som mulig ift. vannspeilet i Vorma. Det etableres en 

flomvoll mellom anlegget og Vorma, som kan beplantes med stedegne arter. 

Parallelt med planlegging av anlegget ser forslagsstiller på muligheten for 

produksjon av råvarer til egen fôrproduksjon på nærliggende jordbruksarealer. 

Det planlegges ikke videreforedling av fisken ifm. det planlagte oppdrettsanlegget, 

men det er en intensjon å etablere foredlingsvirksomhet i lokalmiljøet, og dermed 

bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i kommunen.  

Ifm. opprydding og istandsetting av området etter ferdigstillelse av Bane NORs 

nye dobbeltspor er det aktuelt å benytte overskuddsmasser til nødvendige 

terrengarbeider for det skisserte oppdrettsanlegget. BjerknesChar AS har en 

skriftlig avtale med Hæhre Entreprenør, som utfører anleggsarbeidene på vegne 

av Bane NOR, om mottak av stein fra jernbaneutbyggingen. Lokal deponering vil 

gi kort transport av stein og sand, som er miljømessig gunstig ved at CO₂-

utslippene reduseres og massetransport på offentlig veinett unngås. Lokal 

deponering av overskuddsmassene vil samtidig være økonomisk gunstig både for 

Bane Nor, entreprenør og det foreslåtte fiskeoppdrettsanlegget. 

Utlegging av steinmassene lokalt vil også bidra til å stabilisere strandsonen mot 

videre utgliding. 
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Anlegget: 

Oppdrettsanlegget er per juni 2021 planlagt å bestå av 16 x tanker á 12 meter i 

diameter og 4 meter dybde, delvis nedsenket i terrenget. I tillegg vil det være 

behov for driftslokaler.  

 

 

Figur 8: Utredningsalternativet – Foreløpig illustrasjonsskisser som viser mulig utnyttelse 

(Illustrasjon: COWI) 

 

Vannledninger i Vorma: 

For å føre vann inn og ut av anlegget er det behov for 3 rør inn og 3 rør ut, med 

dimensjoner på 1400 mm per rør. Rørene blir ca 400-500 meter lange og vil 

graves ned i sandbanken med høydeforskjell nedstrøms på inntak og utslipp.  

Det vil bli etablert vanninntak i djupålen hvor vannet renner naturlig oppi og 

flyter fritt inn til mottakskum som blir plassert ved anlegget. Løftehøyden blir da 

4-6 meter avhengig av vannstand og høyden på anlegget. 
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Figur 9: Skjematisk 

prinsipplan for 

vannledninger til og 

fra oppdrettsanlegget. 

(Illustrasjon: 

Konsesjonssøknaden 

til NVE, BjerknesChar 

AS, 11.02.2021) 

Adkomstvei: 

Adkomstveien som er planlagt benyttet har de siste årene blitt benyttet som 

anleggsvei for Bane NOR og holder bra standard. En kort veistrekning fra 

hovedvei til planlagt brukt eiendom må oppgraderes og flyttes noe for å tåle 

trykk fra tyngre kjøretøy. Samme veistrekning har i dag en liten betongbro over 

en bekk, denne må også oppgraderes. Steinfyllingsmasser fra broutbygging ifm. 

nytt dobbeltspor på Dovrebanen er planlagt benyttet som base for ny vei.  

6 Problemstillinger  

6.1 Naturinteresser 

Vorma verneområde (naturbaseID VV00000544) er vernet som dyrelivsfredning 

i hovedsak av hensyn til fugl knyttet til vann og våtmarker. I Miljødirektoratets 

naturbase framgår det at fredningen gjelder i et område med evjer og strand-

kanter på strekningen fra Minnesund til Svanefossen i Vorma. Øvre del av 

Vorma er viktigst i ornitologisk sammenheng. Strekningen fra Minnesund til 

Eidsvoll er ofte isfri om vinteren og dette er et av landets viktigste overvintrings-

sted for sangsvaner. Vorma er også viktig vinteroppholdssted for ender. Vorma 

har også betydning som trekkområde for våtmarksfugl. Lav vannstand om våren 

gir gode forhold for matsøk. Området har også funksjon som hekkelokalitet for 

en rekke arter.  
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Figur 10:  Vorma verneområde omfatter vannflaten opp til høyeste vannstand, inkl. sand- 

og mudderbanker som i store deler av året er tørrlagt. Det er registrert flere rødlistede 

dyre- og plantearter innenfor verneområdet (Uttrekk fra www.naturbase.no). 

 

Ifm. Bane NORs arbeid med detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor på 

strekningen Eidsvoll-Langset ble konsekvenser for naturmiljøet utredet i 2016 . 

Utredningen omfatter bl.a. øvre del av Vorma, inkl. Minnevika. Elvebredden 

langs Minneverket er her klasifisert som en svært viktig/verdifull naturtype.  

 

  

 

 

 

 

 

Figur 11: Utsnitt av 

verdikart fra Bane 

NORs utredning av 

naturmiljø ifm. 

reguleringsplan for 

nytt dobbeltspor på 

Dovrebanen (Bane 

NOR/ Asplan Viak 

AS, Naturmiljø 

Eidsvoll – Langset, 

04.04.2016). 

 

http://www.naturbase.no/
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Planområdet omfatter en del av strandsonen langs Minneverket. 

Oppdrettsanlegget med flomvoll vil berøre randsonen av verneområdet, 

herunder en graskledd sandbanke som oversvømmes ved høy vannstand i 

Vorma. I tillegg vil mudderbanken helt ut til djupålen bli berørt midlertidig ifm. 

legging av vennledninger til og fra oppdrettsanlegget. 

Naturinteressene må kartlegges grundig ifm. utredningsarbeidet, inkludert 

behov for eventuelle avbøtende tiltak. 

6.2 Vannmiljø 

Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma omfatter et areal på 980 km² og 

omfatter i alt 304 innsjøer og tjern, med Vorma som den største elva. Normal 

vannføring i Vorma er ca. 330 m³/s, og i flomtider er Vorma landets mest 

vannrike elv.  

Oppdettsanlegget bygges på land og låner vann fra Vorma i en kort periode. 

Vannuttaket fra Vorma er planlagt til 325 m³/min. Dette tilsvarer i underkant av 

1,67 % av middel-vannføringen. Dette vil mest sannsynlig ikke gi noen målbare 

virkninger for vannbalansen i området. Vannet tilbakeføres i vassdraget etter 

rensing. Det omsøkte vannuttaket antas å ikke ha noen påvirkning på 

vanntemperatur eller lokalklima. 

Inntaks- og utslippsledning vil være nedgravd/nedsenket under vannspeilet og 

ut til sikker isfri dybde i Vorma. Det vil derfor ikke bli berørt av isgang. Det 

omsøkte vannuttaket antas å ikke ha noen påvirkning på vanntemperatur eller 

lokalklima. 

I anleggsperioden graves det grøfter ut til djupålen. Dette er planlagt gjennom-

ført som ved graving i dyrka mark, hvor det øverste laget blir lagt til side og 

legges tilbake slik at flora og fauna kan reetableres etter lukking av rørgrøfta. 

I og med at anlegget vil være på land kommer det ikke til å være rømningsfare 

for oppdrettsfisken. 

6.3 Flom 

Deler av planområdet ligger innenfor sone med fare for flom (200-års flom i 

Vorma). Oppdrettsanlegget planlegges sikret mot skader ved en 200 års flom 

ved at det etableres en flomvoll mellom Vorma og produksjonsanleggetanlegget, 

som vist i Figur 12. Planforslaget må redegjøre nærmere for oppbygging og 

beregningsforutsetninger for flomvollen. 
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Figur 12:  Illustrasjon viser flomvoll (lysegrønt) mellom anlegget og Vorma 

6.4 Skred 

I forbindelse med reguleringsplan for dobbeltspor Eidsvoll-Langset ble 

grunnforhold i området kartlagt. Området for jernbanetraseen langs vestsiden 

av Vorma er ikke innenfor eksisterende fareområde i henhold til tidligere 

nasjonal skredkartlegging. Utførte grunnundersøkelser påviste heller ikke 

kvikkleire eller jordarter med sprøbruddegenskaper på strekningen Eidsvoll 

stasjon og opp til Minneverket.  

Ifm. videre planlegging av oppdrettsanlegget vil det bli gjennomført 

grunnundersøkelser innenfor det aktuelle planområdet, som grunnlag for 

prosjektering av fundamenteringsløsninger, og for å kartlegge eventuelle 

risikoforhold knyttet til områdestabilitet og behov for avbøtende tiltak. 

6.5 Kulturlandskap 

Kulturlandskapet er vurdert å ha lokal verdi i rapporten Grøntstruktur Romerike 

(Akershus fylkeskommune, 2002). Landskapstilpasning og visuelle forhold må 

derfor vektlegges i videre planarbeid. 

6.6 Friluftsliv 

Vorma med randsone er vurdert å ha lokal/regional verdi for friluftsliv i 

rapporten Grøntstruktur Romerike. Deler av området er i dag regulert til 

friluftsformål i Bane NORs reguleringsplan for nytt dobbeltspor. Allmennhetens 

tilgjengelighet til elvebredden skal derfor avklares ifm. planarbeidet. 

6.7 Forurensning (støy og lukt) 

Det er ikke særlige problemer forbundet med hverken lukt eller støy fra 

fiskeoppdrettsanlegg på land. Noe støy kan forekomme fra pumper, 

foringsanlegg, strømgeneratorer og ved vask. Dette er utfordringer som relativt 

lett kan løses ved å gjøre mindre tekniske tilpassinger av anlegget, for eksempel 

ved bruk av lukket foringssystem/undervannsforing, isolering av pumper o.l. 
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Lukt er i fiskeoppdrettssamenheng først og fremst forbundet med vask og tørk 

av merder. Ettersom dette anlegget vil bli liggende i tanker på land, anser vi at 

dette ikke vil bli et problem. 

Ettersom det ikke er forbundet problemer knyttet til lukt og støy fra landbaserte 

fiskeoppdrettsanlegg og det er langt til nærmeste nabo vil ikke dette bli et tema 

i konsekvensutredningen. Temaet omtales kort i planbeskrivelsen. 

6.8 Risiko og sårbarhet 

Som en del av planarbeidet skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Det vil bli gjennomført egne grunnundersøkelser innenfor planområdet for å 

avklare eventuelle risikoforhold knyttet til lokale grunnforhold og 

områdestabilitet.  

Sikkerhet mot flom vil bli utredet ifm. plan- og utredningsprosess iht. plan- og 

bygningsloven og ifm. konsesjonssøknad etter vannressursloven. Eventuelle 

sikringstiltak for å forhindre flomskader vil bli innarbeidet i reguleringsplanen.  

Risiko forbundet med forurensning, natur- og biomangfold vil bli redegjort for i 

planforslag/KU, basert på egne utredninger og vurderinger som vil bli gjort i 

forbindelse med konsesjonssøknad etter akvakulturloven og søknad om tillatelse 

etter forurensningsloven. 

6.9 Barn og unge 

Området benyttes ikke til lek og opphold for barn og unge i dag. Det er relativt 

langt til nærmeste boligkonsentrasjon (ca. 1,1 km til Minnesund tettsted og 

800m til boligene langs Kråkvål- og Setrevegen). Området er ikke benyttet som 

skolevei, idrett eller andre formål som er relevant for barn og unge. Forholdet til 

barn og unge vurderes derfor ikke som en vesentlig problemstilling ifm. 

planarbeidet.   

6.10 Teknisk infrastruktur 

Foreslått virksomhet vil sannsynligvis kreve omlegging og styrking av vann- og 

avløpsnettet i området.  

Eksisterende bekkeløp i området må videreføres/sikres.  

Behovet for styrking av El-forsyningen til området utredes, og nødvendige tiltak 

avklares i samarbeid med nettselskap (Elvia). 

Eksisterende veiadkomst må tilpasses og muligens utvides noe. 

Transportbehovet langs vegen vil være størst i anleggsperioden. Etter 

ferdigstillelse av oppdrettsanlegget vil vegen stort sett bli benyttet til frakt av 
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fôr, fisk og utstyr med lastebil, og trafikkmengden vil være lav. Standard mht. 

bredde og nøyaktig linjeføring vil avklares underveis i planprosessen.  

7 Utredningsbehov 

7.1 Konsekvensutredning 

Konsekvensutredningen (KU) skal identifisere og beskrive forhold som kan bli 

påvirket, og vurdere vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  

7.1.1 Metode 

Konsekvensutredningen skal utføres iht. følgende hovedtrinn for hvert fagtema: 

1. Beskrivelse av dagens situasjon (0-alternativet), inkl. verdivurdering for 

tema der dette er relevant. 

2. Beskrivelse av framtidig situasjon og omfanget av endringer etter at 

planforslaget er gjennomført. 

3. Vurdering av hvilke virkninger / konsekvenser disse endringene 

innebærer for miljø og samfunn. 

 

Beskrivelse av dagens situasjon skal baseres på foreliggende datagrunnlag som 

evt. suppleres gjennom nye registreringer eller beregninger der det er behov for 

dette, jf. nærmere spesifisering i etterfølgende utredningsprogram. 

Dersom det i konsekvensutredningen avdekkes vesentlige negative 

konsekvenser av planen/tiltaket, skal det for de aktuelle fagtema beskrives 

avbøtende tiltak. 

7.1.2 Utredningsprogram 

I det etterfølgende gis en oversikt over hvilke tema og undertema som skal 

utredes i forbindelse med planarbeidet, herunder krav til datagrunnlag, innhold i 

utredningene og hvilken form de skal presenteres. 

› Konsekvensutredningen (KU hovedrapport) skal presenteres som et eget 

dokument som vedlegg til planbeskrivelsen. 

› For enkelte tema skal det utarbeides egne temarapporter, med et 

sammendrag i planbeskrivelse eller i KU hovedrapport. 

› For øvrige tema stilles kun krav om en redegjørelse i planbeskrivelse eller i 

KU hovedrapport. Disse tema er ikke beskrevet i det etterfølgende 

utredningsprogrammet, men er listet opp i kapittel 7.3. 
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1. VISUELLE FORHOLD 

Datagrunnlag: Kartdata, flyfoto og eks. arealplaner. Illustrasjonsprosjekt / 3D-modell 

av oppdrettsanlegget. 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Nær- og 

fjernvirkning  

Tiltakets visuelle nær- og fjernvirkning 

skal utredes gjennom framstilling av 3D 

modellstudier fra utvalgte og relevante 

standpunkter. 

 

Presenteres i KU 

hovedrapport som 3D-

illustrasjoner med 

utfyllende tekst. 

 

2. TRAFIKK 

Datagrunnlag: Foreliggende vei-/trafikk- og ulykkesdata, trafikkberegninger.  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Trafikk Redegjørelse for nåværende trafikkbilde. 

Beregning av trafikkgenerering fra 

foreslått utbygging og framtidige 

trafikkmengder på tilgrensende veinett. 

Vurdering av trafikksikkerhet for myke 

trafikanter. 

 

Presenteres i KU 

hovedrapport. 

 

3. NATURMILJØ 

Datagrunnlag: Tekniske data for planlagt virksomhet, offentlige kartdatabaser, 

foreliggende data om vassdrag og vannmiljø, egen befaring naturmangfold,  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Vannmiljø Redegjørelse for eventuelle påvirkning 

av planlagt utbygging i og langs 

vassdraget, inkludert bruk av Vorma 

som resipient. Vurdering av mulige 

forurensningskilder og risiko forbundet 

med dette.  

 

Presenteres i egen 

temarapport – 

vannmiljø og som 

sammendrag i KU. 

Naturmangfold Konsekvenser for naturmiljøet generelt 

og fuglelivet spesielt skal utredes iht. 

prinsippene i naturmangfoldloven.  

Presenteres i egen 

temarapport – 

naturmangfold og som 

sammendrag i KU. 

 

4. NATURRESSURSER 

Datagrunnlag: Offentlige kartdatabaser, regional plan for masseforvaltning, 

konsesjonssøknad til NVE etter Vannressursloven,  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Vann-

ressurser 

Konsekvenser for bruk av Vorma som 

vannressurs. 

 

Presenteres i KU 

hovedrapport. 

Grusressurser Kartlegging og beskrivelse av 

planområdets grusressurser.  

Vurdering av mulighet for utnytting. 

Presenteres i KU 

hovedrapport. 
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5. LANDSKAP OG KULTURMINNER / KULTURLANDSKAP 

Datagrunnlag: Offentlig tilgjengelige databaser (Askeladden og kulturminnesøk.no.) 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Landskap, 

kulturminner 

og kultur-

landskap 

Eksisterende landskap og kulturlandskap 

i planområdet og influensområdet skal 

beskrives, herunder omtale av 

eventuelle enkeltobjekter som er vernet 

eller verneverdige. Endringer og 

konsekvenser som følge av planforslaget 

utredes.  

 

Presenteres i KU 

hovedrapport. 

 

6. GRUNNFORHOLD OG GRUNNFORURENSNING 

Datagrunnlag: Foreliggende geotekniske undersøkelser i nærområdet. Geoteknisk / 

miljøgeologisk undersøkelse og vurdering av planområdet. 

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Grunnforhold Planområdet skal beskrives og vurderes 

mhp. geotekniske forhold, herunder 

risiko forbundet med områdestabilitet.  

Presenteres i egen 

temarapport – 

geoteknisk utredning 

og som sammendrag i KU 

hovedrapport. 

 

Grunn-

forurensning 

Det skal gjøres en vurdering av 

sannsynligheten for grunnforurensning 

etter tidligere virksomhet i planområdet, 

og redegjøres for hvordan eventuelle 

forurensninger vil bli håndtert.  

Presenteres i KU 

hovedrapport. 

 

7. TEKNISKE ANLEGG OG INFRASTRUKTUR 

Datagrunnlag: Kommunal veinorm for Romerike, kommunal VA-norm, kommunale 

planer og forskrifter, oversikt over eks. infrastruktur for VA og el-forsyning, 

foreliggende flomvannsdata, illustrasjonsprosjektet. 

UNDERTEMA HVA SKAL UTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Adkomsvei  Det skal redegjøres for ny / utbedret 

adkomstvei til planområdet.  

 

Presenteres i egne 

tekniske temanotater  

og som sammendrag i 

planbeskrivelsen. 

 

Flomvoll Det skal redegjøres for hvordan 

oppdrettsanlegget skal sikres mot 200-

års flom i Vorma, hereunder 

redegjørelse for flomvannstand, 

oppbyggig av flomvoll og evt. andre 

sikringstiltak som vil være nødvendig for 

å hindre risiko for skade på mennesker, 

miljø og eiendom i forbindelse med flom. 

Vann, 

overvann og 

avløp 

Det skal utarbeides rammeplan for vann, 

avløp og overvann (VA). Kommunal VA-

norm skal følges.  
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Renovasjons-

løsning 

Redegjørelse for renovasjonsløsning. 

 

Presenteres i  

planbeskrivelsen. 

 
El-forsyning Behovet for styrking av el-forsyningen til 

området skal utredes, og nødvendige 

tiltak avklares i samarbeid med 

nettselskap (Elvia). 

 

 

8. ANLEGGSFASEN 

Datagrunnlag: Illustrasjonsprosjekt, relevante temarapporter/-notater.  

UNDERTEMA HVA SKAL KONSEKVENSUTREDES? PRESENTASJONSFORM 

Anleggsfasen Overordnet vurdering / beskrivelse av 

anleggsfasen.  

Presenteres i KU 

hovedrapport. 

 

Masse-

håndtering 

Overordnet vurdering av behov for 

utgraving, transport og deponering/ 

gjenbruk av masser.   

Anleggstrafikk Redegjørelse for sannsynlig 

anleggstrafikk ifm. gjennomføring av 

planforslaget.  

7.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det skal utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i 

forbindelse med planarbeidet. Analysen skal utarbeides etter metodikk 

beskrevet i ”Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging. Metode for 

risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen”, utarbeidet av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 2017/1/. 

Dersom det i ROS-analysen avdekkes risikoforhold som krever spesielle 

forholdsregler, skal avbøtende tiltak utredes og innarbeides i planforslaget 

(plankart og/eller reguleringsbestemmelser). 

7.3 Planbeskrivelse 

Planbeskrivelse bygges opp i henhold til Eidsvoll kommunes mal for 

planbeskrivelse: 

1 Sammendrag  

Bakgrunn 

Hensikten med planen, forslagstiller, plankonsulent, eierforhold, krav om 

konsekvensutredning m.m. 

Planprosessen  

Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, planprogram.  
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Planstatus og rammebetingelser 

Overordnede arealplaner, gjeldende reguleringsplaner, statlige 

planretningslinjer m.m. 

Beskrivelse av planområdet 

Beliggenhet, dagens arealbruk, landskap, kulturminner og kulturmiljø, 

naturverdier, rekreasjonsbruk, landbruk, trafikkforhold, barns interesser, 

teknisk infrastruktur, grunnforhold, støy, foreliggende analyser/utredninger 

m.m. 

Beskrivelse av planforslaget  

Planlagt arealbruk / reguleringsformål, plassering og utforming av 

bebyggelse og anlegg, krav til vei, vann og avløp, krav til landskap og 

grønnstruktur, miljøoppfølgingskrav, plan for avfallshenting, avbøtende 

tiltak / løsninger ROS, rekkefølgebestemmelser m.m. 

Virkninger / konsekvenser av planforslaget 

Sammendrag av konsekvensutredningen (som vedlegges som eget 

dokument) med eventuelle suppleringer / tilpasninger til endelig 

reguleringsplanforslag. 

I tillegg til de tema som er omfattet av det foranstående utrednings-

programmet skal følgende forhold omtales i planbeskrivelsen: 

› Barns interesser 

› Friluftslivsinteresser 

› Universell tilgjengelighet 

› Energiforbruk og energiløsninger 

ROS-analyse  

Sammendrag av ROS-analysen.   

 

Innkomne innspill 

Sammendrag og kommentarer til merknader (tas evt. inn som vedlegg til 

planbeskrivelsen). 

2 Relevante vedlegg 

› Illustrasjonsprosjekt / 3D-modell 

› KU hovedrapport 

› Temautredninger 

› Tekniske notater 

 

Avsluttende kommentar 

Forslagsstillers samlede vurdering og anbefaling. 
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8 Framdrift 

8.1 Offentlig planprosess  

8.1.1 Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger 

Planen faller inn under KU-forskriftens VEDLEGG II – Planer etter plan- og 

bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere,  

pkt. 1f) – Akvakultur. I henhold til KU-forskriftens § 7 skal tiltak i vedlegg II 

som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven alltid 

konsekvensutredes, men ikke ha melding. Det planlagte tiltaket forutsetter 

utnytting av vannressurser i Vorma og skal dermed behandles/konsesjonssøkes 

etter vannressursloven, og dermed også konsekvensutredes. 

8.1.2 Planprogram 

For planforslag som skal konsekvensutredes må det innledningsvis utarbeides et 

planprogram (dette dokumentet) som legges ut på offentlig høring. Forslaget til 

planprogram er utarbeidet av forslagsstiller i samråd med Eidsvoll kommune. 

Kommunen fastsetter planprogrammet etter høringen, evt. med endringer som 

ivaretar høringsinnspill. Fastsatt planprogram vil gi rammene for etterfølgende 

utarbeidelse av konsekvensutredning og planforslag. 

Planprogrammet skal ligge ute til høring i min. 6 uker, og kommunens 

fastsettelse skal i følge §16 i forskriften normalt skje innen 10 uker etter 

høringsfristens utløp. 

8.1.3 Konsekvensutredning 

Planprogrammet inneholder et utredningsprogram som beskriver hvilke tema 

som skal konsekvensutredes, og hvordan utredningene skal utføres. For enkelte 

tema vil det bli utarbeidet egne fagrapporter eller teknisle notater. Utredninger 

og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk og utføres av personer med 

relevant faglig kompetanse. Konsekvensutredningen sammenfattes i eget 

dokument og oppsummeres i planbeskrivelsen.  

Resultatet av konsekvensutredningen skal gi innspill til utforming av 

planforslaget. Dersom det avdekkes negative konsekvenser, skal det vurderes 

avbøtende tiltak som eventuelt skal integreres i reguleringsplanforslaget. 

8.1.4 Planforslag 

Planforslaget vil bestå av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse 

som sendes inn til kommunen for 1. gangs behandling (utleggelse til offentlig 

ettersyn). I tillegg til ovennevnte plandokumenter vil det bli sendt inn ulike 

dokumenter som vedlegg:  
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› Konsekvensutredning – KU hovedrapport 

› Temutredninger (vannmiljø, naturmangfold, geoteknikk, ROS-analyse) 

› Notater om tekniske anlegg og infrastruktur 

1. gangs behandling (utleggelse til offentlig ettersyn) skal skje innen 12 uker 

etter innsending. Frist for bemerkninger ved offentlig ettersyn er min. 6 uker. 

Etter offentlig ettersyn behandles bemerkningene, og det gjøres eventuelle 

justeringer av planforslaget for å imøtekomme mottatte innspill. Endelig 

planforslag framlegges deretter for kommunestyret for endelig vedtak (2. gangs 

behandling). 

Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet. 
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8.2 Framdrift 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende foreløpige framdrift skisseres: 

Tabell 1: Foreløpig antatt framdrift av offentlig planprosess. 

Oppstartsmøte med Eidsvoll kommune Juni 2020 

Varsel om igangsatt planarbeid / planprogram til høring Juni 2021 

Offentlig høring av forslag til planprogram Juni-September 2021 

Fastsetting av planprogram November 2021 

Utarbeidelse av KU og planforslag September-Desember 2021 *) 

Innsending av forslag til detaljreguleringsplan Januar 2022 

Utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn April 2022 **) 

Offentlig ettersyn April – Mai 2022 

Behandling av merknader, utarbeide endelig planforslag Juni 2022 

Innsending av endelig planforslag Juli 2022 

Endelig planvedtak i kommunestyrene Oktober 2022 

 

*)  Innebærer at arbeidet med KU og planforslag igangsettes etter høring av 

forslag til planprogram, men før planprogrammet er fastsatt av kommunen. 

**)  Framdrift vil være avhengig av behandling av konsesjonssøknaden iht. 

Vannressursloven, som må være behandlet av NVE før Eidsvoll kommune kan 

fatte vedtak om utleggelse til off. ettersyn (1. gangs behandling). 
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