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Dokumentinformasjon 

Oppdragsgiver: Hasler Eiendom AS 

Tittel på rapport: Planprogram 

Oppdragsnavn: Bistand Hasler Eiendom 

Oppdragsnummer: 639026-01 

Utarbeidet av: Ingrid Hofmo Avdem 

Oppdragsleder: Geir Egilsson 

Tilgjengelighet: Åpen 

Kort sammendrag 

Dette er planprogram for detaljregulering av Hasler gård i Eidsvoll 

kommune, som legger grunnlag for konsekvensutredninger og videre 

planarbeid. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et bomiljø på 

Hasler gård, som ligger i et større LNFR-område. Nye boligområder som 

ikke er i samsvar med overordnet plan, utløser krav om planprogram og 

konsekvensutredning jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav b) 

(Vedlegg 1, punkt 25). Temaer som skal utredes nærmere er mobilitet og 

transport, arealbruk, jordvern, naturmangfold og flomfare.  

Dokumentet er utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra Hasler Eiendom 

AS.  

Navn på plan: Detaljregulering – Hasler Gård, gbnr. 86/11 m.fl.  
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Figur 1. Illustrasjon av forslag til planområde 

 

 

Figur 2. Illustrasjon av forslag til planområde 
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1. INNLEDNING 

1.1. Bakgrunn og hensikt med planarbeidet  

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et bomiljø på Hasler gård, med 

fokus på matsikkerhet og selvforsyning. Det er en målsetting om gjenbruk og 

transformasjon av bygninger og jord fra tidligere gartneri, som bygger på stedets identitet 

i tilknytning Dr. Malthes hagebruk og gartneridrift. Prosjektet vil bidra til variert botilbud i 

kommunen, der folk kan bo sammen i felleskap på tvers av generasjoner og bakgrunn. 

Stedet kan også utvikles som innfallsport til turområder i kommunen.  

Det er tidligere utarbeidet skisser for utvikling av Hasler gård, levert planinitiativ til Eidsvoll 

kommune for igangsetting av planprosessen, samt holdt oppstartsmøte i februar 2022. Nå 

gjenopptar Asplan Viak planarbeidet på vegne av ny oppdragsgiver, som bygger videre 

på tidligere arbeid.   

1.2. Begrunnelse for utredningsplikt 

Reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn skal 

konsekvensutredes (KU). 

Planområdet er avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel, og planforslaget er 

derfor ikke i tråd med overordnet plan.  Jf. Forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav 

b) skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid konsekvensutredes og ha planprogram, 

med mindre det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere, tilsvarende plan. 

Planforslaget omfattes av vedlegg I punkt 25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er 

i samsvar med overordnet plan. Med bakgrunn i dette utarbeides planprogram (dette 

dokumentet), som beskriver hva som skal gjøres av konsekvensutredninger (KU) og 

hvordan. 

Konsekvensutredningen blir en del av planbeskrivelsen. Aktuelle KU-temaer vil være:  

• Arealbruk  

• Jordvern  

• Energiforbruk og energiløsninger  

• Mobilitet og transport  

• Friluftsliv  

• Naturmangfold  

• Økosystemtjenester  

• Flomfare 
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2. PLANOMRÅDET 

2.1. Beliggenhet og avgrensing 

Planområdet er på ca. 85 daa og ligger på Hasler gård i Eidsvoll kommune. Beliggenheten 

er ca. 1200 m i luftlinje og 1700 m på vei sørøst for Dal stasjon. Til E6 er det ca. 2 km i 

luftlinje.  

Hasler gård grenser til landbruks-, skogs- og friluftsområder. I tillegg ligger den tett på en 

grend bestående av 9 boliger.  

Området ligger ved foten av Hasleråsen, og er registrert som utfartsområde med svært 

viktig verdi for friluftsliv, med ganske stor brukerfrekvens og opplevelseskvaliteter. 

Friluftsområdet har noe tilrettelegging og fasiliteter som utsiktstårn, merkede stier og 

skiløyper.  

Ved varsling om oppstart av arbeid med planforslag vil det være aktuelt å varsle et større 

område enn det som forventes som plangrense til slutt. Dette er for å slippe å utvide 

området senere, og for å kunne håndtere nødvendig infrastruktur.  

Figur 3. Forslag til plangrense. 
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Figur 4. Planområdets lokalisering helt sør i Eidsvoll kommune, øst for E6. 

 

Figur 5. Hasler gård og omgivelsene rundt. 
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2.2. Dagens situasjon  

I dag består gårdstunet på Hasler av tre bolighus, i tillegg til driftsbygninger fra tidligere 

gartneridrift i form av et stort veksthus, mindre drivhus, garasjer og landbruksbygg. Rundt 

halve planområdet består av dyrkamark og plantefelt.  De gamle driftsbygningene 

benyttes i dag til lagring, og jorda drives fortsatt.  

Gården benyttes også til parkering og som utgangspunkt for turer til fots og på ski. 

 
Figur 6. Gårdstunet. 

 

 

 

Figur 7.Gårdsplassen på 
Hasler gård, omkranset 
av skog og 
landbruksområder. Det 
nærliggende boligfeltet 
er lokalisert utenfor 
bildets høyre, nederste 
hjørne. Bak gården 
ligger Hasleråsen som 
er et populært 
turområde. Sett fra vest. 
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Figur 8. Planområdets plassering sørøst for Dal stasjon, med ikoner som illustrerer aktuelle tilbud i nærområdet. 

 

2.3. Eierforhold 

Planforslaget fremmes av Hasler Eiendom AS. 

Planområdet omfatter hovedsakelig gnr. 86 bnr. 11, 13, 23, 104 og 151.  

Gnr./bnr.  Eier 

Gnr. 86, bnr. 11 Hasler Eiendom AS 

Gnr. 86, bnr. 13 Hasler Eiendom AS 

Gnr. 86, bnr. 23 Elfstedt, Erik og Mette Olsen 

Gnr. 86, bnr. 104 Morken, Henning 

Gnr. 86, bnr. 151 Hasler Eiendom AS 
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Ved varsel om oppstart foreslås en utvidet eiendomsgrense mot vest og nord, for å 

håndtere eventuelle veiløsninger og overganger til omkringliggende eiendommer.  

Figur 9. Eiendomsgrenser og foreslått planavgrensning. 

2.4. Tiltaket 

Planen legger opp til etablering av boligområde på den tidligere gartnerigården. Målet er 

å legge til rette for en miljøvennlig livsstil, med 50 % redusert klimagassutslipp samlet sett i 

forhold til gjennomsnittsinnbyggeren i kommunen. Det skal tilrettelegges for lavere 

forbruk, med egen energiforsyning og systemer for lokalt kretsløp med gjenvinning og 

kompostering.  

Det skal utarbeides livsløpsregnskap for planforslaget.  

I tillegg skal det ses på tilrettelegging for gående og syklende, som etablering av gang- og 

sykkelveg langs Haslervegen.  
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2.4.1. Arealformål 

Boligbebyggelse, fellesbygg og driftsbygninger skal samles i tun med utgangspunkt i 

eksisterende anlegg. I tillegg skal det settes det av arealer til dyrking av matvekster, 

infrastruktur (vei, teknisk infrastruktur), lokal overvannshåndtering og 

grønnstruktur/fellesområder.  

All eksisterende dyrkamark skal videreføres som den er. 

Arealet tenkes regulert til formålene: 

• Konsentrert småhusbebyggelse (eneboliger, kjeda eneboliger og rekkehus)  

• LNFR 

• Lek 

• Parkering 

• Renovasjon  

• Veg  

• Hensynssone bevaring kulturmiljø (Hovedbygning på gården) 

• Hensynssone flom 

 

2.4.2. Bebyggelse 

Alle enheter skal beregnes fra et bærekraftperspektiv, som blant annet innebærer å se på 

forholdet mellom dyrkbart areal og antall boenheter. Dette skal avklares i videre 

planarbeid. Det er et mål at deler av eksisterende bygningsmasse, for eksempel 

drivhusene, skal kunne transformeres til ny bruk som for eksempel dyrking og sosiale 

møteplasser. Doktor Malthes tidligere hage inspirerer til anleggelse av ny nyttehage. I 

tillegg planlegges det ett eller flere fellesbygg for funksjoner som dyrehold, lagring, 

drivhus eller lignende. 

Ny bebyggelse skal bygge på eksisterende bebyggelsesstruktur fra det tidligere gartneriet 

nord i planområdet, og ikke berøre dyrket mark. Den skal også ha en helhetlig og samla 

struktur, med tydelig avgrensing mot kulturlandskapet rundt. I tillegg skal bebyggelsen 

legges slik at den bidra til å fremheve det historiske hovedhuset på tunet.  

Det planlegges for 40-50 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse. Boligene vil variere 

i størrelse og tilpasses ulike brukergrupper, med etasjehøyder på 2-3.  

Bygningsmaterialer skal hovedsakelig være biologisk nedbrytbare eller gjenvinnbare.  
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Videre detaljering av arkitektur, omfang, funksjon og plassering av ulike bygg er sentrale 

tema i det videre planarbeidet, og vil formes av målene for energibruk, fellesskap og 

økologisk helhet.  

Drift og rettigheter i forbindelse med parsellhager vil ses på i det videre planarbeidet. Jf. 

vedtak i kommunestyret (02.11.2021) skal parsellhagene være én eiendom med felles 

gårds- og bruksnummer., og organiseres slik at deler som ikke er i bruk som parsellhage, 

kan benyttes sammen med det eksisterende «vanlige» jordet sør i planområdet. Ved 

internflytting av matjord, vil det utarbeides masseforvaltningsplan. 

  

Figur 10. Utkast til forslag til organisering av området.  Asplan Viak 2021.  

 

     

Figur 11. Eksempel fra Skårsetlia på Lillehammer.      Figur 12. Skårsetlia, eksempel tett lav struktur. 

Småskalabebyggelse i bilfrie tun, rekkehus og leiligheter.        
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2.4.3. Teknisk infrastruktur 

I utgangspunktet er det tenkt tiknytning til offentlig vann og avløp. Det kan være aktuelt å 

skille mellom drikkevann, og vann til blant annet vanning av jord/hager som kan hentes fra 

egen kilde. 

Etter kontakt med brannvesenet og kommunalteknikk i kommunen, er det vurdert 

løsninger for å sikre brannforsyning, blant annet vanntank og uttak med 2 kg/trykk pr. 

sekund.  

Som renovasjonsløsning kan det være aktuelt med nedgravde kontainere.  

2.4.4. Gang- og sykkelveg 

Det skal ses på ulike løsninger. Det vil også være aktuelt se dette i forbindelse med 

utbygging av vann- og avløp.  

 

2.5. Viktige rammebetingelser og hensyn for tiltaket  

Siden planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan, vil beskrivelse av blant annet 

arealbruk og mobilitet bli viktig.  

En betingelse for å gjennomføre prosjektet er at den dyrka marka skal bevares, og ikke 

bebygges. I tillegg er deler av området innenfor aktsomhetsområde for flom, og må 

utredes ytterligere.   

Andre grunneiere innenfor planområdet er kjent med planarbeidet.   

2.6. Alternativer  

Et 0-alternativ defineres som eksisterende situasjon og realistisk utvikling i området. Dette 

utgjør et sammenligningsgrunnlag til vurdering av konsekvensene ved gjennomføring av 

planalternativet. I henhold til forskrift om konsekvensutredning skal det alltid redegjøres 

for følgene av å ikke realisere planen, som et eget utredningsalternativ.  
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3. KONSEKVENSUTREDNING OG METODE 

Det skal utarbeides en planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU).  

3.1. Antatte problemstillinger i planarbeidet  

KU-temaene som skal utredes nærmere er:  

• Arealbruk  

• Jordvern  

• Energiforbruk og energiløsninger 

• Mobilitet og transport  

• Naturmangfold  

• Økosystemtjenester  

• Friluftsliv 

• Flomfare 

3.2. Metode for konsekvensutredningen 

Konsekvensutredningen vil utføres i henhold til føringer i Forskrift om 

konsekvensutredninger (KUF). Dette innebærer at tiltakets vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn skal vurderes for beslutningsrelevante tema. Utredningen baserer seg på 

eksisterende og tilgjengelige kilder i offentlige databaser, og vil utføres som en del av 

planbeskrivelsen.  

Som veiledende metode benyttes metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 og 

veileder for konsekvensutredninger fra Miljødirektoratet 2020, men innhold og omfang er 

tilpasset dette planforslaget jf. KUF § 17. 

For miljøtemaer vil det være aktuelt å utrede konsekvensene ved å vurdere områdets verdi 

i forhold til tiltakets påvirkning, og deretter hvilke konsekvenser tiltaket kan få for områdets 

verdi: 
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1. Verdi: områdets verdi vurderes ut ifra en regional/nasjonal målestokk, med henholdsvis 

ubetydelig – noe – middels – stor – svært stor verdi.  

2. Påvirkning: vurderes ut ifra hvordan tiltaket vil påvirke området på en skala fra 

forbedret – ubetydelig endring – noe forringet – forringet – sterk forringet.  

3. Konsekvens: vurderes ved en sammenstilling av vurderingene for verdi og påvirkning, 

der eksempelvis stor verdi kombinert med forringende påvirkning, gir alvorlig miljøskade / 

negativ konsekvens.  

 
Figur 13. Skala for konsekvensgrad. Miljødirektoratet 2020. 

 

 

 

Figur 14. For hvert tema angis konsekvensgraden på en glidende skala. 
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3.3. Temaer som skal konsekvensutredes 

Konsekvensutredningen skal ta for seg beslutningsrelevante forhold.  

Arealbruk 

Siden planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan og vil medføre formålsendring, er 

arealbruken et viktig KU-tema.  

Jordvern 

Planområdet har i dag arealformålet LNFR, og omfatter dyrka mark. Hensynet til jordvern 

bør derfor undersøkes. Den eksisterende dyrka marka skal ikke bebygges.   

Mobilitet og transport 

Planområdet ligger utenfor etablert boligområde, og spørsmål rundt mobilitet og 

transport må derfor vurderes.  

Energiforbruk og energiløsninger 

Det skal utarbeides et livsløpsregnskap for planforslaget. Etablering av gang- og sykkelveg 

skal vurderes, for tilrettelegging for grønn mobilitet. I tillegg skal det vurderes muligheter 

for bildelingsordning for beboerne.  

Naturmangfold og økosystemtjenester 

Naturmiljøet i området skal beskrives basert på kjent kunnskap, og tiltakets konsekvenser 

for naturverdier skal vurderes jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.  

Friluftsliv  

Planområdet ligger i et tur- og fritidsområde, og benyttes til parkering av besøkende. 

Stedet fungerer derfor som innfallsport ut i marka, og hensyn til friluftsliv bør derfor 

vurderes.   

Flomfare 

Deler av planområdet omfattes av aktsomhetssone for flomfare, og det stilles krav til 

nærmere utredning av reel flomfare. Aktsomhetsområdet berører hovedsakelig områder 

med dyrka mark, som ikke skal bebygges.  
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3.4. Risiko og sårbarhet  

Jf. Plan- og bygningsloven § 4-3 skal planer for utbygging ha en risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som viser om området er egnet for utbyggingsformål, og 

om planlagt utbygging vil påvirke slike forhold. Sammen med planforslaget skal det derfor 

utarbeides en medfølgende ROS-analyse.  

På bakgrunn av stedets tidligere drift og fremtidige formål (lekeområde og 

dyrkningsområder) skal det gjennomføres grunnundersøkelser med tanke på 

forurensning. Aktuelle stoffer å lete etter kan være DDT og andre klorerte hydrokarboner 

som er stabile i jord. Grunnvannsprøver skal også vurderes.  

Området er innenfor høy aktsomhetssone for radon og delvis for flom, men ellers er det 

ingen kjente særlige risikofarer i området. Lokaliseringen er heller ikke innenfor faresone 

for marine avsetninger eller kvikkleire.  

 

3.5. Avbøtende tiltak 

Jf. KU-forskriften skal avbøtende eller skadereduserende tiltak beskrives som del av 

konsekvensutredningen.  
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4. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

4.1. Organisering  

Asplan Viak er engasjert av Hasler Eiendom AS for å bidra i arbeidet med planforslaget.  

Det vil holdes dialog med Eidsvoll kommune og andre myndigheter ved behov for 

avklaringer underveis i planarbeidet.  

 

4.2. Medvirkning  

Ved varsel om oppstart av planarbeidet, legges også dette planprogrammet ut på høring. I 

høringsperioden åpnes det for innspill til planforslaget. Etter høring og eventuell justering 

av planprogrammet, kan kommunestyret vedta planprogrammet som vil legge føringer for 

det videre arbeidet med planforslaget. Når planforslaget er klart legges det ut på høring, 

og endelig plan kan vedtas av kommunestyret etter høringsperioden.  

Frivillig lag og foreninger som har tilknytning til turområdene rundt Hasler gård inviteres 

spesielt til dialog.  

Berørte offentlige organer og andre vesentlige interesser som berøres av planinitiativet, 

og som skal varsles spesielt er: 

• Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Statens vegvesen, nettselskap, nødetater og 

kabeletater 

• Grunneiere og naboer 

• Frivillige lag og foreninger i området 

• Interessenter i miljøvennlig bygging og livsførsel. 

Allmenheten varsles gjennom annonse.  
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5. RAMMER OG PREMISSER FOR 

PLANARBEIDET 

5.1. Eksisterende reguleringsplaner i området  

Planområdet omfatter ingen eksisterende reguleringsplaner, men forslaget til 

planavgrensning grenser mot følgende (eldre) reguleringsplan helt i vest, der det kan 

være aktuelt å koble seg på gang- og sykkelvei:  

Plannavn:  Dalsliene 6 

PlanID:   023713800 

Ikrafttredelsesdato:  18.06.2001 

 

5.2. Kommuneplanen 

5.2.1. Kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2031 

Arealbruk og utbyggingsmønster 

Utfordringer: «I samsvar med befolkningsprognosen som er lagt til grunn for 

kommuneplanarbeidet, er det forventet en sterk befolkningsvekst i årene som kommer. Vi 

må forberede oss på denne veksten, og sikre at det er tilstrekkelige arealer for å dekke opp 

behovet innenfor ulike formål. Samtidig skal utbyggingsmønsteret utformes på en måte som 

støtter opp under målsetningen om en bærekraftig samfunnsutvikling. En eventuell 3. 

rullebane på Gardermoen vil gi føringer for utbyggingsmønsteret i sørbygda. 

Kommunen vil videreføre strategier som ivaretar både miljøhensyn og trygge, gode 

lokalsamfunn og bo- og oppvekstområder. 

Eidsvoll kommune forvalter landbruks-, natur- og friluftsområder av høy verdi, samt viktige 

nasjonale, regionale og lokale kulturminner og kulturlandskap. Kommunen vil legge vekt på 

å ivareta og utvikle disse verdiene i et langsiktig og bærekraftig perspektiv». 

Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal vektlegge et langsiktig, robust, trygt og miljøvennlig 

utbyggingsmønster i all arealplanlegging». 
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Delmål og strategier: «Eidsvoll sentrum og øvrige lokalsentre skal utvikles med boliger og 

sentrumsfunksjoner i en kompakt og oversiktlig struktur, med korte avstander mellom 

funksjoner og kollektivtransport, samtidig som identitet, kulturhistoriske og miljømessige 

kvaliteter tas vare på og videreutvikles. Bevaring av dyrket mark skal prioriteres og tapet av 

bevaringsverdig bebyggelse skal minimeres». 

«Boligbygging utenfor sentrumsområdene skal bygge oppunder den eksisterende 

grendestrukturen og ta hensyn til behovet for god utnyttelse av kommunal infrastruktur og 

effektive kommunale tjenester. Bevaring av landbruksjord skal prioriteres».  

Kulturminner og kulturmiljøer: «Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs. For at kommunen 

skal kunne oppleves med tidsdybde, identitet og særpreg er det en forutsetning at 

kulturminner og kulturmiljøer tas vare på. Eidsvoll kommune er i sterk vekst, og det fører til at 

kulturminner med stor verdi er sårbare for utbyggingspress, særlig i tettstedene. Dette kan 

gå ut over områdenes særpreg og historiske bebyggelse, og det er derfor viktig å ta hensyn 

til den allerede etablerte bebyggelsen i videre utvikling. Det kulturhistoriske særpreget kan 

brukes i profileringen av kommunen, og det forutsetter da en forståelse for, og tilpasning til 

det som allerede er bygget. Det er et økende fokus på potensialet i kulturminner når det 

gjelder samfunnsutvikling og verdiskaping».  

Klima og miljø 

Utfordringer: «Kommunen ligger i en region som opplever sterk vekst og hvor det 

gjennomføres mange store utbyggingsprosjekter. Det er en krevende utfordring å møte 

denne utviklingen samtidig som kommunens natur-, kulturlandskaps- og miljøverdier skal 

ivaretas. En annen viktig miljøutfordring er oppfølgingen av nasjonale mål og planer 

innenfor klima- og energisektoren. Samspillet med regionale myndigheter vil bli spesielt 

viktig».  

Hovedmål: «Eidsvoll kommune skal bevare og videreutvikle sitt grønne preg og sine natur-, 

kultur- og miljøkvaliteter».  

Delmål og strategier: «Energibruk og klimautslipp skal reduseres i tråd med nasjonale og 

regionale målsettinger gjennom valg av utbyggingsmønster, arkitektur/materialvalg og bruk 

av alternative energiformer. Kommunen skal være robust i forhold til forventede 

klimaendringer. FNs bærekraftmål skal, i tråd med nasjonale og regionale føringer, legges til 

grunn for kommunens arbeid.  

Utbyggingsmønsteret i kommunen skal baseres på prinsippet om samordnet areal- og 

transportplanlegging. Transportbehovet skal vurderes ved all arealplanlegging. Nye 

boligområder bør ligge i gang-/sykkelavstand fra kollektiv-knutepunkter, skole og 
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offentlig/privat service eller bygges slik at kollektivmulighetene økes. Det skal satses på 

fortetting i eksisterende sentra. 

Klimahensyn og energibruk skal vektlegges ved etablering av nye bo- og næringsområder. 

Kommunen vil bidra til at tiltakshavere følger opp klimavennlige intensjoner i 24 

utbyggingssammenheng, bl.a. i forbindelse med utforming av nybygg, materialvalg og valg 

av energiløsninger. Et konkret eksempel kan være å vedta tilknytningsplikt eller krav om en 

annen miljøvennlig energikilde, innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme.  

Nye utbyggingsområder skal planlegges og lokaliseres slik at de ikke er utsatt i forhold til en 

mulig økt hyppighet av ras og flom. Kommunen skal legge vekt på klimatilpasning i sin 

beredskapsplanlegging. I tillegg til de vanlige smeltevannsflommene må det i framtida 

forventes økt hyppighet av styrtregnsflommer med tilhørende utfordringer knyttet til 

håndtering av overvann og økt risiko for jord- og leirskred». 

 

5.2.2. Kommuneplanens arealdel 2021 – 2031  

Kommuneplanens arealdel i Eidsvoll har som formål å blant annet sikre en bærekraftig og 

klimavennlig forvaltning, som videreutvikler kommunens tettsteder og ivaretar 

kulturhistoriske kvaliteter, biologisk mangfold og naturressurser – herunder dyrka og 

dyrkbar mark. I tillegg skal planen imøtekomme FNs bærekraftsmål, med spesielt fokus på 

noen utvalget, blant annet nr. 3 om å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 

alder, og nr. 11 om å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige 

og bærekraftige.  

Planområdet er del av et større område med LNFR-formål. Deler av planområdet i sør og 

vest omfattes av aktsomhetssone for flom.  

Spesielt relevante bestemmelser:  

§ 6 med bestemmelser for leke-, ute- og oppholdsplasser.  

Arealdelens bestemmelse § 12 handler om grønn mobilitet, og sier at det ved 

reguleringsplanlegging skal tilrettelegges for grønn mobilitet (definert som mulighetene 

til å ta seg trygt og effektivt frem til fots eller med sykkel innenfor reguleringsplanens 

nærområde). Det innebærer å redegjøre for reisemål utenfor planområdet og hvordan 

myke trafikanter kan komme seg dit, som et grunnlag for å utarbeide tiltak i 

reguleringsplanen som tilrettelegger for grønn mobilitet.   
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§ 14 tar for seg LNFR-områder, og har et overordnet mål om at nedbygging og 

omdisponering av dyrka og dyrkbar mark til matproduksjon er forbudt. Det er et mål at 

vesentlige verdier i form av kulturlandskapet skal bevares. Det er også et forbud mot 

oppføring av boliger som ikke er tilknyttet stedbundet næring.  

Under denne paragrafen er det egne retningslinjer for dispensjonssaker i LNF-områder, 

som omhandler blant annet tomtestørrelse, bebyggelses-karakter og uteoppholdsareal.  

Selv om planområdet befinner seg i LNFR-område, skal den dyrka marka bevares og 

utbyggingen skje på tunet som allerede er bebygd.  

§ 31 omhandler etablering av bebyggelse innenfor områder angitt som 

aktsomhetsområde for flom. Her er det krav om nærmere utredning av den reelle 

flomfaren, og eventuell utforming etter TEK17 § 7-2.  

Mye av arealet som omfattes av aktsomhetssonen er dyrkamarka som skal bevares, og 

planlegges ikke å bebygges.  

I tillegg har kommunen bestemmelser og retningslinjer som gjelder sol-/skyggeforhold, 

universell utforming, estetikk, uteoppholdsareal, lekeplass mm.  

I tilknytning til kommuneplanens arealdel foreligger det en estetisk veileder, med 

retningslinjer som har til hensikt å ivareta og utvikle lokale stedskvaliteter ved 

bebyggelsen i kommunen, og sette den i sammenheng med landskapet og de fysiske 

omgivelsene. 

 
Figur 15. Utklipp fra kommuneplanens arealdel,  

som viser forslag til planavgrensning i LNFR-område 

(grønn) med aktsomhetssone for flom (rød skravur).  



 

Rapport – Planprogram 22 

5.3. Kommunedelplaner  

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2007 – 2017 (vedtatt 7.12.2010) er 

gjeldende til den blir erstattet av en nyere plan. Denne er retningsgivende for alle nye 

tiltak som berører områder og forekomster i nevnte plan. Nye bygge- og anleggstiltak som 

berører registrerte kulturminner og kulturmiljøer må ses i sammenheng med sine 

omgivelser slik at nye tiltak underordner/tilpasser seg eksisterende bebyggelsesstruktur 

med henblikk på plassering, volum, takform og fasadeuttrykk. Ved tiltak på verneverdige 

bygninger skal opprinnelig eller eldre eksteriør, karakter og særtrekk så langt som mulig 

opprettholdes. Tiltak som berører kulturhistoriske verdier, skal sendes relevante 

fagmyndigheter for uttalelse. 

5.4. Viktige føringer  

5.4.1. Nasjonale føringer 

Følgende lover, forskrifter og retningslinjer har eller kan ha betydning for planarbeidet:  
 

• LOV-2008-06-27-71 Plan og bygningsloven  
• LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner  
• LOV-1981-03-16-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

(Forurensningsloven)  
• LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(Naturmangfoldloven)  
• LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven)  
• FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger  
• FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  
• FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften  
• FOR-2018-09-28-1469 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging 

og klimatilpasning  
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 14.05.2019.  
• Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, Rundskriv T-2 /16 10.06.2016  
• Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling  
• Den europeiske landskapskonvensjonen, CETS no. 176, 1. mars 2004  

 

5.4.2. Regionale føringer 

• Felles kommunal vegnorm for kommunene i Romerike. Inneholder retningslinjer for 

utforming og bygging av nye veier og gater. 

• VA-norm for Øvre Romerike. Inneholder felles tekniske normer for vann- og 

avløpsanlegg for samarbeidskommunene.  

https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/kommunalteknikk/felles-kommunal-vegnorm.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/globalassets/vann-og-avlop/felles-va-norm-2020.pdf
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5.4.3. Kommunale føringer  

• Estetisk veileder. Med retningslinjer for å ivareta og utvikle lokale stedskvaliteter 

ved bebyggelsen i kommunen.  

• Prinsipper for navnsetting av veger, områder, utbyggingsprosjekter og 

reguleringsplaner.  

• Renovasjonsforskrift med gebyrregulativ for Eidsvoll kommune.  

 

 

 

https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/overordnede-planer/estetisk-veileder-rev.2015-web.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/reguleringsplaner/informasjon-til-konsulenter/prinsipper-for-navnsetting-av-vegeromraderutbyggingsprosjekter-og-reguleringsplaner.pdf
https://www.eidsvoll.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/reguleringsplaner/informasjon-til-konsulenter/prinsipper-for-navnsetting-av-vegeromraderutbyggingsprosjekter-og-reguleringsplaner.pdf
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2022-05-03-761
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