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Avklaring av vesentlige punkter - planinitiativ for gbnr 17/6 m.fl. - del av felt B2, 
Kastellvegen 19 – planID 3035 34000 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 14.09.2021 - sak 21/88 
 
Planinitiativet aksepteres og oppstart kan varsles. 
Nedenstående punkter legges til grunn for planarbeidet, men endelig avgjørelse tas når et komplett 
planforslag fremmes til politisk behandling. 
 
- Avgrensning som vist: del av B2, GN1 og GF4. Det må settes av nok plass innen planområdet til 
gangvei og bekkeåpning. 
 
- Tilkomst til denne del av B2 kan skje fra Kastellvegen med de utbedringer som vil følge av krav til 
kommunale normer. 
 
- Åpen trasé for bekkeløpet fastsettes i forbindelse med planarbeidet, men vil ligge innenfor 
avgrensningen. 
 
- Snarvei/gangvei til Skjoldnestangen og sentrum tilnærmelsesvis følger dagens rute, der en del vil 
ligge utenfor planområdet. 
 
- Det er ønskelig med variert bebyggelse med et størst mulig innslag av småhus/eneboliger. Og 
arkitekturen skal være i nogenlunde samme stil som bebyggelsen rundt, dvs. bruk av tre og saltak. 
Det er viktig at det ser pent ut ifra Vorma og ifra brua over Vorma. 
 
- Det er også ønskelig at det etableres gangpassasje langs elva. (Mellom GF4 og GP1 i GN1). 

 
Kommunedirektørens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 stoppes «planinitiativ for gbnr 17/6 m.fl. - del av felt B2, 
Kastellvegen 19 – planID 3035 34000», da kravet i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum pkt. 
13-8 om felles planlegging av hele felt B2 ikke er oppfylt. 



 
 
Saksutredning: 
 

· Saksopplysninger  
1. Bakgrunn for saken 

1. Bakgrunn for saken 
Hensikten med planinitiativet er å detaljregulere et område som er del av felt B2 i 
områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum til boligformål med fokus på rekke- og kjedehus. 
 
Planinitiativet som fremmes er i strid med et krav i gjeldende områderegulering, som i pkt 13.8 stiller 
et krav om felles planlegging for B2, noe som involverer flere eiendommer enn det som ligger i 
planinitiativet. Planavdelingen har varslet at en derfor vil innstille på at planinitiativet stoppes, en 
vurdering som må behandles i kommunestyret. Begrunnelsen for kravet om felles planlegging er en 
rekke praktiske forhold som skal avklares i planarbeidet. Saksutredningen vil komme inn på disse. 
 
1.2          Beskrivelse av planområdet 
Hensikten er å utarbeide detaljregulering for den delen av område B2 som er beliggende øst for 
eksisterende gangsti mellom Skjoldnestangen og Kastellvegen. Detaljreguleringen vil også omfatte de 
tilliggende felt GN1 og GF4, samt en del av Kastellvegen 
 

 
Over: foreslått plangrense markert med svart stiplet linje. Adkomst markert med piler. 
 
Hele B2 omfattes av hensynssone 810_1 i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Om denne 
står det i bestemmelsene: 
810_1 B2 – Hele feltet med GN1 og GF4. 
Planinitiativet oppfyller derfor ikke kravet. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under: Planområdet ligger innenfor grønn grense og er avsatt til boligformål. 

 
 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd 
Planavdelingen har i en periode siden første henvendelse fra forslagsstiller hatt kommunikasjon om 
kravene til planarbeidet, både hva angår utredning og overordnete føringer. Da det sto klart at 
forslagstiller ønsket å fremme et planinitiativ på en del av felt B2, ble det avholdt oppstartsmøte og 
planavdelingen varslet etterfølgende at planinitiativet ville bli forelagt politisk behandling. 
 
1.3.1          Oppstartsmøte/oppstartsvarsel, høringsperioder osv. 
Oppstartsmøte ble avholdt 10.8.2021. I vedlagte referat fremgår forslagsstillers presentasjon av 
planinitiativet og kommunens tilbakemelding, samt en liste over formalia i prosessen videre. 
 
1.4          Beskrivelse av planinitiativet 
I sakens natur skal et planinitiativ ikke legge seg fast på en endelig løsning. Gjennomgangen under tar 
derfor forbehold om at innholdet kan endre seg i planprosessen.   
 
Adkomst til planområdet er tenkt fra Kastellveien. Det presenteres en løsning med gang/ sykkelvei 



fra Kastellveien til Sundevja og Vilbergbekken anlagt i åpent løp. Forslagsstiller ser for seg å dekke 
kostnadene i forbindelse med opparbeiding av GS-vei og gjenåpning av Vilbergbekken. Forslagstiller 
tenker også at både GS-vei og åpen bekk blir liggende på eiendommen Kastellvegen 19. 
Planinitiativet inneholder følgende alternative beregninger av antall biler jf. reg best § 4.7: 
•          Mulighetsstudie - lav blokk bebyggelse – ca. 127 boenheter (vedlegg 3-6) parkering min 123 p-
plasser, maks 127 p- plasser 
•          Mulighetsstudie – rekke/ kjedehus– ca. 24 boenheter (vedlegg 7) + 8 boliger = 32 boliger 
parkering min 26 p-plasser, maks 32 p-plasser 
•          Blandet bebyggelse – lav blokk/ kjedehus – antall p-plasser vil avhenge av fordeling av ulike 
bygningstyper 
 
Under: Løsningen med åpning av Vilbergbekken og gangforbindelse til sentrum. Bebyggelse med 
kjede/rekkehus. 
 

 
 

 
Over: illustrasjonsfotos vedlagt planinitiativet som viser prinsipp for løsning med gang og åpen bekk 
parallelt. 



 
Forslagsstiller har også laget en mulighetsstudie med lavblokk, som fremgår av vedlegg i saken.  
 
Utnyttelse er ikke fastsatt, men vil bli begrenset av bla. krav til parkering, felles og privat 
uteoppholdsareal, tilkomst og annen infrastruktur, krav til renovasjon mv.  
 
2. Vurdering 

2.1          Generell vurdering 
Overordnet er det positivt med et planinitiativ som utfyller områdereguleringsplanen. Innholdet i 
planinitiativet ligger innenfor formålet, bolig, og viser flere alternative typer bebyggelse. 
Planavdelingen har derfor ikke innvendinger mot innholdet planinitiativet i seg selv, men det forhold 
at problemstillingene nevnt under anses for såpass kompliserte at foreslått planområde blir for 
avgrenset til å løse dem. Kravet om felles planlegging fremstår som godt begrunnet. 
 
2.2          Nærmere om bakgrunnen for kravet om felles planlegging: 
I områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum forutsettes det at overordnete plangrep for felt B2 
(GN1 og GF4) avklares i en underliggende detaljregulering. Viktige tema som må avklares er: 

· Tilkomst: Særlig tenkes på muligheten for et parkeringsanlegg med direkte adkomst fra 
Skjoldnestangen/fylkesvegen. Et slikt anlegg vil kreve en forholdsvis stor bebyggelse, men 
vil samtidig kunne bidra til å løse parkering for et større område, f.eks. Skjoldnestangen. En 
adkomst til B2 fra Kastellvegen anses som utfordrende fra kommunalteknikks side, både 
grunnet krav til bredde, men også pga. kryss mot større veg (også Kastellvegen). Det bør 
også opplyses at kommuneplanen stiller krav til parkering under bakken for konsentrert 
småhusbebyggelse tettere enn 35% BYA, JF §13 b). Det kan bli vanskelig å gjennomføre ved 
tilkomst ovenfra. 

· Vilbergbekken: det er krav om å åpne opp bekken. Lokalisering og anlegg av ny trase bør 
inkludere en vurdering av hele planområdet for å sikre i helhetlig løsning. Planinitiativet 
forslår en trase, men problemet er at denne antas, men ikke er faglig utredet. Det kan 
derfor vise seg vanskelig eller umulig å gjennomføre. 

· Gangadkomst til sentrum: Det forutsettes at eksisterende snarvei til sentrum 
opprettholdes/styrkes. Dette bør også vurderes i sammenheng med hele felt B2. I 
planinitiativet skisseres en løsning der forslagsstiller kobler seg på dagens sti. Problemet er 
at denne ikke er regulert i sin helhet og går over naboeiendommen. Gjennomføring og 
rekkefølgekrav kan bli vanskelig. 

· Variasjon i boligtyper og byggehøyder: dette er et krav for felt B2 i 
områdereguleringsplanen. En slik variasjon bør tilpasses omgivelser og terreng, noe som 
også taler for å vurdere hele felt B2 under ett. 

 
Planavdelingens vurdering er at disse kravene best løses i ett samlet plangrep, der alle eiendommer i 
felt B2 kan legges til grunn i vurderingen av hvilke løsninger som er best mulig for planområdet. Vi 
ser at det kan oppleves urimelig og begrensende og vanskelig å gjennomføre. Samtidig er det viktig å 
understreke at kravene i områdereguleringen er til for å gi de beste løsninger for Eidsvoll som helhet 
og ikke for den enkelte grunneier. 
 
Samhandling mellom grunneiere viser seg ofte å by på utfordringer ved kravet om felles planlegging, 
da man kan ha ulik tidshorisont og ambisjoner for planarbeidet. Å samarbeide om kostbar 
infrastruktur krever et godt avtaleverk, noe grunneiere/utbyggere selv må etablere. Likevel mener 
planavdelingen at det er gode grunner til å stille krav om å lage et felles plangrep for B2. 
 
2.3          Nærmere om andre krav for felt B2 
For felt B2 gjelder ellers følgende: 



1. Utbygging av området må ses i sammenheng med fremtidig bruk av BS2 og BKB1 og dets 

tilhørende grønnstruktur og infrastruktur. 
2. Ved detaljregulering innenfor feltet skal det tilrettelegges for allmenn tilgjengelighet til 

elva. 
3. Ved detaljregulering som omfatter eksisterende sti mellom Skjoldnestangen (BS2) og 

Kastellvegen, skal denne erstattes med offentlig gang/sykkelveg. Gang- /sykkelvegen skal 
utformes og etableres iht. gjeldende kommunal vegnorm. 

4. Ved detaljregulering skal det legges til rette for at Vilbergbekken føres gjennom området i 

åpent løp. 
5. Ny bebyggelse skal ha variasjon i byggehøyder og boligtyper. 

 
Bakgrunn for punkt 1 er et ønske om å legge til rette for tilkomst og evt underjordisk 
parkeringsanlegg fra Skjoldnestangen. Områdereguleringen åpner derfor også opp for 
parkeringsanlegg under bakken på B2. Dette anlegget vil også kunne være interessant ved utbygging 
på Skjoldnestangen, da en må anta at parkering her ikke kan være under bakken. Punktet tilsier 
derfor at potensielle brukere på både felt B2 og BS2/BKB1 bør vurderes under ett, ref også avsnitt 
2.1. 
 
Punkt 2 og 4 handler om å ta hensyn til og forbedre natur og landskapsverdier i området. 
Naturområdet langs Vorma ble lagt inn etter innsigelse fra Statsforvalteren.  
 
Punkt 3 handler om stien som per i dag går gjennom området. Denne er uregulert og derfor ikke 
sikret. Den lever ikke opp til kommunale normer og har hverken belysning eller vintervedlikehold. 
Om stien skal fungere som et reelt alternativ, bør dette på plass. Som nevnt ligger en del av stien 
utenfor foreslått plangrense.  
 
Punkt 5 handler om å sikre beboelse til flere brukergrupper enn ved bygging av ren blokkbebyggelse. 
 
Det må understrekes at forslagsstiller er innstilt på å oppfylle disse krav så godt det lar seg gjøre 
innenfor det foreslåtte planområdet. 
 
2.4          Forslagsstillers argument 
I vedlagte planinitiativ fremgår forslagsstillers argumentasjon og presentasjon i full lengde. Under 
gjengis argumentene i kortere versjon: 

· Tilkomst: Tilkomst fra rundkjøring i Nesvegen til bebyggelse som vil ligge øst for 
eksisterende sti, er etter vår vurdering ikke en brukbar løsning tatt i betraktning 
terrengformasjon, lang avstand fra garasjeport til innganger til boliger, og ikke minst 
økonomi – en slik tilkomst vil innebære store kostnader. Vi mener at tilkomst fra 
Kastellveien til område B2 øst for eksisterende gangsti ikke er utfordrende. Veigrunnen Gnr 
525 Bnr 1, hvor Kastellveien ligger, er ca. 13,5 meter bred 

· Vilbergbekken: Bekkens rør ligger i det naturlige bekkeleiet i terrenget. Den beste 
plasseringen for åpen bekk er i det naturlige bekkeleiet. Det peker seg ikke ut god 
plassering for åpen bekk i område B2 vest for eksiterende gangsti, tatt i betraktning bratt 
skrent i terrenget (9 m høydeforskjell). 

· Gangadkomst til sentrum: Kommunen påpeker at det skal være snarvei til sentrum. Vi har 
vurdert saken dit at eksisterende sti har optimal plassering med tanke på snarvei og 
samtidig med tanke på god opplevelse. Eksiterende sti er en forlengelse av gangvei som går 
gjennom område B1 og vil gi snarvei adkomst til sentrum fra bebyggelse lokalisert rundt 
Vormvikvegen 



· Variasjon i boligtyper og byggehøyder: Felt B2 er regulert til konsentrert bebyggelse, (altså 
rekkehus/ kjedebolig) og lavblokk. Vi mener at for konsentrert bebyggelse med rekkehus er 
tilkomst fra Kastellveien en forutsetning. Vi mener at to-delt regulering ikke er til hinder for 
at område B2 kan planlegges med variert bebyggelse. Forslagstiller er innstilt på å 
planlegge slik at typevariasjon blir ivaretatt. 

· Samarbeid om planarbeid: Utbygging av to eiendommer med ulike eiere kan utvikles og 
bebygges på ulikt tidspunkt uten at den som bygger sist må forholde seg til eldre plan som 
kanskje ønskes endret for å imøtekomme nye behov og de boligtyper som markedet til 
enhver tid etterspør. Uavhengig planlegging kan også medføre tidligere oppstart og 
ferdigstillelse av sentrumsnære boliger. 

· Kostnader: I vår første mulighetsanalyse planla vi tilkomst til garasje fra rundkjøringen i 
Nesvegen. Vi hadde møter med flere potensielle samarbeidspartnere, men ingen ville delta 
i prosjektet fordi kostnadene med tilkomst til felles garasje fra rundkjøringen i Nesvegen 
umuliggjorde forsvarlig økonomi i prosjektet og det ble vurdert at slik løsning heller ikke 
ville være ønskelig for potensielle kjøpere av bolig. 

· Dekke kostnader: Eier av Kastelleveien 19 forplikter seg til å dekke kostnadene i forbindelse 
med opparbeiding av GS-vei og gjenåpning av Vilbergbekken. Forslagstiller kan også 
akseptere at både GS-vei og åpen bekk blir beliggende på eiendommen Kastellvegen 19. 
 

2.5          Kommentar til alternativer 
I utformingen av alternative innstillinger er det forslått tre alternativ. Grunnen til dette er et ønske 
om å sikre at de sentrale forhold avklares, dersom planinitiativet ønskes fremmet. 

· Alternativ A er kommunedirektørens innstilling. Det vurderes at forholdene som skal 
utredes og gjennomføres i planarbeidet vil bli så begrenset av at bare en del av B2 
reguleres, at resultatet ikke vil bli som områdereguleringsplanen legger opp til. 

· Alternativ B er et alternativ der selve planinitiativet – dvs. bare en del av felt B2 – godtas. 
Det sees da delvis bort fra kravet om felles planlegging, men de resterende krav anses ikke 
som oppfylt. De konkrete forholdene ønskes bedre utredet og må avklares i en politisk 
behandling før planarbeidet kan settes i gang. 

· Alternativ C er en aksept av planinitiativet der det klart spesifiseres hva dette innebær. 
Planarbeidet vil da varsles og planprosessen vil avklare konkrete problemstillinger. 

 
3. Alternativer 

A.           Planinitiativet stoppes med nåværende avgrensning, jf krav om felles planlegging. 
 

B.          Planinitiativet aksepteres med nåværende avgrensning, men faglig utredet løsning for 
tilkomst, bekkeåpning og snarvei skal behandles politisk før varsel om oppstart kan sendes ut. 
 
C.          Planinitiativet aksepteres, noe som inkluderer aksept av at:  
- Avgrensning som vist: del av B2, GN1 og GF4 
- Tilkomst til del av eller hele B2 kan skje fra Kastellvegen med de utbedringer som vil følge av  
krav til kommunale normer. 
- Åpen trase for bekkeløpet fastsettes i forbindelse med planarbeidet, men vil ligge innenfor 
avgrensningen.  
- Snarvei/gangvei til Skjoldnestangen og sentrum tilnærmelsesvis følger dagens rute, der en del 
vil ligge utenfor planområdet. 
 

4. Konklusjon 

Kommunedirektøren mener det er positivt med et planinitiativ som følger opp 



områdereguleringsplanen for Eidsvoll sentrum. I dette tilfelle er det likevel for mange forhold som 
ikke kan løses tilfredsstillende med foreliggende avgrensning. Det innstilles derfor på å holde fast på 
kravet om felles planlegging, og da stoppe planinitiativet, slik det fremstår nå.  
 
 
 
 
Vedlegg: 
Planinitiativ 
Alle vedlegg forslagsstiller 
 
Kommunestyret 28.09.2021: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø ble enstemmig vedtatt. 
 
KS- 21/119 Vedtak: 
 
Planinitiativet aksepteres og oppstart kan varsles. 
Nedenstående punkter legges til grunn for planarbeidet, men endelig avgjørelse tas når et komplett 
planforslag fremmes til politisk behandling. 
 
- Avgrensning som vist: del av B2, GN1 og GF4. Det må settes av nok plass innen planområdet til 
gangvei og bekkeåpning. 
 
- Tilkomst til denne del av B2 kan skje fra Kastellvegen med de utbedringer som vil følge av krav til 
kommunale normer. 
 
- Åpen trasé for bekkeløpet fastsettes i forbindelse med planarbeidet, men vil ligge innenfor 
avgrensningen. 
 
- Snarvei/gangvei til Skjoldnestangen og sentrum tilnærmelsesvis følger dagens rute, der en del vil 
ligge utenfor planområdet. 
 
- Det er ønskelig med variert bebyggelse med et størst mulig innslag av småhus/eneboliger. Og 
arkitekturen skal være i nogenlunde samme stil som bebyggelsen rundt, dvs. bruk av tre og saltak. 
Det er viktig at det ser pent ut ifra Vorma og ifra brua over Vorma. 
 
- Det er også ønskelig at det etableres gangpassasje langs elva. (Mellom GF4 og GP1 i GN1). 

 
 
 


