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PlanID 023728100 Detaljregulering for Sundgata 13-15, gbnr. 16/37 m.fl.: planforslag til 
sluttbehandling 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Sundgata 15 gbnr. 
16/37 m.fl. Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 9.3.2020. 
 
 

 
1. Saksopplysninger: 
1.1          Bakgrunn for saken 
Planforslaget er utarbeidet av Romfarer arkitekter AS på vegne av Sundberg Invest AS som 
forslagsstiller. Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av eiendommen Sundgata 
15A, med utgangspunkt i nylig vedtatt områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. Planområdet 
omfatter gbnr. 16/37, del av 56, 104 og 105 og utgjør en del av felt BS6 i områdereguleringsplan for 
Eidsvoll sentrum. Planforslaget legger opp til bebyggelse for sentrumsformål fra 4 til 7 etasjer med 
parkeringskjeller. Det åpnes opp for ren boligbebyggelse. Det stilles ikke krav til nærings-, 
tjenesteytings- eller bevertningsareal i bestemmelsene. 
 
1.2          Beskrivelse av planområdet 
Planområdet utgjør del av felt BS6 og Sundgata i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
Planområdet grenser i vest og nord mot Sundgata. I øst grenser planområdet mot gbnr. 33/75, 66, 99 
og 22, som alle er en del av felt BS6 i områdeplanen. I sør grenser planområdet mot område for 
sentrumsformål (BS5). Planområdet er samlet på 3,03 daa. 
 
Regulert arealbruk og plangrense fremgår av vist utsnittet over områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum. Umiddelbart sørvest for planområdet ligger Sundtoppen (felt GP2), som er et offentlig 
friområde regulert til park. Sundgata er planområdets begrensning mot vest. Sentrumsplanen legger 
opp til at Sundgata utformes som sentrumsgate med prioritering av myke trafikanter og 
kollektivtrafikk. 
 
Øvrige eiendommer i felt BS6 omfattes ikke som del av detaljreguleringen, da det ikke er planlagte 
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tiltak på eiendommene i dag. 

 Figur: Utsnitt av planavgrensning for Eidsvoll sentrum. Planavgrensning 
vist som stiplet linje. 
 
Sundgata 15, består i dag av en eldre trebygning. Det er ikke registrert verneverdi på bygningen. 
Bygningen er oppført i 2 etasjer og delvis utnyttet loft. Bygningen har saltak. En garasjebygning er 
bygget inn i terrenget på eiendommens sørøstre hjørne.  
 

 Bilde: Sundgata 15 
 
Naboeiendommen i nord, Sundgata 17, er en murbygning oppført i 3 etasjer med delvis utnyttet loft. 
Det er ikke registrert verneverdi på bygningen. 1. etasje er næringsareal. De to øvre etasjene er 
boliger. Bygningen har saltak. 
 

 Bilde: Sundgata 15 
 
Naboeiendommen i sør, Sundgata 13, er opprinnelig en forretnings- og kontorbygning i 3 etasjer. 2. 
og 3. etasje samt en bakbygning i én etasje som er bygget om til boligformål. 1. etasje står p.t. tom, 
men har tidligere rommet banklokaler. Bygningen har et baldakin som delvis overdekker fortauet. 
Fortauet er hevet i halv bredde under baldakinen med en trapp opp fra fortaunivå i søndre ende av 
bygningen. 
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 Bilde: Sundgata 13 
 
For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen. 
 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd 
 
1.3.1          Oppstartsmøte/oppstartsvarsel 
Oppstartsmøte ble avholdt 24.6.19, og varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Romerikes 
blad 17.8.2019 og Eidsvoll/Ullensaker blad 20.8.2019. Varsel ble sendt til berørte offentlige 
myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere per e-post og brev, 19.8.19. Ved fristens utløp hadde 
det kommet inn 11 uttalelser/merknader til planen. En oversikt over disse merknadene, samt 
konsulentens kommentarer, inngår i planbeskrivelsen.  
 
1.3.2          Offentlig ettersyn 
Planforslaget ble i Utvalg for næring, plan og miljø 5.5.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn, og 
planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 8.5.2020 -23.6.2020. Dette ble kunngjort på 
kommunens hjemmesider hvor sakens dokumenter lå offentlig tilgjengelig under hele 
høringsperioden. I tillegg stod annonse av planforslaget på trykk i Eidsvoll Ullensaker Blad den 
12.5.2020. 
 
Kommunen har mottatt syv innspill på planforslaget, hvorav fem er fra offentlige instanser, en fra 
kommunens egne virksomheter, og en fra private. Merknadene er vedlagt i uavkortet form, og 
merknadsbehandlingen kan leses som eget vedlegg. 
 
Følgende innspill fra Romfarer arkitekter AS/forslagstiller har gitt endringer i planen: 
Bygging av boliger med garasjekjeller i Sundgata 15 er kostnadskrevende på grunn av vanskelige 
grunnforhold. Det kan derfor være nødvendig å bygge med avstand mot Sundgata 13. Som 
kompensasjon for den arealreduksjonen dette medfører ønsker forslagstiller å kunne oppføre 
bebyggelsen i 4 etasjer i det området som i tidligere planforslag hadde 3 etasjer. Dette medfører 
ingen økt utnyttelse av eiendommen. Forslagstiller mener endringen vil gi enklere atkomst til 
nåværende inngang i nord på Sundgata 13, og det vil sikre en ekstra rømningsvei fra bebyggelsen. 
Økt høyde på denne delen av felt BS vil heller ikke påføre naboer ulempe i form at mindre sol eller 
redusert utsikt. Innspillet går videre på at rekkefølgekravet til g/s-veg og kantparkering verken anses 
nødvendig eller rimelig nord for Sundgata 15. 
 
Administrasjonen har vurdert innspillet og foreslår at innspillet tas til følge slik planforslaget nå 
foreslås. Høyder er i tråd med områdeplanens bestemmelser, og gir ingen vesentlig virkning. Et 
brudd i fasaden med passasje mellom bebyggelsen vil ha positiv estetisk effekt og god funksjon for 
beboerne, også for nabobebyggelse. 
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Illustrasjon: trapp mellom Sundgata 13 og 15 
 
Vedrørende rekkefølgekravet til g/s-veg og kantparkering, anser administrasjonen det for å være 
saklig sammenheng med rekkefølgekravet og behovet utbyggingen utløser. Prosjektet åpner for 37 
nye boenheter og nødvendiggjør et behov for trafikksikker g/s-veg og at denne må koble seg på 
eksisterende gang – og sykkelveg for å sikre helhetlig opparbeidelse. 
Forslag til regulert gateløp for Sundgata er vurdert på nytt. Revidert planforslag regulerer gata uten 
kantparkering nord for Sundgata 13, med 6m bred kjørebane, grønnrabatt/renovasjon, og 3m bredt 
fortau. Tidligere planforslaget regulerte kantparkering langs hele den regulerte vegstrekningen. Ved 
vurdering etter offentlig ettersyn er det vurdert som lite hensiktsmessig med kantparkering langs 
hele gateløpet. Dette begrunnes i at det ikke stilles krav til forretning nord for Sundgata 11, at det 
regulerte området åpner opp for kun bolig, samtidig som det er ønskelig at reguleringen skal fremme 
hensyn til de myke trafikantene/grønn mobilitet, og at all parkering skal skje på egen grunn og under 
bakken. Svingen i Sundgata er en av hovedårene for myke trafikanter inn til Eidsvoll sentrum. 
Tilrettelegging av gang/sykkel vektlegges derfor på denne strekningen. Det er ventet at svingen vil 
oppleve større fremtidig pågang. Oversiktlige forhold med gode siktlinjer i kryss mot Torget og 
oppover langs svingen vil minske risikoen for ulykker i dagens - og de fremtidige trafikkforhold. 
Kantparkeringen opprettholdes for Sundgata 11 da dette området er unntatt plankrav og legger opp 
til næringsformål i 1.etasje, samt ligger langs en rett vegstrekning. 
 

 Figur: Gammelt vs. nytt plankart. Gammelt viser 
byggegrenser med 7-3 etasjer, nytt viser 7-4 etasjer. 
 
1.3.3          Begrenset høring 
På bakgrunn av endringer som ble gjort etter offentlig ettersyn, ble revidert planforslag sendt ut til 
en begrenset høring til de berørte parter, slik at det ble gitt mulighet til å uttale seg vedrørende 
endringene, svarfrist ble satt 20.10.2020. Kommunen har mottatt fire innspill på planforslaget, 
hvorav to er fra offentlige instanser, en fra kommunens egne virksomheter, og en fra private. 
Merknadene er vedlagt i uavkortet form, og merknadsbehandlingen kan leses som eget vedlegg. 
 
Grunneier av eiendom gbnr. 16/56 og 16/75, eiendommene nord for regulert planforslag, har 
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tidligere ikke uttalt seg i plansaken, men har til begrenset høring gitt innspill. Her ønsker grunneier å 
utrykke at han motsetter seg planforslaget på naboeiendom som også berører deler av hans 
eiendom, og mener ikke å ha vært gjort kjent med at forslagstiller blant annet ønsker å bygge inntil 
grunneiers bygg i sør, samt at det planlegges et parkeringshusanlegg helt inntil eksisterende bygg på 
eiendom gbnr. 16/56.   
 
I oppstartsmøtereferat datert 25.6.2019 åpner kommunen opp for å regulere et mindre område enn 
felt BS6 i områdereguleringen i samråd med tilliggende grunneiere. Senere korrespondanse viser at 
forslagstiller og tilliggende naboeiendommer i sør avsluttet samarbeidet, og nabo i nord har ikke 
ytret ønske om samarbeid eller nye tiltak på eiendommen. Kommunen åpnet da opp for en mindre 
planavgrensning grunngitt med at naboeiendommer ikke ønsket tiltak, og heller ikke uttalte seg til 
varsel ei heller senere i planprosessen. Videre finnes det ikke hjemmel til å avslå et planforslag på 
bakgrunn av et privatrettslig spørsmål mellom eiendommene og tinglyste rettigheter som foreligger.  
 
1.4          Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget følger i hovedsak intensjonen i områdeplanen for Eidsvoll sentrum, men legger ikke opp 
til krav om minimumsandel næringsarealer i 1. etasje. Bebyggelsen kan oppføres som ren 
boligbebyggelse med maksimalt 37 boenheter. Det stilles imidlertid krav til høy etasjehøyde i 1. 
etasje slik at hensynet til fremtidig forretningsdrift er ivaretatt. Feltet reguleres til sentrumsformål, 
og tillater bebyggelse i 4 – 7 etasjer. Maksimal gesimshøyde fastsettes til kote +156,6. Bebyggelsen 
skal gis en utforming som gir en variert og harmonisk fasaderekke langs Sundgata. Det stilles krav til 
at det oppnås minimum 30 % andel fasadefelt med trekledning på gatefasade. Parkering reguleres 
som parkeringskjeller under bakken. Felles uteoppholdsareal og nærlekeplass er regulert i 
gårdsrommet. Det er også lagt opp til felles takterrasser.  
 
Sundgata reguleres til midtlinje veg langs hele felt BS6 og BS5 for å planlegge et helhetlig gateløp.  
Gata tilrettelegger for gang- og sykkeltrasé på østsiden av Sundgata med 3 meter reguleringsbredde, 
som er adskilt fra kjørende av et gjennomgående felt med trebeplantning, renovasjonsanlegg og 
kantparkering i nederste del av gateløpet, hvor vegstrekningen er rett. Kantparkeringen skal dekke 
behovet for parkering i forbindelse med forretninger og annen korttidsparkering. Parkering for bolig 
dekkes i parkeringskjeller. I søndre del av planområdet reguleres gang- og sykkelveg inn mot kjøreveg 
som en tilpasning til dagens situasjon i Sundgata / Rådhusgata. Renovasjon er regulert i arealet 
mellom fortau og kjørebane, som nedgravd renovasjonsløsning. 
 
For tiltaket er utsikt og sol på støyutsatt side. Trafikkmengden i Sundgata er ikke spesielt høy, og 
støyen vil ha karakter av enkelthendelser. Det er stilt krav til at det skal fremlegges dokumentasjon 
på at støynivået utenfor alle vinduer til soverom og oppholdsrom, på balkonger og andre 
uteoppholdsarealer er lavere enn Lden 55 dB, før bebyggelse kan tas i bruk. 

Illustrasjon: Planlagt 
bebyggelse sett fra vest. 
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Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at minst 50 % av uteoppholdsarealet skal være solbelyst i 
minst 4 timer ved jevndøgn. I tillegg er felles takterrasse godt solbelyst. Kravet til solbelyst 
uteoppholdsareal anses i planforslaget som oppfylt. 
 

Illustrasjon: 
Planlagt bebyggelse sett fra sørøst, gårdsrom i Sundgata 15. 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 
 
1.4.1          ROS 
Analysen viser at det er få potensielle hendelser som medfører betydelig risiko. Mange av 
risikofaktorene knytter seg til gjennomføringen av anleggsarbeidene, er derfor forbigående og kan 
håndteres gjennom sikringstiltak i anleggsfasen. Andre risikofaktorer skal ivaretas gjennom 
prosjektering av risikoreduserende løsninger og tiltak. 
 
1.4.2          Geoteknisk rapport 
Det foreligger en geoteknisk rapport for Sundgata 15 utarbeidet av Løvlien Georåd AS. Og 
områdestabilitet er vurdert som tilfredsstillende. Når det gjelder lokalstabilitet anviser rapporten en 
prosess med avstivet byggegrop og trinnvis utgraving av byggegropa. Det vises til vedlegg Vurdering 
av områdestabilitet, Geoteknisk rapport og Geoteknisk notat. 
 
 
 
1.4.3          Estetikkvurdering 
Planforslaget følger opp områdeplanens intensjon når det gjelder bebyggelsens karakter. Det legges 
opp til varierte høyder og varierte fasader. Det stilles krav til at bebyggelse skal utformes i samsvar 
med Eidsvoll kommunes formingsveileder, og gis en utforming som gir en variert og samtidig 
harmonisk fasaderekke langs Sundgata med de variasjoner i høyder slik det fremgår av plankartet. 
Der det ligger til rette for det skal takflater benyttes som oppholdsareal. Øvrige takflater skal ha 
vegetasjonsdekke. Takarealene skal også utformes i samsvar med Eidsvoll kommunes 
formingsveileder. 
 
1.5          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum redegjør for nasjonale føringer for planarbeidet i 
kommunen. Forslag til detaljregulering for felt BS6 retter seg i all hovedsak etter de føringer som 
ligger i områdeplanens planbeskrivelse og bestemmelser. Planforslaget er videre i tråd med gjeldene 
kommuneplan og nåværende revidering av den. 
 
 
2. Vurdering 
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2.1          Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til samme formål og utnyttelse som vedtatt områdereguleringsplan har lagt 
til grunn. Planforslaget fraviker kravet om min. 25 % andel næringsareal i 1. etasje. Planforslaget 
legger derfor opp til at det ikke stilles et absolutt krav til næringsandel i 1. etasje i ny bebyggelse, 
men at det stilles krav til høy etasjehøyde for 1. etasje, som legger til rette for en eventuell senere 
konvertering til næringsareal. Dette argumenteres med dagens marked og at det bør prioriteres 
fortetting av næring først og fremst i sentrumskvadraturen, noe kommuneadministrasjonen 
imøteser. 
 
2.2          Trafikkforhold 
Gateløpet er regulert langs hele felt BS6 og BS5 i områdereguleringen for Eidsvoll sentrum, for å 
legge til rette for et sammenhengende gateløp. Gjennomføring av planen vil kunne gi en opprydding i 
parkeringsforhold og en tydeliggjøring av skille mellom gående/syklende og biltrafikk i en uoversiktlig 
del av Sundgata. G/s-veg traséen er skilt fra kjørebanen med en sone med kantparkering, felt med 
treplanting og renovasjonsinnretninger, som vil gi en trafikksikker og estetisk god løsning. 
Planforslaget legger opp til avfallsbrønner i en sone mellom gang- og sykkeltrasé og kjørebanen, som 
kan være til hinder for trafikkavvikling. Tømming vil skje med oppsamlingsbil stående i vegbanen, og 
denne vil være til hinder for øvrig biltrafikk i det tidsrommet tømmingen skjer. Med tømmefrekvens 
1 gang / uke anses dette som en ubetydelig konflikt. Avfallsbrønnene er regulert i den del av 
planområdet der siktforholdene er gode, dvs. på rettstrekket i søndre del av Sundgata og øverst i 
planområdet (nordvestre del), der vegens kurveradius er størst. 
 
Det stilles rekkefølgekrav til opparbeidelse langs hele det regulerte gateløpet, foruten ved Sundgata 
11, som i områdeplanen for Eidsvoll sentrum (felt BS5) er unntatt plankrav og der har rekkefølgekrav 
til g/s-veg og kantparkering. Forhandlinger om utbyggingsavtale er varslet. En eventuell 
utbyggingsavtale og eventuelt bidrag fra kommunen må forelegges politisk behandling. 
Planavdelingen er av den oppfatning at det foreligger klar nok sammenheng mellom 
utbyggingsprosjektet og rekkefølgekravene som er stilt. Det foreligger et saklig grunnet behov.  
 
2.3          Tilgjengelighet til friluftsområder 
Tilgjengelighet til friluftsliv i nærområdet er viktig for å øke hverdagsaktiviteten. 
Rekreasjonsområder i tettsteder og i nærheten av der hvor mennesker bor er viktig for 
bokvalitet, samtidig som det fremmer fysisk aktivitet i befolkningen. Generelt finnes friluftsområder i 
nærheten til planområdet, men de er i dag lite tilrettelagt og opparbeidet.   
 
I planforslaget er det planlagt uteområder i tilknytning til bebyggelsen (felt BUT) og opp mot den 
grønne skråningen i øst (felt G), samt felles takterrasser og en nærlekeplass (felt BLK). 
Områdereguleringen stiller kun krav til at 50 % av MUA skal tilrettelegges som lek med tre oppnevnte 
type lekeplasser. Videre skal antall, størrelse og avstand avklares i detaljregulering. Dette fordi det er 
tenkt at flere boliger skal kunne være felles om de større lekeplassene (kvartal – og 
områdelekeplasser), slik at det tilrettelegges for utvikling av et sentrum med høy utnyttelse. 
Områdeplanen har derfor lagt opp til en fritaksordning som legger opp til at felles uteoppholdsareal 
kan realiseres utenfor egen tomt. I dagens sentrum kan man anse dagens skole som en 
områdelekeplass, ellers er det lite lekeplasser i dagens sentrum. Kvartalslekeplass, som skal tilby 
beboerne aktiviteter for flere i større utfoldelse enn hva en nærlekeplass gjør, blir en manglende 
type lekeplass for beboerne.  
 
Det anses av kommuneadministrasjonen at det i denne detaljreguleringen er hensiktsmessig at 
utbygger benytter seg av området GP2 (Sundtoppen) i områdereguleringen, til en fritaksordning. 
Videre bør tiltaket isolert sett fungere i sin helhet og innby til bruk for de nye boenhetene. Tiltaket 
bør videre etableres av utbygger, slik at nye innbyggere blir sikret opparbeidelse innen boligene tas i 
bruk. Det er i planforslaget forespeilet mulig bidrag til tilrettelegging av atkomst til og eventuell 
opparbeidelse av uteoppholdssoner på Sundtoppen, i forbindelse med fritaksordningen. 
Planforslaget viderefører områdereguleringens intensjon om en fritaksordning, som i praksis betyr at 
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kravet planen utløser må løses gjennom en ev. utbyggingsavtale. 
 
2.4          Sosial infrastruktur 
For boligbebyggelsen stilles det krav til varierte leilighetsstørrelser. Dette legger til rette for at 
beboerne kan ha forskjellig bakgrunn og familiesituasjon, forskjellig alder mv. slik at det kan bli et 
sammensatt variert bomiljø. Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg i sentrum. Med 
fordelingen av lelighetsstørrelsene og tilgjengeligheten til gode utearealer, vil leilighetene kunne 
være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer. På sikt vil økt antall 
boliger i sentrum bidra til økt etterspørsel etter barnehage- og elevplasser, utbygging av 
omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. 
 
2.5          Bokvalitet 
Planområdet ligger nær den sentrale delen av Eidsvoll sentrum. Det er korte avstander til 
forretninger og sosiale arenaer, og det er gode muligheter for beboere til å delta aktivt i Eidsvoll 
sentrums sosiale og kulturelle liv. Det er kort avstand til skole og barnehage, og offentlig 
kommunikasjon og et godt rutetilbud er innenfor kort avstand. 
 
Samtidig er avstanden til friluftsområder og Vorma kort. Områdeplanen legger opp til at stier og 
grøntstruktur skal beholdes og utvikles. Sundtoppen er nærmeste friområde, og eventuell bruk av 
fritaksordningen for uteoppholdsarealer i sentrumsområdet kan medføre tiltak for å heve kvaliteten 
på Sundtoppen som rekreasjonsområde. 
 
Boligene på østsiden av Sundgata har en god orientering. I Sundgata 15 er gatefasaden vestvendt. 
Fasadene her er eksponert for sol fra midt på dagen til solnedgang. En stor del av boligene har utsikt 
til Vorma. Takterrasser og vestvendte balkonger vil gi god utsikt og gode solforhold det meste av 
dagen. Uteoppholdsareal er sikret i planområdets østre del. Arealene ligger opp mot høydedraget 
rundt Prost Krags veg som utgjør en grønn avgrensning mot øst og sør.  
 
Gjennom blant annet krav til blågrønn faktor, krav til solforhold og krav om utforming i samsvar med 
Eidsvoll kommunes formingsveileder, sikrer planen kvaliteten på felles uteområder. Felles 
uteoppholdsareal skal være tilrettelagt for forskjellige typer uteaktiviteter for forskjellige 
brukergrupper. Det stilles krav til utformingen og solforhold. 
 
For å sikre god bokvalitet innenfor hvert felt som skal bebygges, må estetikk og god arkitektur være 
sentrale tema i den videre prosjekteringen. Det er formulert bestemmelser som gir rammer for 
utforming av bebyggelsen. Det må i fortsettelsen også være et tydelig fokus på prosjektering av gode 
ute- og lekeområder, i tråd med krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene. 
 
3. Alternativer 

A. Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
C. Forslag avvises 

 
4. Konklusjon 
Planforslaget følger i all hovedsak opp vedtatt områdereguleringsplan for sentrum, og vil tilby gode 
og varierte boliger i sentrum.  
 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for Sundgata 
13-15, gbnr. 16/37 m.fl.» vedtas med de endringene som er vurdert i forbindelse med offentlig 
ettersyn og begrenset høring.  Plankart er datert 10.12.2019 og reguleringsbestemmelser er datert 
9.3.2020. 
 
Vedlegg: 
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1 Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Illustrasjonsplan utomhus 
5 Illustrasjoner trapp 
6 Illustrasjonsplan Sundtoppen 
7 Solstudier 
8 Støyvurdering 
9 ROS analyse 
10 Geoteknisk rapport 
11 Geoteknisk notat 
12 Vurdering av områdestabilitet 
13 Mobilitetsvurdering 
14 Merknadsbehandling offentlig ettersyn 
15 Innspill uavkortet form, offentlig ettersyn 
16 Merknadsbehandling begrenset høring 
17 Innspill uavkortet form, begrenset høring 
Saksfremlegg 1.gangsbehandling 
Saksprotokoll 1. gangsbehandling 
 
 
 
  



Side 12 av 66 

 

 

  

Arkiv: 

PLANID-303532200, 
PLANNAVN-gang- og 
sykkelveg Hagalykkja - 
Tynsåkjordet, 
PLANTYPE-35, FA-L12, 
GBNR-17/14 

Arkivsak: 20/7252- 1 

Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen 

  Dato: 02.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
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PlanID 303532200 - Detaljregulering for gbnr. 17/14 m.fl., gang- og sykkelveg Hagalykkja - 
Tynsåkjordet. Planforslag til sluttbehandling. 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering av gbnr. 17/14 m.fl. 
Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet». Plankart er datert 2.4.2020 og 
reguleringsbestemmelser er datert 23.4.2020, sist revidert 27.10.2020. 
 
 

 
1. Saksopplysninger 
 
1.1          Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å sikre trygg skoleveg for de som skal ferdes til/fra den nye 
barneskolen som er planlagt bygd på Tynsåkjordet. Det følger av områdereguleringsplanen for 
Vilbergområdet at det skal opparbeides gang- og sykkelveg med veglys langs Tynsåkvegen i henhold 
til kommunens vegnorm og detaljreguleringsplan, før det kan gis brukstillatelse for ny barneskole på 
felt BU3. Denne detaljreguleringsplanen bidrar til å oppfylle dette kravet.  
Reguleringsplanforslaget fremmes av Asplan Viak AS, på vegne av Eidsvoll kommune 
v/eiendomsavdelingen.  
 
1.2          Beskrivelse av planområdet  
Planområdet ligger nordøst for Sundet/Eidsvoll sentrum. I planavgrensningen inngår Tynsåkvegen 
med sidearealer på strekningen mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet, hvor sideområdene består av 
spredt eneboligbebyggelse med hager og noen vegetasjonsområder. 
 
Vegstrekningen har noe varierende vegbredde, avkjørsler til eneboliger og sidevegene Hagalykkja, 
Helge Neumanns veg og Lars Tønsagers veg. Fartsgrensen på strekningen er 40 km/t, og en anslått 
årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 200. Det er busslommer på begge sider av Tynsåkvegen ved stoppestedet 
Helge Neumanns veg. Det er fortau av varierende kvalitet på deler av strekningen langs sørsiden av 
Tynsåkvegen.  
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For ytterligere informasjon vises det til vedlagte planbeskrivelse. 
 
 

 
 
1.3          Planprosessen 
Det ble avholdt oppstartsmøte 16.9.2019, og planarbeid ble varslet 18.10.2019 med brev til berørte 
grunneiere og e-post til relevante myndigheter. Det ble kunngjort varsel om oppstart i 
Eidsvoll/Ullensaker blad 19.10.2019. Ved fristens utløp var det kommet inn seks innspill, hvorav to fra 
private og fire fra offentlige etater. Alle innspillene og forslagsstillers kommentarer til disse følger 
som vedlegg til planforslaget. 
 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø (HNPM) den 5.5.2020, 
men ble sendt tilbake til administrasjonen med følgende vedtak:  
Planen sendes tilbake til administrasjonen. Planområdet utvides slik at det også innlemmer 
innkjøring fra Tynsåkvegen til stikkvegene til Tynsåkvegen 19, 21 og 23, samt stikkvegen til 
Tynsåkvegen 13, 15 og 17, slik at barna vil få trygg passering til gang og sykkelsti. 
 
Planforslaget ble på nytt politisk behandlet i HNPM den 2.6.2020 hvor administrasjonen foreslo å 
legge ut planforslaget til offentlig ettersyn, og starte en egen detaljreguleringsprosess for 
tilleggsstrekningen fra forrige vedtak. Dette for å unngå forsinkelser i skoleutbyggingen, ettersom det 
er et rekkefølgekrav i områdeplanen for Vilberg at gang- og sykkelvegen mellom Hagalykkja til 
Tynsåkjordet skal være ferdig opparbeidet før skolen kan tas i bruk. Forslaget fra administrasjonen 
ble vedtatt, og planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.6.2020 – 26.8.2020 og 
kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker blad den 10.6.2020. Det kom inn seks merknader til planforslaget 
som er kommentert ut i eget merknadsskjema. Merknadene er også lagt ved i sin helhet. 
 
En merknad har ført til endringer i bestemmelsene, og det gjelder merknaden fra Miljørettet 
helsevern – Øvre Romerike. Det er lagt til en setning i pkt. 2.5 i bestemmelsene som lyder: 
 
Støygrenser angitt i kapittel 4 i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
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arealplanlegging (T-1442/2016) skal legges til grunn i anleggsperioden. 
 
 
2. Saksutredning 
 
2.1          Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget viderefører arealbruken i områdereguleringsplan for Vilberg og legger til rette for 
etablering av gang- og sykkelveg langs Tynsåkvegen mellom Hagalykkja og Tynsåkjordet. Planen skal 
sikre gående og syklende en trafikksikker adkomst til/fra den nye barneskolen på Tynsåkjordet.  
 
I tillegg til etablering av gang- og sykkelveg med veglys på nordsiden av Tynsåkvegen vil krysset 
Tynsåkvegen/Hagalykkja bli utbedret, dette for å bedre adkomsten for buss til Eidsvoll videregående 
skole.  
 
Det skal også legges til rette for at eksisterende kjørebane i Tynsåkvegen kan opparbeides i tråd med 
kommunal vegnorm. Dette medfører en breddeutvidelse av Tynsåkvegen mot sør, og deler av 
eksisterende fortau må flyttes tilsvarende sørover. Det reguleres derfor inn nytt fortau på sørsiden av 
Tynsåkvegen. Den nye gang- og sykkelvegen er det stilt rekkefølgekrav til i områdeplanen for Vilberg. 
 
Parallelt med reguleringsplanen blir det prosjektert vann- og avløpsledninger samt framføring av 
fjernvarme langs Tynsåkvegen for å klargjøre den kommunale infrastrukturen til den nye skolen på 
områdeplanens felt BU3. Området er ikke vurdert som flomutsatt, det er utarbeidet notat for 
håndtering av overvann, som følger vedlagt planforslaget. 
 
2.2          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer  
 
2.2.1          Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2015  
Et viktig mål i areal og transportplanen er å legge til rette for at innbyggerne skal kunne gå og sykle til 
arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre daglige gjøremål. Det skal være et effektivt og miljøvennlig 
transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig behov for biltransport. I planen 
foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, 
naturmangfold og tettstedsutvikling.  
 
Planforslaget legger til rette for at barn og unge, samt ansatte ved den nye skolen kan gå og sykle 
trygt til skolen. Den nye gang- og sykkelvegen knytter også den nye skolen sammen med 
skoleområdene lengre nedover på Vilberg.  
 
2.2.2          Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse 
konsentreres til tettsteder, sånn at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at 
mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, at det legges til 
rette for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og 
friluftsområder. En bør søke å samle naturinngrepene mest mulig.  
 
Planforslaget er i tråd med retningslinjene. Det legger til rette for at barn og unge kan gå og sykle 
trygt til den nye skolen som planlegges på Tynsåkjordet. 
 
2.2.3          Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging  
Retningslinjen skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det settes også krav til den fysiske utformingen 
og at areal som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensing, støy, trafikkfare og annen 
helsefare.  
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2.2.4          Retningslinjer for Universell utforming krever at alle skal ha like muligheter for å kunne  
bevege seg, og orientere seg i samfunnet. Planområdet er forholdsvis flatt og gir et fint utgangspunkt 
for universell utforming av ny gang- og sykkelvei. 
 
2.3          Tilgrensende reguleringsplaner  
 
2.3.1          Områdereguleringsplan for Vilbergområdet – vedtatt 10.10.2017  
Det følger av områdereguleringsplanen for Vilbergområdet at det skal opparbeides gang- og 
sykkelveg langs denne delen av Tynsåkvegen, før det kan gis brukstillatelse for den nye barneskolen 
på felt BU3. Gang- sykkelveg skal opparbeides i henhold til detaljreguleringsplan og kommunal 
vegnorm. Planens avgrensning ligger langs Tynsåkvegens midtlinje.  
 
2.3.2          Reguleringsplan for Gbnr. 18/20 m.fl. – vedtatt 2.9.1991  
Reguleringsplanen omfatter boligområdet øst for Lars Tønsagers veg, og deler av Tynsåkvegen sør for 
senterlinjen, hvor det blant annet stilles krav til frisikt. I henhold til bestemmelsene er det ikke tillatt 
etablert nye avkjørsler til Tynsåkvegen.  
 
2.3.3          Reguleringsplan for fortau langs Tynsåkvegen – vedtatt 23.10.1997  
Reguleringsplanen regulerer fortau og tilgrensede arealer mot boligeiendommer langs Tynsåkvegen 
mellom Lars Tønsagers veg og Vilbergvegen. Reguleringsplanen har ikke bestemmelser. 
 
Reguleringsplanen grenser i tillegg til reguleringsplan for Vilberg helsetun gbnr. 17/178 m.fl. 
 
2.4          Støy  
Det er utført støyvurdering iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016, 
for Tynsåkvegen i Eidsvoll kommune. Det er beregnet støysoner for fremtidig situasjon og dagens 
situasjon med/uten gang- og sykkelveg. Støyberegninger som er foretatt viser en tilnærmet uendret 
støysituasjon før og etter utbygging av gang- og sykkelveg.  
 
2.5          ROS-analyse 
Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse, denne følger vedlagt. Den viser at det må tas hensyn og 
utføres risikoreduserende tiltak i planprosessen innenfor temaene: Overvann, løsmasseskred, 
trafikkulykker med myke trafikanter. 
 
2.6          Geoteknikk - Grunnforhold  
Det er ikke kartlagte aktsomhetssoner for jord- og flomskred, steinsprang eller kvikkleire i 
planområdet (NVEs aktsomhetskart).  
 
I følge Norges nasjonale løsmassedatabase består området av tykk hav- og fjordavsetning 
«finkornige, maritime avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere titalls meter»  
Det er utarbeidet en geoteknisk vurdering som følger vedlagt. Denne konkluderer med at 
områdestabiliteten er tilfredsstillende basert på tilgjengelig informasjon om grunnforhold og 
høydekurver.  
 
3. Vurdering 
3.1          Overordnede planer og mål  
Planforslaget er i henhold til områdereguleringsplan for Vilbergområdet, selv om det ved økt 
detaljering har medført noen mindre avvik fra områdereguleringsplanen er ikke hovedløsninger 
endret.  
 
Det følger av områdereguleringsplanen at tre av seks avkjørsler langs nordsiden av Tynsåkvegen skal 
saneres. Adkomster som mister sin avkjørsel skal tilrettelegges via gjenværende adkomstveger. 
Sanering av avkjørselen til Tynsåkvegen 20 vil føre til inngrep og ombygging av hageanlegget i 
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hensynssone for kulturmiljø i områdereguleringsplanen. Av hensyn til kulturminneverdiene til 
bolighuset og hageanlegget opprettholdes likevel avkjørselen i planforslaget. 
 
3.2          Trafikkforhold  
De trafikale konsekvensene av arealbruken ble utredet i Områdereguleringsplan for Vilbergområdet. 
Det er i hovedsak den nye skolen som vil påvirke trafikkmengdene i planområdet, med en anslått 
økning i årsdøgntrafikken (ÅDT) på 100 og med 125 biler i makstime. Fartsgrense 40 km/t 
opprettholdes og det skal etableres trygge krysningspunkter for de som må krysse Tynsåkvegen.  
 
I områdeplanen for Vilberg er det stilt rekkefølgekrav til bygging av gang- og sykkelveg på nordsiden 
før den nye skolen kan tas i bruk. Det er ikke stilt rekkefølgekrav til utvidelse av vegen og reetablering 
av fortauet på sørsiden. Dette er det naturlig å se på i forbindelse med detaljregulering for ny skole.  
 
En breddeutvidelse av kjørebanen vil bedre trafikksikkerheten og vegen vil bli bedre tilpasset den 
økte busstrafikken til og fra den nye skolen.  
 
3.3          Barn og unge  
Planforslaget er et viktig tiltak for å sikre trygg skoleveg til den nye barneskolen og mellom 
idrettsanleggene og den nye skolen. 
 
3.4          Sosial infrastruktur  
Planforslaget skal bidra til å sikre trafikksikker atkomst til den nye skolen på Tynsåkjordet, 
områdeplanens felt BU3, og er dermed et ledd i utvidelsen av skolekapasiteten i Eidsvoll.  
 
3.5          Bokvalitet – nærføring til bebyggelse  
En etablering av gang- og sykkelveg nord for eksisterende vegkant i Tynsåkvegen, betyr naturligvis at 
veganlegget vil komme nærmere boligbebyggelsen i nord. Nærføringen vil være mest betydelig ved 
boligen i Tynsåkvegen 24A, hvor gang- og sykkelveg vil ligge ca. 3,5 meter fra husveggen. Deler av 
eksisterende biloppstillingsplass på eiendommen må bygges om.  
Traseen for gang- og sykkelvegen følger tilsvarende trasè som områdereguleringen og følger derfor 
opp vedtatt plan. Det er kommet merknader fra beboerne på nordsiden av Tynsåkvegen, disse følger 
i sin helhet vedlagt planforslaget.  
 
Utvidelsen av regulert fortau på sørsiden av Tynsåkvegen berører i liten grad arealer som ikke 
allerede er regulert til vegformål i gjeldende reguleringsplaner. 
 
4. Alternativer 

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

 
5. Konklusjon 
På bakgrunn av det overstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for gbnr. 
17/14 m.fl. – Tynsåkvegen, gang- og sykkelveg Hagalykkja – Tynsåkjordet» vedtas. 
 
Vedlegg: 
2. Plankart 
3. Reguleringsbestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Tegninghefte 
6. Geoteknisk notat 
7. Overvannsnotat 
8. Støyutredning 
9. Trafikkanalyse 
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10. ROS-analyse 
11. Merknader offentlig ettersyn 
12. Merknadsskjema offentlig ettersyn 
13. Merknader oppstartvarsel 
14. Merknadsskjema oppstartvarsel 
15. Saksframlegg 2.6.2020 
16. Saksframlegg 5.5.2020 
17. Protokoll HNPM 2.6.2020 
18. Protokoll HNPM 5.5.2020 
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PS 20/101 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 
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PlanID 303532000 - Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 - Dal omsorgsboliger. 
Planforslag til sluttbehandling. 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «PlanID 303532000 – Detaljregulering for deler 
av gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger». Plankart er datert 21.10.2020 og reguleringsbestemmelsene er 
datert 26.10.2020. 
 
 

 
1. Saksopplysninger: 
 
1.1          Bakgrunn for saken 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for omsorgsboliger til personer som trenger boliger 
som er tilpasset deres behov. Boligene skal dekke behovet for brukere med psykisk 
utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk lidelse.  
 
Planen er utarbeidet av Pir II Oslo AS på vegne av Eidsvoll kommune ved eiendomsforvaltningen, på 
oppdrag fra virksomhet for Helse og bistand. 
 
1.2          Planprosessen 
Det ble avholdt oppstartsmøte den 23.9.2019, og varslet oppstart av planarbeid 12.11.2019. i 
forbindelse med varsel om oppstart kom det inn ni uttalelser til planarbeidet. Disse innspillene er 
innarbeidet i planbeskrivelsen og er i tillegg lagt ved i sin helhet.  
 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø den 23.6.2020 og lagt 
ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 1.7.2020 – 14.9.2020. Det ble annonsert i Eidsvoll og 
Ullensaker blad den 1.7.2020. I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn seks merknader.  
 
Som følge av merknadene som kom inn ved offentlig ettersyn, samt en gjennomgang av 
reguleringsbestemmelsene med byggesaksavdelingen, er det gjort noen endringer i plankart og 
bestemmelser. Disse endringene er beskrevet nedenfor. 
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1.3          Beskrivelse av planområdet 
Planområdet er i underkant av åtte dekar og er lokalisert sør for Dal stasjon, og grenser til krysset 
mellom Haslervegen og Hellestadvegen. Planområdet er i dag regulert til barnehage, men er 
ubebygd. Området består av skog, en del undervegetasjon og kratt. Tomten grenser til Dal 
idrettsanlegg med opparbeidet BMX-bane. Det omkringliggende området består stort sett av 
frittliggende småhusbebyggelse i tillegg til idrettsanlegget. Det er en privat barnehage ved 
idrettsbanene, og det er store friluftsområder med et stort nett av turstier i nærområdet.  
 

 
 
 
 
 
2. Saksutredning 
 
2.1          Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger til rette for utbygging av deler av gbnr. 86/1 til omsorgsboliger. Planområdet er 
på 7,7 dekar, hvorav 4,7 dekar foreslås regulert til offentlig/privat tjenesteyting. Det er planlagt 
bygging av opptil 10 boenheter, hvor det i første omgang skal bygges seks boenheter i tillegg til 
personalbase. Grad av utnytting er satt til maks %-BYA=30 %. Det er regulert parkeringsanlegg i 
tilknytning til området, for å kunne sette opp carporter og sports- og sykkelboder til boenhetene. Det 
er regulert fortau fra fotgjengerovergangen ved Haslervegen og langs Hellestadvegen inn til 
innkjøring til planområdet. Det er i bestemmelsene stilt rekkefølgekrav til at fortauet skal være 
opparbeidet før det gis brukstillatelse til bebyggelsen, eller så snart årstiden tillater det og senest 1. 
juni.  
 
2.2          Endringer i planforslaget etter høring og offentlig ettersyn 
Det kom inn seks merknader under offentlig ettersyn, hvorav en av merknadene har ført til endringer 
i planforslaget. I tillegg har byggesaksavdelingen gjennomgått bestemmelsene og luket ut 
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formuleringer og bestemmelser som blir ivaretatt gjennom annet lovverk og forskrifter.  
 
Viken fylkeskommune er meget kritisk til at byggegrensen er tegnet inn så nærme Haslervegen og at 
det ikke er regulert inn en reell vegetasjonsskjerm mot bebyggelsen og jernaldergravfeltene, øst og 
sør for planområdet. Fylkeskommunen anbefaler sterkt å skyve den planlagte bebyggelsen noe 
lenger vest, slik at hensynet til kulturminnene i området blir bedre ivaretatt.  
           
Endring: 
Det er regulert hensynssone bevaring (H570) mot krysset Haslervegen og Hellestadvegen med 
tilhørende bestemmelser. 
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagte plandokumenter. 
 

 
 
2.3          Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planforslaget. ROS-analysen har ikke 
påvist stor risiko ved noen av de undersøkte hendelsene. ROS-analysen følger som vedlegg i 
plandokumentene.  
 
2.4          Støyrapport 
Det foreligger en støyfaglig utredning som følger saken. Utredningen viser at noe av tomten ligger 
delvis i gul støysone. Det er lagt inn bestemmelser om at Klima- og miljødepartementets retningslinje 
for støy, T-1442/2016, skal følges. Alle bruksenheter skal ha tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal 
med støynivå under gjeldende grenseverdi. Uteoppholdsareal skal sikres mot støy, og alle soverom 
skal ha vindu mot område hvor støy på nattestid er under grenseverdiene i T-1442/2016. 
 
2.5          Geoteknisk vurdering 
Planområdet ligger under marin grense, med mulighet for marin leire. Det er gjort vurdering av 
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området av geotekniker, og konklusjonen er at tiltak kan planlegges med tilfredsstillende 
overordnede stabilitetsforhold og områdestabilitet iht. NVEs veileder om sikkerhet for 
kvikkleireskred (NVE 7/2014).  
 
2.6          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer 
Området er i dag regulert til barnehage, i reguleringsplan 023719300, «Barnehage i Hellestadvegen 
1», vedtatt 23.3.2010. I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig/privat tjenesteyting, 
samt friområde. Planforslaget anses å være i tråd med gjeldende kommuneplan.   
 
2.6.1          Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Retningslinjene legger opp til at planlegging skal bidra til mer bærekraftige byer og tettsteder og 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, i tillegg fremme helse, miljø og livskvalitet. 
Utbyggingsmønster og transportsystemer må koordineres slik at transportbehovet begrenses og det 
er mulig å velge klima- og miljøvennlige transportformer.  
 
2.6.2          Rikspolitiske retningslinjer for å sikre barn og unges interesser i planleggingen 
Retningslinjene legger vekt på at arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot 
forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Ved omdisponering av areal som ikke er i bruk eller egnet for 
lek skal det skaffes fullverdig erstatning.  
 
2.6.3          Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er et arealeffektivt 
utbyggingsmønster basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet 
grønnstruktur. Transportsystemene skal være effektive og miljøvennlige med tilgjengelighet for alle 
og med lavest mulig behov for biltransport. Planen legger opp til at all trafikkvekst skal skje med 
sykkel, gange eller kollektivt.   
 
3. Vurdering 
 
3.1          Overordnede planer og mål 
Planforslaget legger opp til en utbygging som er i tråd med formålet i kommuneplanen, og området 
ligger i tilknytning til eksisterende boligområder. Det er ca. 800 meter i gangavstand 
til Dal stasjon, hvor det er bussforbindelse mot Eidsvoll sentrum og Jessheim hvert 15. minutt på 
dagtid hverdager. Toget mot Jessheim, Oslo og Drammen går hver halvtime på dagtid. 
 
Planforslaget anses å være et positivt tiltak ved å tilby en gruppe mennesker bedre og mer 
spesialtilpassede boforhold som vil gi bedre livskvalitet. Personalet vil kunne arbeide i omgivelser 
som er tilpasset deres behov. Fortauet i tilknytning til eksisterende gang- og sykkelvegnett gjør det 
trygt å gå og benytte sykkel. Det vil etableres sykkelparkering innendørs i bod for beboere og ansatte, 
for å tilrettelegge for sykkel som transport. 
 
I gjeldende reguleringsplan for området (barnehage) var det regulert 1,1 dekar til friområde, 
og i dette planforslaget er det foreslått regulert 1,6 dekar til friområde.  
 
3.2          Trafikkforhold 
Planområdet ligger i et område med lite trafikk. Det ligger i yttergrensen av etablerte 
boligområder på Dal, og det trygg gangforbindelse i form av gang- og sykkelveg og fortau fra 
planområdet langs Haslervegen ned til Finstadvegen og til togstasjonen hvor det er hyppige avganger 
med buss og tog. Det er gjort trafikktellinger på Haslervegen så sent som i 2017 
som viste en ÅDT i underkant av 700. Det er vurdert som tilstrekkelig å opparbeide fortau inn 
til adkomst til parkering for planområdet, da Hellestadvegen er lite trafikkert videre mot 
boligområder og idrettsbaner. 
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3.3          Tilgjengelighet til friluftsområder 
Enden av Haslervegen, om lag 800 meter øst-sørøst for planområdet, er utgangspunkt for flere 
turstier i området rundt Hasleråsen og Vardehøgda. Det er et populært utfartssted med godt 
merkede stier og tilrettelagte turmål. 
 
3.4          Sosial infrastruktur 
Planforslaget tilrettelegger for et boligtilbud som kommunen ikke har et tilstrekkelig tilbud av i 
dag. Det legges til rette for å bygge inntil 10 boenheter hvor det skal være døgnbemanning. 
Boligene tilrettelegges for brukere med psykisk utviklingshemning, funksjonsnedsettelse og somatisk 
lidelse. 
 
3.5          Bokvalitet 
Boenhetene skal utformes med tanke på å dempe institusjonspreget, og skal i størst mulig grad ha 
kvalitet som ordinære boliger. Boligene skal ha en størrelse på minimum 55 kvm BRA, 
for å kunne søke Husbanken om støtte. Bestemmelsene stiller krav til minimum 40 kvm 
uteoppholdsareal pr boenhet, og boligene og uteområdene skal opparbeides etter prinsippet om 
universell utforming. Ved ny beplanting skal astma- og allergifremkallende vegetasjon 
unngås. 
 
4. Alternativer 

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

 
5. Konklusjon 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for deler av 
gbnr. 86/1 – Dal omsorgsboliger» vedtas. 
 
Vedlegg: 
2. Plankart 
3. Reguleringsbestemmelser 
4. Planbeskrivelse 
5. Illustrasjonsplan 
6. Geoteknisk notat 
7. ROS-analyse 
8. Støyutredning 
9. Merknader oppstartvarsel 
10. Merknader offentlig ettersyn 
11. Merknadsskjema offentlig ettersyn 
12. Protokoll HNPM 23.6.2020 
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PS 20/102 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 

 
 

PlanID 303532900 – Forslag til «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 
massemottak Ormlia Nord», førstegangsbehandling. 
 
Rådmannens innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 
massemottak Ormlia Nord».  
 
 
 

 
Saksopplysninger: 
 

1. Bakgrunn for saken 

 
Planforslaget tilrettelegger for et massemottak på deler av eiendommene gbnr. 97/1 og 120/1. 
Reguleringsplanen blir fremmet som en privat detaljregulering. Grunneiere er Mathiesen Eidsvoll Værk og Dag 
Tore Halvorsen. I tråd med føringene i regional plan for masseforvaltning i Akershus og definisjon av deponi og 
massemottak, defineres planområdet som et massemottak.  

 
2. Beskrivelse av planområdet 

 
Selve planområdet er på ca. 80 daa og ligger inntil E6 nordgående felt, ved veikro Nebbenes og i nærheten av 
industriområdet Holmenga Nord (PlanID 023730800). Hensikten med massemottaket er å ta imot toppmasser 
fra planområdet for Holmenga Nord i forbindelse med klargjøring av fremtidig næringsområde som skal 
etableres her. Mottaket skal kun ta imot rene stein- og jordmasser. 

 
3. Planprosessen: hva har skjedd 

 
Det ble gjennomført et digitalt oppstartsmøte via Microsoft «Teams» mellom tiltakshaver, konsulent og 
Eidsvoll kommune den 5.5.2020. Fra administrasjonen stilte virksomhetsleder, saksbehandler og landbrukssjef.  
 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 20.6.2020 i lokalavisen Eidsvoll og Ullensaker Blad med frist for å 
komme med merknader den 17. august. Varsel om oppstart ble også sendt til naboer, gjenboere og offentlige 
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instanser samt offentliggjort på plankonsulentens og kommunens nettside.  
 
Det kom fem innspill til planoppstart:  
• NVE datert 19.6.2020  
• Direktoratet for mineralforvaltning datert 2.7.2020  
• Viken fylkeskommune datert 12.8.2020  
• Statens vegvesen datert 25.8.2020  
• Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 17.8.2020  

 
Oppsummering av innspill/merknader finnes s. 22-24 planbeskrivelsen. 
 

4. Beskrivelse av planforslaget 
1. ROS 
2. Trafikkforhold 
3. Naturmangfold 
4. Støyrapport 
5. Geoteknisk rapport 
6. Estetikkvurdering 
7. Overvann og avrenning. 

 
Massemottakets hensikt er å ta imot rene overskuddsmasser fra området som omfattes av 
detaljreguleringsplan Holmenga Nord PlanID 023730800 i forbindelse med klargjøring av dette fremtidige 
næringsområdet. 
 

1. ROS 

 
Arealtek har utarbeidet en ROS-analyse som i sin fullstendighet kan leses i vedleggene som følger saken. Som 
følge av ROS-analysen har de vurdert reguleringsplanen til i liten grad å endre risiko for mennesker, miljø og 
materielle verdier. 
 
Planområdet er et skogsområde i dag og skal etter endt mottak av masser tilbakeføres til skogbruksformål. 
Under driftsfasen vil hensynet til økt andel tungtrafikk og trafikksikkerhet være av størst betydning.   
 
Det har blitt et større fokus på konsekvenser som følge av menneskeskapte klimaendringer, særlig med hensyn 
til håndtering av overvann og sikre flomveger, samt sikring mot flom og ras. Planområdet berøres ikke av flom. 
Sikring mot ras må ivaretas gjennom detaljprosjektering av massemottaket. Når det gjelder avrenning og 
håndtering av overvann er dette omtalt i eget notat utarbeidet av Arealtek AS.  

 
2. Trafikkforhold 

 
Etableringen av massemottak vil generere en økning i tungtrafikkandel på Østre Hurdalveg så lenge 
massemottaket er i drift.  Massene skal transporteres fra næringsområdet Holmenga Nord på andre siden av 
E6, langs fylkesveg 180/1592 Østre Hurdalveg til Ormlia Nord. Dette er en strekning på ca. 1 km. 
 
Adkomst til planområdet  er via fv. 180/1592, Østre Hurdalveg. Massene skal fraktes  fra planområde 
Holmenga Nord som ligger rett på motsatt side av E6 for massemottaket. Det vil ikke være behov for å kjøre ut 
på E6 under arbeidsperioden.  
 
Østre Hurdalveg sør for E6 (fv. 1592) har en ÅDT på om lag 1800, med en andel lange kjøretøy på 10%. På 
nordsiden av E6 (fv. 180) er det registrert en ÅDT 2850 og andelen lange kjøretøy er 18 % (Kilde: Statens 
vegvesen, vegkart). Fartsgrensen på nærmeste veg er på 60 km/t. Avkjøring fra Hurdalsvegen er via 
eksisterende skogsbilveg. Krysset med fylkesvegen og privat veg er regulert i forbindelse med E6-prosjektet. 
Veien er regulert med veiklasse 7 – «traktorvei og tilpasset tømmertransport». 
 
Det er regulert inn og anlagt gang- og sykkelveg på det meste av den berørte strekningen. Avkjøring til 
planområdet er fra Østre Hurdalveg via eksisterende landbruksvei på planområdet. Adkomstvegen ble etablert 
av Statens vegvesen i forbindelse med E6-prosjektet. Det er god sikt og avkjøring er tilpasset tømmerdrift. 
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Kryssing av E6 skjer via to større rundkjøringer. Som følge av E6-prosjektet ble det gjort støyskjermingstiltak 
ved eksisterende boliger og gang og sykkelveg. Det er i foreslåtte bestemmelser lagt til et pkt. om skilting for å 
sikre området mot eventuelle farer. 
 

3. Naturmangfold 

 
Det er ved vurdering etter naturmangfoldloven tatt utgangspunkt i eksisterende og tilgjengelig kunnskap i form 
av søk i Naturbase, Artskart, MiS-registreringer (miljøregistrering i skog) og rapportene Kartleggingsstatus for 
viktige naturtyper i Oslo og Akershus og Kartlegging av vilt og naturtyper i Eidsvoll kommune. Kommunen er i 
gang med å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold.  
 
Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet for Eidsvoll kommune er relativt godt. Det 
er ikke registrert artsforekomster som er truet eller nær truet, eller verdifulle naturtyper innenfor 
planområdet.  
 
I sør er det registrert en MiS-figur «rik bakkevegetasjon». Den aktuelle biotopen er av de vanligst registrerte og 
det er registrert i alt 1496 daa med denne nøkkelbiotopen som utgjør 31% av alle MiS-figurer i kommunen. Rett 
sør for denne aktuelle figuren er det registrert to tilsvarende MiS-figurer. MiS-figurene i kommunen er i 
varierende grad kvalitetssikret med hensyn til rødlistearter. Ut fra et føre-var prinsipp må området 
kvalitetssikres før det eventuelt kan legges til rette for omdisponering til massemottak innenfor område avsatt 
til hensynssone (H510).  
 
Det er foretatt en vurdering etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven i eget notat datert 5.10.2020. Det legges til 
grunn at kunnskapsgrunnlaget for det meste av planområdet er tilstrekkelig. Unntaket er registrert MiS-figur på 
2,2 daa som må kartlegges nærmere. Området er avsatt som hensynssone med egne bestemmelser i planen. 
Med krav om ytterligere dokumentasjon av eventuelle naturverdier og krav til videre oppfølging innenfor 
område H510 vurderes de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven å 
være oppfylt. 
 

4. Støyrapport 

 
Den store støykilden i området er 4-felts E6. Statens vegvesen sine støysoner for riks- og fylkesveg 
viser utbredelsen av støy fra veitrafikk. I tillegg ligger området innenfor deler av gul sone for flystøy 
fra Gardermoen. 
 

 
Figur. Flystøy fra Oslo Lufthavn (Avinor.) Gul sone (Lden 55-65 dB), er en vurderingssone, hvor 
bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende 
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støyforhold. 
Rød sone (Lden >65 dB), nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås. 
 

5. Geoteknisk rapport 

 
Løvlien Georåd AS har gjennomført en geoteknisk rapport av tiltaket datert 22.9.2020. 
Underleverandør, Akershus Grunnboring, har utført feltundersøkelsene og innmåling av 
borepunktene. Det ble tre totalsonderinger (prøveboringer) alle til fjell eller antatt fjell med 
varierende dybde på 1-4 meter.  
 
Topografien er preget av store variasjoner med flere bratte bergskråninger. Terrenget faller generelt 
fra kote +210 til kote +186 mot øst. E6 ligger på ca. kote +199/kote +201 vest for tiltaket (se s.11 i 
geoteknisk rapport for kart). 
 
Utførte undersøkelser indikerer liten løsmassemektighet, med morenemasser over berg eller antatt 
berg. Det ble gjort observasjoner av bergblotninger flere steder på eiendommen. Det vises til 
illustrasjonen på s.11 i geoteknisk rapport for plassering av observerte og innmålte bergblotninger. 
 

6. Estetikkvurdering 
Topografien er preget av store variasjoner med flere bratte bergskråninger. Terrenget faller generelt fra kote 
+210 til kote +186 mot øst. E6 ligger på ca. kote +199/kote +201 vest for tiltaket. 
 
Det er et naturlig nedsenk i terrenget som tenkes oppfylt. 
Massemottakets omfang på ca. 31,5 daa og oppfylling på 370 000m3, vil kunne føre til en fyllingshøyde på 
omtrent 12m i gjennomsnitt. Fyllingens utseende og utforming vil videre klargjøres i detaljeringsprosessen, 
under arbeid med plan for mottak av masser. 
 

7. Overvann og avrenning. 

 
Med hensyn til avrenning fra området legges det en grov streng med stein i bunnen av fyllingen på 
laveste punkt. Vann i området er primært overflateavrenning fra overflater med et begrenset 
tilsigsområde. Terrenget arronderes med fall mot øst, nordøst og syd. Det opparbeides en voll ved 
fyllingsfoten. En jordvoll vil hindre utilsiktet avrenning mot øst og kontrollere at avrenning ut av 
området skjer mot syd som ved dagens situasjon.  
 
Tiltaket skal ikke føre til økt avrenning til vassdraget i forhold til dagens situasjon.  
Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende (i 
en container el.) og skal være sikret for å hindre avrenning og forurensning i grunnen. 
 

 
5. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 

 
Kommuneplanens arealdel 2015-2026  
Planområdet er i hovedsak uregulert og avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Deler av 
området berøres av sikringssone H190_ «Restriksjoner rundt Gardermoen lufthavn». 
Kommuneplanen har avsatt store arealer til industri-, håndverks- og lagervirksomhet samt salg av 
plasskrevende vareslag i dette området.  
 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus  
Med stor bygge- og anleggsaktivitet øker behovet for byggeråstoff som pukk og grus. Samtidig som 
mengden overskuddsmasser øker. Målsettingen med regional plan er:  
• 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  
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• redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport  
 
1.5.1 Tilgrensende planer  
 
Reguleringsplan for E6 Dal-Minnesund (planID 023717500)  
Planområdet grenser mot og overlapper til dels med detaljregulering for 4-felts E6. Arealene som 
overlapper er regulert til landbruk. Planen inkluderer adkomst til planområdet. Byggegrense i 
reguleringsplan for ny bebyggelse er 150 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane for E6.  
 
Holmenga Nord (planID 023730800)  
Et større område nord for E6 er regulert til kombinert formål - forretning/kontor/industri/lager. 
Planen ble vedtatt i september 2019 og det skal legges til rette for attraktive næringsarealer i 
tilknytning til E6. I forbindelse med etableringen av næringsområdet skal det tas ut betydelig med 
masser. Massene skal benyttes til opparbeiding og etablering av næringsområdet. Overskuddsmasser 
skal fortrinnsvis selges. Det er søkt driftskonsesjon etter mineralloven.  
 
1.5.2 Temaplaner  
 
Klima- og energiplan 2011-2020  
Kommunens rolle omfatter både kommunale tjenester, eiendomsforvaltning, samfunnsutvikling og 
arbeidsgiveransvar som alle vil påvirke kommunens klimaregnskap. Et av delmålene i 
handlingsplanen er tilpasning av utbyggingsmønster til prinsippet om samordnet areal og 
transportplanlegging.  
 
1.5.3 Statlige og regionale retningslinjer og føringer  
 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
Offentlig sektor og øvrige virksomheter skal gjennom planlegging bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene.  
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. 
  
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre bærekraftig utvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 
samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2020  
Fylkesmannen sender årlig ut forventningsbrev til kommunene. Innenfor området samfunns- og 
arealplanlegging oppfordrer Fylkesmannen til at temaene klima, areal- og transportplanlegging, 
samfunnssikkerhet, massehåndtering og boligsosialt arbeid prioriteres høyt i 2020. 
 
 
 
 
 

1. Saksutredning: 
 
Overordnede planer og mål 

 
Kommuneplanens arealdel 
 
Planområdet er som nevnt i hovedsak uregulert og avsatt til formålet LNF i gjeldende kommuneplan. 
Området som omkranser planområdet er i hovedsak veg, LNF og kombinerte formål 
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(næring/industri).  
 
Tilgrensende planer 
 
Reguleringsplanen for E6 Dal-Minnesund (PlanID 023717500) er utgangspunkt for den største 
støykilden i området, men også grunnlaget for at det er gjort støytiltak på nærliggende boligområde. 
Det er opprettet kontakt med miljørettet helsevern for en vurdering av nåværende dokumentasjon 
og det er blitt tilført endringer til bestemmelsene som følge av dette.  
 
Driftstid er revidert og forslagsstiller har blitt bedt om å følge retningslinje T-1442 i videre arbeid. 
Dette er videre forklart i pkt. 2.4 om støy. 
 
Detaljreguleringsplanen for Holmenga Nord (PlanID 0234730800) er grunnlaget for denne 
prosjekteringen. Under etableringen av fremtidig nærings/industriområde vil det være behov for 
masseuttak og det ansees som positivt at dette er blitt foreslått i nærhet av det opprinnelige tiltaket. 
Fylkesmannen har i sin uttalelse nevnt at det i videre planlegging forventes at det vurderes 
alternative disponeringsløsninger for verdifulle jordressurser. Overskuddsmassene skal selges, blant 
annet til gårdsbruk og andre som behøver masser i området. Området tilbakeføres til skog ved endt 
tiltaksperiode.  
 
Retningslinjer 
 
Det har som følge av opprinnelig varsling av plan kommet inn flere forespørsler fra Fylkesmannen og 
Viken fylkeskommune om at regional plan for massforvaltning i Akershus må legges til grunn ved 
gjennomføring av tiltak. Administrasjonen ser at dette har blitt fulgt opp. 
 
 

2. Trafikkforhold 
 

Statens vegvesen uttaler i sitt innspill datert 25.8.2020 at de anser tiltaket for å komme svært nær 
E6. Videre at det kan være villighet til å diskutere en mellomløsning. Respons fra forslagsstiller er at 
det er lagt nært for å utnyttes best mulig, det er ellers lagt opp til at det skal være en 
vegetasjonsskjerm som dekker området nærmest E6. 
 
De trekker også frem at trafikken i anleggsperioden må vurderes, både visuelt og fysisk. 
Administrasjonen ber om en avklaring fra forslagsstiller på følgende pkt. under videre 
detaljprosjektering, slik at det vises til enighet med statens vegvesen.  
 
Administrasjonen ser at forslagsstiller har tatt med en bestemmelse med ordlyd som viser til at 
planområdet kan bruke avkjørsel som er regulert til felles avkjørsel FA8 i E6-planen, jf. tilbakemelding 
fra Viken fylkeskommune, og stiller seg positive til dette. 
 

3. Tilgjengelighet til friluftsområder 

 
Området er vurdert av forslagsstiller og det vises til at området hverken har oppmerkede stier eller 
turløyper, og at de anser det for å ha relativt begrenset bruk. Det nevnes dog nærhet til Eidsvoll Verk 
skistadion, som ligger ca. 400m (luftlinje) bort fra planområdet. 
 
Administrasjonen har ikke ytterligere tilbakemeldinger til dette punktet, begrunnes med at det ikke 
er innkommet ytterligere kommentarer til dette under varsling til naboer og berørte parter. 
 
 

4. Støy 
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Tiltakshaver angir at støyforskriften følges for støynivåer innenfor planområder, men 
administrasjonen noterer seg at det befinner seg et boligområde i sør (ca. 500m luftlinje). Det oppgis 
at boligområdet er støyskjermet. 
 
Opprinnelige foreslåtte verdier ble endret etter vurdering fra miljørettet helsevern; de bemerker seg 
at det ifølge planbeskrivelsen forstås som at støyvurderingene kun beskriver støy som allerede er i 
området. Selv om boligområdet ligger et stykke unna bør det gjøres en vurdering av hvordan 
anlegget bidrar til det totale støybildet. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) definerer dagtid fra 07-19. Miljørettet 
helsevern anbefaler at man holder seg innenfor tidsrommene som oppgis i retningslinjene, og at de 
utover dette defineres i planbestemmelsene. Det er ellers anbefalt at grenseverdiene for industri i 
retningslinje T-1442 legges til grunn, ettersom det her er snakk om virksomhet i en periode over 6 år.  
 
Administrasjonen stiller seg bak deres vurdering, og anser punktet som sikret. 
 

5. Kulturminner 

 
Det er funnet fem kullmiler på planområdet. Kullmiler er kulturminner datert til etterreformatorisk 
tid og ble brukt til å fremstille trekull fra ved.  

  
Figur. Kullmiler 
 
Fylkesmannen har i korrespondanse med forslagsstiller nevnt at selv om minnene ikke er fredede, at 
man håper det vil tas hensyn til. Kullmilene er markert som bestemmelsesområder i vedlagte 
illustrasjonskart. 
 
Grunnet at tiltaket er et massemottak ansees det som at kulturminnene ikke vil kunne bevares slik de 
er i dag. Det påpekes at det finnes en rekke kullmiler i Eidsvoll, og at disse ikke er fredet, slik at de 
kan frigis. 
 

6. Naturmangfold 

 
Det er utarbeidet en naturmangfoldsvurdering (se vedlegg) der det trekkes frem at det ikke finnes noen kjente 
registreringer av truede eller nært truede arter fra Norsk rødliste innenfor planområdet. Administrasjonen 
bemerker seg at det i oktober ble gjennomført en befaring av det aktuelle området innenfor MiS-figuren 
(miljøregistrering i skog) som nevnes i planområdet.  
 
Det er gitt tilbakemelding til forslagsstiller at dette området må undersøkes tilstrekkelig før det benyttes til 
massemottak.  For å sikre dette har forslagsstiller lagt inn en egen rekkefølgebestemmelse som krever en 
godkjent plan for mottak av masser før igangsettingstillatelse gis. 
 
Denne planen vil inneholde følgende detaljer: 
− Hvor og hvordan oppfylling av masser skal skje, inkl. etapper og høyder  

− Tilpasning av tiltaket mot E6  

− Plan for håndtering av overvann og avrenning i driftsfasen  
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− Geoteknisk detaljprosjektering av område- og lokalstabilitet med bakgrunn i gjennomført forundersøkelse  

− Beskrivelse av avbøtende tiltak mot støy og støvplager.  

− Plan for istandsetting og revegetering, inklusive tilpasning av massemottaket til omkringliggende terreng og 
ansvarlig for tilbakeføring  

 
Administrasjonen anser punktet tilstrekkelig sikret, men minner om at det i innspill fra Oslo-Viken 
fylkeskommune ble nevnt at det kan bli mulige endringer i forurensningsregelverket. Endringene kan sørge for 
at deponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset også må ha tillatelse etter avfallsforskriften. Dette 
punktet vil følges opp av administrasjonen. 
 
 
 
 

7. ROS 

 
Forslagsstiller har utarbeidet en ROS-analyse som viser fire områder som havnet i gult risikofelt og ett område 
som vurderes rødt. 
 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt risikonivå. 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes for om mulig redusere risiko. 
 
Forhold som ble oppdaget i ROS-analysen: 
 

Forhold/Uønsket hendelse Tiltakshavers vurdering Admin. vurdering 

c) Er det fare for utglidning, 
kvikkleire? Er området utsatt 
for jordras? 
 
Vurdering: RØD 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 4 

Området ligger delvis over og 
delvis under marin grense. Det 
er foretatt en geoteknisk 
undersøkelse med 
prøveboring og registrering i 
felt innenfor planområdet av 
Løvlien Georåd. Utførte 
feltundersøkelser viser liten 
løsmassemektighet med 
morenemasser over berg eller 
antatt berg.  
 

Administrasjonen har bedt 
om at det før 
igangssettingstillatelse må 
foreligge en godkjent plan for 
overvannshåndtering, 
tilfredsstillende område(og 
lokal)stabilitet, og avrenning.  
 
Det er bekymringsverdig at 
verdiene ligger innenfor rødt 
felt, da dette i utgangspunktet 
ikke er et akseptabelt 
risikonivå. 
 
Videre godkjenning av dette 
punktet avhenger av videre 
dokumentasjon som må være 
tilfredsstillende, og 
godkjennes før IG vil gis. 

h) Vil tiltaket påvirke viktige 
naturverdier, sårbare arter 
etc.? 
 
Vurdering: GUL 
Sannsynlighet: 2 
Konsekvens: 3 
 

Det er i offentlige databaser 
ikke registrert fredede eller 
verdifulle arter eller 
naturtyper.  
Det er usikkerhet knyttet til 
eventuelle naturverdier 
innenfor en registrert MiS-
figur. Denne må kartlegges 
nærmere.  

Da innholdet i MiS figuren er 
sikret videre undersøkt 
gjennom 
rekkefølgebestemmelser som 
krever godkjent 
dokumentasjon, så ansees 
pkt. tilstrekkelig sikret. 

k) Vil tiltaket påvirke 
kulturminner? 

Det er foretatt 
kulturminneregistreringer av 

Kontakt er opprettet med 
fylkesmannen som har gitt 
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Vurdering: GUL 
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 2 

område og påvist totalt fem 
kullmiler, knyttet til 
verksdriften på Eidsvoll. Disse 
er ikke fredet.  
 

tilbakemelding om at de vet 
at kulturminnene ikke er 
fredet, men at de håper de vil 
tas hensyn til. 
 
Grunnet tiltakets natur, så vil 
dette være vanskelig å 
opprettholde. 

o) Er området utsatt for støy 
fra transport, skytebaner, 
bedrifter o.l? 
 
Vurdering: GUL 
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 2 

Området er støyutsatt og 
påvirkes både av trafikkstøy 
fra E6 og ligger innenfor 
flystøysonen for Gardermoen. 
Eksisterende boliger er 
støyskjermet i forbindelse 
med E6-prosjektet. Tiltaket vil 
medføre økt trafikkstøy 
innenfor området.  

Kontakt ble opprettet med 
miljørettet helsevern, som har 
gitt føringer for hvilke 
retningslinjer de ønsker 
benyttet, og hvordan 
bestemmelsene bør endres 
for å samsvare med disse 
anbefalingene. 

r) Er det spesielle farer 
forbundet med bruk av 
veger innenfor området? 
 – til skole barnehage 
- Til nærmiljøanlegg og 
idrettsanlegg 
- Til butikk 
- Til busstopp 
- Jerbaneoverganger 
 
Vurdering: GUL 
Sannsynlighet: 3 
Konsekvens: 2 

Det vil i en periode på inntil 6 
år bli økt anleggstrafikk på 
Østre Hurdalveg. Området har 
noen boliger og et 
forsamlingslokale, men 
nabolaget består i det 
vesentligste av områder avsatt 
til næring.  
 

Administrasjonen noterer seg 
at det i bestemmelsene er 
sikret bruk av skilting og 
inngjerding for økt sikkerhet 
innenfor planområdet. 
 
 

 
8. Geoteknisk rapport 

 
Basert på den geotekniske rapporten så har forslagstiller vurdert at det kan forventes at masser kan deponeres 
uten at E6 eller områdestabilitet påvirkes negativt. Det forutsettes at deponiets utforming og utstrekning 
detaljprosjekteres nærmere, og administrasjonen stiller seg bak behovet for videre detaljprosjektering. 
 
Deponiets utstrekning og ikke minst forventede høyde må ha en endelig avklaring, det vises til innspill fra 
seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Oslo-Viken. Vedkommende etterspør høyde på fyllingen og nevner en mulig 
høyde på omtrentlig 12m med de angitte 31,5daa utstrekning som utgangspunkt. Videre skrives det at 
«utformingen av oppfyllingen og fyllingshøyder må planlegges slik at arealet gir grunnlag for å utvikle produktiv 
skog som er egnet for skogdrift.» 
 
Maksimal fyllingshøyde er vurdert å være omtrent 22 meter til kote +212 ifølge planbeskrivelsen. Det 
planlegges med skråningsutslag på mellom 1:2 og 1:2,5. Terrenget vil tilpasses og gis en naturlig formasjon i 
form av koller.  
 
Administrasjonen ser at dette er blitt sikret gjennom bestemmelsene, ved behov for godkjent driftsplan. Det 
stilles spm. ved den nåværende høydevurderingen da Fylkesmannen allerede uttalte at fylling av et område på 
31,5 daa kan bli utfordrende. Det avventes ytterligere avklaringer som følge av arbeid med driftsplan.  
 
 

9. Overvann og avrenning 

 
Håndteringen av overvann er blitt sikret i form av bestemmelse som krever en driftsplan 
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før igangsettingstillatelse kan gis, og videre at alt overvann skal håndteres og fordrøyes 
innenfor planområdet. Forslagsstiller skriver dog i sin planbeskrivelse at forventet 
situasjon er at det ikke vil være noen endringer i avrenningsforholdet sammenlignet med 
dagens situasjon. Det nevnes at en jordvoll vil hindre utilsiktet avrenning mot øst, og 
kontrollere at avrenning ut av området skjer mot syd, likt som per i dag. 
 
Olje,kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for 
uvedkommende og skal være sikret for å hindre avrenning og forurensning i grunnen. 
 
Arealtek AS har utarbeidet et eget notat for overvannshåndtering. Her nevnes det at 
området i sin helhet drenerer til våtsone i syd med avrenning til vannforekomst 002-
1551-R Nessa med tilløpsbekker i øst. Dette vannet er registrert å være i moderat 
økologisk tilstand, og har som ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Massene som skal tilføres området er rene, og forurensning vurderes som lite sannsynlig 
av forslagsstiller. 
 
Administrasjonen anser punktet for sikret, da man har bedt om at bestemmelsene skal 
kreve en godkjent driftsplan, der en egen plan for håndtering for overvann og avrenning 
inngår, før igangsettingstillatelse vil gis. 
 
Alternativer 
 

A.           Planforslaget vedtas slik det foreligger, eventuelt; 
 

A. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
 

B. Forslag avvises 

 
1. Konklusjon 

 
Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til «Detaljregulering for del av 
gbnr. 97/1 og 120/1 massemottak Ormlia Nord» vedtas slik det foreligger, jf. alternativ A. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1623_Illustrasjonsplan 
1623_Planbeskrivelse_281020 
1623_planbestemmelser_281020 
1623_ROS-analyse -massmottak Ormlia Nord_281020 
1623__naturmangfoldvurdering 
1623_Illustrasjonsplan_OV 
1623_Overvannsnotat 
1623_Plankart Ormlia Nord 
20378 Notat RIG01 
20378 Rapport nr. 1 Geoteknisk datarapport 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/103 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 

 
 

PlanID: 023731500 Detaljregulering for Wergelandskvartalet, gbnr. 16/5, 16/112 m.fl.: 
planforslag til førstegangsbehandling 
 
Rådmannens innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling. 
 
 

 
1. Saksopplysninger: 
1.1          Bakgrunn for saken 
Planforslaget er utarbeidet av Hille Melbye Arkitekter AS på vegne av Wergelandskvartalet AS som 
forslagsstiller.  
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny sentrumsbebyggelse i Sundet, med en stor andel nye 
boliger i tillegg til forretning, kontor og tjenesteyting i et arealeffektivt og miljøvennlig kvartal. 
Planene skal bidra til å fremme byliv og aktivitet i Eidsvoll sentrum.  Planområdet omfatter gbnr. 
16/5, 16/10, 16/18, 16/20, 16/112, 16/113, 16/120, 16/125, 16/132, 529/1 m.fl. og utgjør felt BS1W 
med omkringliggende gatenett i områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum.  
 

Figur: Planavgrensning 
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Planforslaget regulerer bebyggelse for bolig, forretning, kontor og tjenesteyting fra 3 til 8 etasjer med 
parkeringskjeller, samt et signalbygg på 12 etasjer. 
 
1.2          Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger i sentrum av Eidsvoll, i Sundet, vis-à-vis Eidsvoll rådhus og Eidsvoll bibliotek. Det 
består av Wergelands gate 2, 4, 8 og 10, Rådhusgata 2, 4 og 10, Wålergata 1 og Vormavegen 28. I 
tillegg medtas gatestrekningen Wålergata og de omsluttende delene av Wergelands gate, 
Rådhusgata, Sundgata og Vormavegen, samt adkomst mot Sundtoppen fra Sundgata. Størrelsen på 
planområdet er 12,0 daa. 
 

Figur: Flyfoto over planområdet 
 
Wergelandskvartalet består i dag hovedsakelig av 2-3-etasjes forretningsbygg i kombinasjon med 
ubebygde arealer i bruk som parkeringsplasser. 
 
Innenfor planområdet ligger det tre bygninger som er oppført før 1900 og som dermed er registrert i 
Riksantikvarens SEFRAK-register. Det gjelder Wergelands gate 2 (Femellgården), Wergelands gate 4 
(Gullsmeden) og et bygg i Wergelands gate 8-10.  
 
Alle veiene og gatene i sentrumsområdet er i dag kjøreveier. Unntaket er den gamle Sundbrua 
(forlengelsen av Sundgata) som er forbeholdt fotgjengere og syklister. Rundt Wergelandskvartalet er 
alle veier toveis, med unntak av Wergelands gate som er enveiskjørt mot nord. Kjøreatkomst til 
kvartalet er i dag fra alle de omkringliggende gatene.  
 
For ytterligere informasjon vises det til planbeskrivelsen. 
 
1.3          Planprosessen: hva har skjedd 
Oppstartsmøte ble avholdt 7.11.17, og varsel om oppstart av planarbeidet og forhandlinger om 
utbyggingsavtale ble kunngjort i Eidsvoll/Ullensaker blad 23.5.19. Samtidig ble det tilsendt 
varslingsbrev til berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer og gjenboere. Ved fristens utløp 
hadde det kommet inn ni uttalelser/merknader til planen. En oversikt over disse merknadene, samt 
forslagstillers kommentarer, inngår i planbeskrivelsen, kap. 9. Plansaken ble 6.10.2020 
førstegangsbehandlet i Hovedutvalg for næring, plan og miljø, hvor det ble fattet følgende vedtak: 
 
«Saken sendes tilbake til administrasjonen og plandokumentene bearbeides etter følgende vedtak av 
utvalget: 

· Maks kotehøyde: Det tillates maks kotehøyde på 30,5 meter over gjennomsnittlig planert 
terreng i samsvar med planforslag 1. 

· Privatisering og mulig stenging av offentlig gatenett for Wålergata: Etablering av 
Wergelandspassasjen, som en passasje med lokk over, hvor man inngår en avtale om 
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offentlig bruk, og som kan stenges i begge ender, bør omtales i planbeskrivelsen slik at det 
fremkommer hva som er ment med bestemmelser og kart.  

· Fortuasbredde med gatetrær i Rådhusgata: Fortau på vestsiden av Rådhusgata reguleres til 
3 meter bredde i samsvar med planforslag 1.  

· Gangadkomst til alle bruksenheter, for forretninger større enn 300m2: Det skal være flere 
innganger per kvartalsfasade og min. én gangadkomst per bruksenhet som vender mot 
gaten. Det skal være min. én gangadkomst per bruksenhet mot hver gate, som denne 
bruksenheten vender mot. For bruksenheter over 300m2 skal det være min. én 
gangadkomst i samsvar med planforslag 2.  

· Krav til blågrønn faktor: Blågrønn overflatefaktor skal tilstrebe 0,7 og være minimum 0,5 i 
samsvar med planforslag 2.  

· Tilbaketrukket toppetasje: Der bebyggelsen er 6 etasjer eller høyere skal gesims for øverste 
etasje være tilbaketrukket fra formålsgrense mot gater, med minst 1,5 meter i samsvar 
med planforslag 1.  

· Krav til at virksomheter skal henvende seg til alle gater: Fasader skal henvende seg mot alle 
omkringliggende gater i samsvar med planforslag 2.  

· Krav til makslengde for variasjon i fasaden: Maksimal fasadebredde mot gate uten 
fasadesprang eller oppdeling/variasjon i detaljering og/eller materialbruk skal være inntil 
30 meter i samsvar med planforslag 1.  

· Krav til opparbeidelse i samsvar med vedtatt formingsveileder: Bebyggelse og anlegg skal 
utformes i samsvar med formingsveileder for Eidsvoll sentrum i samsvar med planforslag 2.  

· Krav til renovasjon: Saken sendes tilbake til administrasjonen for å vurdere en moderne 
løsning for renovasjonen. Utvalget ber administrasjonen gå i dialog med ØRAS og utbygger.  

· Krav til opparbeidelse av feltbestemte utearealer til de enkelte byggetrinn: Krav for 
utearealer opp til feltene knyttes til uteoppholdsarealer for første bebygde delfelt i samsvar 
med planforslag 2. Park ved Tømmerfløteren og Sundtoppen skal være ferdig opparbeidet 
før innflytning til første byggetrinn. Uteoppholdsarealer for delfeltene skal være ferdig 
etablert i henhold til godkjent utomhusplan før tilhørende boliger tas i bruk. Dersom 
bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, kan kommunen godkjenne at lekeplass skal 
være etablert innen påfølgende 1.juni.  

· Krav til opparbeidelse av omkringliggende gatenett før første bebyggelse tas i bruk: 

Vormavegen, Wergelands gate, Wålergata, Sundgata og fortau i Rådhusgata gate skal 
være ferdig opparbeidet før bebyggelse tas i bruk. Dersom bebyggelsen tas i bruk 
vinterstid, skal beplantning være etablert innen påfølgende 01. juni. For BKB1 omfatter 
dette feltene o_SGG1, o_SGG3, o_SGT1, o_SF1-4, o_SVG1-3, o_SPP1-3 og berørte deler 
av o_SKV. For BKB2 omfatter dette feltene o_SGG2, o_SGT2, o_SF5 og berørte deler av 
o_SKV. Dette er i samsvar med planforslag 2. 

· Krav til min. opparbeidelse av en andel bebyggelse over 1.etasje: BKB3 og BKB4 skal være 
ferdigstilt med min. 3 etasjer før BKB1 kan tas i bruk. BKB5 skal være ferdigstilt med min. 2 
etasjer før BKB2 kan tas i bruk. Dette er i samsvar med planforslag 2». 

 
Endringene er innarbeidet i planforslaget som nå på nytt behandles for utleggelse til offentlig 
ettersyn. 
 
 
2. Saksutredning 
2.1          Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget følger i hovedsak intensjonen i områdeplanen for Eidsvoll sentrum. 
Wergelandskvartalet reguleres til bolig, forretning, kontor og annen offentlig eller privat 
tjenesteyting som café, restaurant, galleri, legekontor, treningssenter, frisør og andre helse- og 
velværerelaterte funksjoner. Samferdselsarealet som omkranser kvartalet reguleres til gågate, 
gatetun, kjøreveg, fortau, parkeringsplasser og annen veggrunn-grøntareal. Adkomst mot 
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Sundtoppen fra Sundgata reguleres til park.  

Figur: Planforslag vertikal nivå 2/på grunnen 
 
Det tillates følgende buk av bebyggelsen: 
Kjeller (to etasjer): 
Parkering for bil og sykkel, boder, lager og tekniske rom. Det tillates næring tilknyttet 
parkeringsarealet, som bilvask, sykkelverksted mv. 
1. etasje: 
Forretning, bevertning og inntil 1/3 av BRA annen privat eller offentlig tjenesteyting (galleri, helse og 
velvære). Det legges opp til publikumsrettet virksomhet mot gater og byrom. Oppganger til bolig og 
kontor tillates i tillegg til nødvendige tekniske rom og arealer for renovasjon, varelevering og 
sykkelparkering. Passasjen mellom Wergelands gate og Rådhusgata skal benyttes som del av 
kvartalets 1. etasje, og kan stenges nattestid. 
2. etasje: 
Kontor, forretning og annen privat eller offentlig tjenesteyting (galleri, helse, velvære, bevertning) 
og/eller boliger. 
3. etasje: 
I 3. etasje skal det etableres boliger. Det kan i tillegg etableres opp til 2000 m2 BRA kontor og/eller 
annen privat eller offentlig tjenesteyting (helse, velvære).  
4.-12.etasje: 
Fra 4. etasje og oppover skal det etableres boliger. 
 

 Figur: Illustrasjon sett fra Rådhusgata 
 
Vedtatte føringer om etasjer i områdereguleringen er videreført i reguleringsforslaget ved at 
høydene varierer fra 1 til 8 etasjer. Gårdsrommet vil ligge som lokk over 1. etasje, der det 
tilrettelegges for uteoppholdsareal. Rundt dette vil bebyggelse for tjenesteyting, kontor og bolig 
være fra 2 til 8 etasjer. Byggehøydene trappes ned mot Wergelands gate. Et høyhus på 12 etasjer 
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(maks k+169) forslås på hjørnet av Wergelands gate og Vormavegen. 
 
Gjennomsnittlig tillatt etasjehøyde for planforslaget er 5,5 etasjer. Da skal ikke høyhuset medregnes. 
For illustrasjonsprosjektet er det beregnet en gjennomsnitts etasjehøyde på 5,3 når hverken 
gårdsrom (1 etasje) eller tak over passasje (1 etasje) er medregnet. Dersom gårdsrom medregnes, vil 
gjennomsnittlig etasjehøyde bli på ca. 4,3 etasjer.  
 
Maksimalt tillatt bruksareal (BRA) over terreng er 27.000 m2. Maksimalt tillatt bruksareal under 
terreng er 12.500 m2, som tilsvarer to parkeringskjellere. Ved fullt utbygget prosjekt skal det 
minimum være etablert 12.000 m2 BRA bolig.  
 
Det planlegges for varierte størrelser på leiligheter, tilpasset forskjellige familiestørrelser. 
Fordelingen er i henhold til områdereguleringen for Eidsvoll sentrum: 

· Minimumsstørrelse for leiligheter er 35 m2, eksklusiv bod. 
· Maksimalt 25 % av leilighetene innenfor felt BKB3-BKB5 kan være under 50 m2.  
· Minst 20 % av leilighetene innenfor felt BKB3-BKB5 skal være over 80 m2. 

Figur: Planforslag vertikalnivå 3/over grunnen (f.o.m. 2. etasje) 
 
Med vist arealfordeling i henhold til illustrasjonsprosjektet stiller parkeringsnormen krav til mellom 
224 og 358 plasser. I én parkeringsetasje antas det at det vil kunne etableres 136 parkeringsplasser. 
Dersom det bare bygges én parkeringsetasje vil min. 88 plasser måtte etableres/leies/frikjøpes i 
tillegg til egen p-kjeller. Dersom det bygges to parkeringsetasjer, vil alle kvartalets p-plasser bli 
etablert i egen p-kjeller. Planforslaget tilrettelegger for ca. 10 offentlige p-plasser som gateparkering i 
Vormavegen. Med antatt arealfordeling vil det minimum etableres 408 sykkelplasser som skal ligge 
nær innganger, på lokk over 1. etasje eller i parkeringskjeller.  
 
Planforslaget legger opp til at Vormavegen blir et gatetun med mulighet for kjøring i begge retninger. 
Det vil være gateparkering, en grønn rabatt og fortau på begge sider av gaten. Det vil også 
tilrettelegges for innkjøring til p-kjeller til Wergelandskvartalet.  
 
Wergelands gate blir gågate med allé-beplantning og elementer for overvannshåndtering, som 
regnbed. Det tilrettelegges for nyttekjøring og kjøring til eiendommene på vestsiden av veien. 
Sundgata reguleres til gatetun, hvor hele gatebredden ligger på samme nivå og opparbeides som et 
gulv med belegg tilsvarende dagens gatebelegg på fortau utenfor plangrensen. Rådhusgata reguleres 
som en toveiskjørt sentrumsgate med busstopp. Herfra er det regulert inn- og utkjøring til 
varelevering og renovasjon for Wergelandskvartalet. Det reguleres inn tre fotgjengerfelt som bidrar 
til god kommunikasjon på tvers for myke trafikanter. Fortauet langs Wergelandskvartalet er foreslått 
regulert 3 meter bredt.  
 



Side 38 av 66 

 

Overvannsløsninger skal være åpne og utformes som grønne tak, beplantede felt og åpne 
plantekasser. Pr. boenhet skal det opparbeides minimum 10 m2 felles uteoppholdsarealer, noe som 
totalt vil utgjøre mellom 2000 og 2400 m2. Dette uteoppholdsarealet skal utformes som grønne 
hager med variert beplantning i størrelse og arter, noe som vil bidra til å forsinke overflatevann. Det 
tilrettelegges for beplantning i Sundgata og beplantning samt elementer for overvannshåndtering, 
f.eks. regnbed, i Wergelands gate. I Vormavegen er det regulert grøntrabatter på ca. 190 m2. 
 
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) er 17 m2 per boenhet inkl. balkong og takterrasser, hvorav 
10 m2 er fellesareal og 7 m2 er privat. Krav til MUA løses ved bruk av fellesarealer på lokk og på tak, 
og private uteoppholdsarealer på balkonger, takterrasser og eventuelt foran leiligheter på lokk. 
Privatareal kan lages som vinterhage/innglasset balkong om dette er ønskelig eller nødvendig for å 
oppnå tilstrekkelig kvalitet. Alle boenheter skal ha enkel og sikker tilkomst til fellesområdene. 
Minimum 50 % av felles uteoppholdsareal skal være solbelyst i min. 4 timer ved jevndøgn. 
 

Figur: Illustrasjon av uteoppholdsarealer på lokk over 1. etasje 
 
På felles uteoppholdsarealet (reguleringsfelt BUT1 og BUT2), på lokket over 1. etasje, skal det 
etableres to nærlekeplasser. Totalt areal skal være 250 m2. Nærlekeplassene skal ha sandkasse, 
huskestativ/dumphuske, benk og noe fast dekke. Det skal sikres opparbeidet, gjennom fritaksordning 
og rekkefølgekrav, til sammen 750 m2 uteopphold og lekearealer på Sundtoppen og 
Tømmerfløteren. Arealene skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som for eksempel ballspill, 
klatring, balanseleker, sykling og aking, og ha variert møblering og god belysning langs adkomst og 
utearealer. 
 

Figur: Illustrasjon 
 
Renovasjon tenkes løst med avfallssug, og reguleringsbestemmelsene åpner opp for dette.  
 
For ytterligere informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse. 
 
2.2          ROS 
Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget, da nødvendige tiltak 
er ivaretatt i reguleringssaken samt gjennom gjeldende lover og forskrifter. Hendelser som er 
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avdekket i ROS-analysen og som må tas spesielt hensyn til ved videre prosjektering er: elveflom, 
styrtregnsflom, grunnvannstand, kulturminne/-miljø, brann, støv og støy fra trafikk, forurenset 
grunn, høyspent i kabelgrøfter, ulykke i av-/ påkjørsler og ulykke med gående/ syklende.  
For ytterligere informasjon om analysen, se vedlagt ROS-analyse. 
 
2.3          Støy 
Støyutsatte boliger skal være gjennomgående. Halvparten av oppholdsrom og minimum ett soverom 
skal vende mot stille side. Det tillates maksimalt 30 leiligheter der alle vinduene vender mot gul 
støysone. Disse leilighetene skal sikres en ekstra god standard med hensyn til innendørs støynivå, 
med minimum lydklasse B. Slike løsninger kan bli aktuelle på hjørnene Rådhusgata/Vormavegen, 
Rådhusgata/Sundgata og Sundgata/Wergelands gate. I henhold til støyvurderingen basert på trafikk 
ved maksimal utbygging i området omkring Sundet, kan det bli gul støysone rundt alle disse hjørnene 
i fremtiden. Da det ikke er mulig med gjennomgående leiligheter i hjørnene, vil dette muliggjøre 
innendørs kvalitet for leilighetene. For privat uteareal kan innglassing av balkong løse 
støyproblematikken. Alle leiligheter vil tilbys bruksmessig egnede private eller felles private 
uteoppholdsareal med soner med støynivå under anbefalt grense, iht. tabell 3 i T-1442/16. 
 
2.4          Geoteknisk rapport 
Det vises til geoteknisk rapport og vurderinger utført av Løvlien Georåd, vedlagt.  
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser er lagdelingen av løsmasser på tomten generelt som 
følger:  

· Sand, mektighet varierer fra 3-10 meter.  
· Stort sett siltig leire med flere sand- og siltlag. Leira er generelt fast.  

 
Det er målt grunnvannstand ca. 4,8 meter under terreng. Det gjort grunnundersøkelser på platået i 
Sundet samt på toppen av skråningen nord/nordvest for sentrum. Det er ikke påvist sprøbruddleire i 
noen av borpunktene. Sikkerhet mot områdeskred vurderes derfor som tilfredsstillende. Det har 
videre blitt utført stabilitetsberegninger lengst nord på byggeområdet (vurdert som det mest kritiske 
profilet) og det er beregnet at sikkerheten mot skred er tilfredsstillende for utgraving inntil kote 
+120,0 i byggegropa. Lokalstabilitet av byggegrop ivaretas ved bruk av spunt og/eller tilstrekkelig 
helning på graveskråninger. 
 
2.5          Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum redegjør for nasjonale føringer for planarbeidet i 
kommunen. Planforslaget vil bidra til måloppnåelse for overordnede planer. Der planforslaget 
avviker fra områdeplanen for Eidsvoll sentrum er dette beskrevet og argumenter for av forslagstiller i 
planbeskrivelsen, men også under i punkt 3.1. Dette ble behandlet ved forrige førstegangsbehandling 
6.10.20, se punkt 1.3 og vedlagt saksprotokoll. 
 
3. Vurdering: 
3.1          Overordnede planer og mål 
Områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum redegjør for nasjonale føringer for planarbeidet i 
kommunen. Planforslaget avviker fra kommunestyrets vedtatte områderegulering for Eidsvoll 
sentrum på følgende punkter: 

a. Maks kotehøyde:  

Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum regulerer planområdet til maks 26m over 
gjennomsnittlig planert terreng. Da beregnes 1. etasje med 5 meter, og øvrige med 3 
meter. Planforslaget åpner for også andre funksjoner enn bolig i 2. og 3. etasje, og da 
med 5 meters etasjehøyde også for disse. I tillegg legges det opp til et jevnt grøntdekke 
for uteopphold og overvannshåndtering på lokk over 1. etasje, som også bidrar til økede 
høyder, både mht. bærekonstruksjoner og jorddybde. I tillegg argumenterer 
planforslaget med vanskelighet for å kunne etablere innganger til forretningslokalene 
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direkte fra gaten. Alle disse faktorene bidrar til at maksimal kotehøyde i planforslaget blir 
høyere enn regulert i områdeplanen. Detaljreguleringen foreslår derfor en maksimal 
kotehøyde på 30,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng, altså 4,5 meter høyere 
enn vurdert og behandlet i områderegulering. Administrasjonen anbefaler at alternativt 
ønsket bruk og økt etasjehøyde i 2 og 3 etasje i så fall må resultere i lavere antall etasjer 
totalt. Grøntdekke på lokk og tak kan løses ved å etablere varierte terrengformasjoner, 
fremfor et jevnt dekke. Eventuelle terrengutfordringer ved innganger kan løses lokalt, 
og/eller ved ulikt innvendig gulvnivå.  
 

b. Privatisering og mulig stenging av offentlig gatenett for Wålergata: 

Områdereguleringen stiller krav til at Wålergata (Wergelandspassasjen) skal 
detaljreguleres som gågate og tillater gata etablert med lokk. Dette ble innarbeidet i 
plandokumentene iht. vedtaket av områdereguleringen. Planforslaget er ikke enig i 
tolkningen av vedtaket og hvordan dette ble innarbeidet i områdeplanen, og foreslår 
gaten regulert til en privat gangpassasje gjennom kvartalet, som kan stenges og da eies 
og driftes av Wergelandskvartalet. Administrasjonen anbefaler at gaten reguleres til 
offentlig gågate fremfor bebyggelse og anlegg med bestemmelsesområde, slik at gaten 
blir kommunal grunn, og at den historiske kvartalsstrukturen i sentrum sikres, i tråd med 
områdereguleringens bestemmelser og intensjon.  
 

c. Fortausbredde med gatetrær i Rådhusgata: 

Fortau på vestsiden av Rådhusgata (langs regulert planforslag) er i områdeplanen 
regulert til 4 meter. Planforslaget foreslår 3 meter bredde og flyttbare plantekasser. I 
henhold til vedlagt mobilitetsvurderingen vil et slikt fortau ha kapasitet til flere enn 3000 
fotgjengere i timen. Da gående per time i Rådhusgata vil være langt færre enn dette, 
anses 3 meter å være en romslig bredde. Samtidig argumenteres det med at parallell 
gågate og tverrforbindelser hit vil gi tilstrekkelig arealer for myke trafikanter. 
Administrasjonen anbefaler at planen opprettholder områdereguleringens regulerte 
bredde på 4 meter bredt fortau, og krav til beplantning av gatetrær i bakken. Dette er 
vurdert i områdeplanen som nødvendig bredde med tanke på beplantning, vedlikehold 
og snørydding, arealer for både gående og syklende, og aktivisering av forretningene ut i 
gata. Gatetrær vil også bidra til et grønnere og mer vedlikeholdsfritt gatemiljø, samt en 
høyere faktor for beregningen av kravet til blågrønn faktor. 
 

d. Tilbaketrukket toppetasje: 

Områdereguleringen for Eidsvoll sentrum, krever for områder ferdig utbygd eller unntatt 
plankrav, at øverste etasje skal være tilbaketrukket. Dette betyr at alle etasjer skal være 
tilbaketrukket, slik at hele prosjektet fra gateplan vil virke én etasje lavere enn hva det 
er. Det er derfor å forvente at ved detaljregulering av andre sentrumsområder vil samme 
krav reguleres inn. Planforslaget foreslår tilbaketrukket toppetasje fra og med 6. etasje. 
Administrasjonen anbefaler krav til inntrukket toppetasje fra og med 4. etasje.  

 
3.2          Trafikkforhold 
Alle omkringliggende gater er regulert i planforslaget. Gjennomføring av planen vil kunne gi en 
opprydding av skille mellom gående/syklende og biltrafikk i sentrum. Det stilles krav til opparbeidelse 
av samtlige regulerte gateløp, foruten vegbanen i Rådhusgata, som kun krever opparbeidelse av 
berørte deler av gata. Planforslaget sikrer, gjennom rekkefølgekrav, at omkringliggende gater blir 
opparbeidet før ny bebyggelse kan tas i bruk.   
 
Planforslaget strider mot overordnet plan når det gjelder regulering av passasje som formål 



Side 41 av 66 

 

bebyggelse og anlegg med bestemmelsesområde, fremfor offentlig gate. Planforslaget strider også 
mot overordnet plan med 3 meter bredt fortau i Rådhusgata, fremfor 4m bredt.  
 
Planforslaget verken hever kvalitet ei heller sikrer god mobilitet og snarveier for de myke 
trafikantene, ved å åpne opp for stenging av kvartalet og regulere til bebyggelse og anlegg fremfor 
offentlig gatestruktur. Krav til avtaleverk er utenfor rammene av hva en reguleringsplan kan hjemle i 
plankart og bestemmelser, som er de juridiske bindende dokumentene. Samtidig vil potensiell 
privatisering og stenging av gata ødelegge den historiske kvartalsstrukturen i Sundet og intensjonen 
områdeplanen bygger opp gatestrukturen etter.  
 
Videre vil 4m bredt fortau i Rådhusgata, fremfor planforslagets 3m, være viktig for å styrke 
prioriteringen av de myke trafikantene, samt videreføre regulerte bredder gjennom sentrums 
hovedgate. Videreføring fra Rådhusgata og opp Sundgata er i detaljreguleringsplan også foreslått 
med samlet bredde på 4m, hvorav min. 1 m er grøntrabatt. 
 
3.3          Renovasjon 
Kommunen ønsker i utgangspunktet at det til detaljregulering skal følge en renovasjonsplan som 
beskriver tilretteleggingen for renovasjon og løsning. Her har ikke dette vært ønskelig fra utbygger da 
dette ikke er prosjektert ennå. Forslagstiller ønsker at løsning for renovasjon skal fremkomme i 
rammesøknaden, og at bestemmelsene dermed holdes så fleksible som mulig. Planforslaget åpner 
opp for mulighet for avfallssug, men kommunen har i dag ikke denne løsningen på noen andre 
prosjekter. Dette vil kommunen jobbe videre med for å komme frem til en prinsipiell avgjørelse som 
også vil være gjeldene for andre prosjekter, både når det gjelder prosjektenes størrelse, beliggenhet 
og aktuelle løsninger som kan håndtere den ulike avfallssorteringen.   
 
3.4          Tilgjengelighet til friluftsområder 
Tilgjengelighet til friluftsliv i nærområdet er viktig for å øke hverdagsaktiviteten. 
Rekreasjonsområder i tettsteder og i nærheten av der hvor mennesker bor er viktig for 
bokvalitet, samtidig som det fremmer fysisk aktivitet i befolkningen. Generelt finnes friluftsområder i 
nærheten til planområdet, men de er i dag lite tilrettelagt og opparbeidet.   
 
I planforslaget er det planlagt uteområder i tilknytning til bebyggelsen (felt BUT) samt felles 
takterrasser. Områdereguleringen stiller krav til at 50 % av MUA skal tilrettelegges som lek med tre 
oppnevnte type lekeplasser. Videre skal antall, størrelse og avstand avklares i detaljregulering. Dette 
fordi det er tenkt at flere boliger skal kunne være felles om de større lekeplassene (kvartal – og 
områdelekeplasser), slik at det tilrettelegges for utvikling av et sentrum med høy utnyttelse.  
Områdeplanen har derfor lagt opp til en fritaksordning som legger opp til at felles uteoppholdsareal 
kan realiseres utenfor egen tomt. I dagens sentrum kan man anse dagens skole som en 
områdelekeplass, ellers er det lite lekeplasser i dagens sentrum. Kvartalslekeplass, som skal tilby 
beboerne aktiviteter for flere i større utfoldelse enn hva en nærlekeplass gjør, blir en manglende 
type lekeplass for beboerne.  
 
Områdeplanen åpner opp for at Sundtoppen og parken ved Tømmerfløteren kan benyttes til en 
fritaksordning i sentrum. Derfor er det i planforslaget stilt krav til at det skal sikres opparbeidet 
750m2 uteopphold og lekearealer på Sundtoppen og ved Tømmerfløteren, med funksjoner for en 
kvartalslekeplass. Det er også sikret at uteoppholdsarealer etableres innenfor planområdet før 
bebyggelse tas i bruk for de ulike delfeltene, gjennom rekkefølgekrav. Slik får alle boenheter tilgang 
til dette og en risikerer ikke mangel på denne viktige kvaliteten innenfor sitt boområde i påvente av 
en eventuell videre utbygging. Det stilles også krav til at parkanlegget ved Tømmerfløteren og 
Sundtoppen skal være ferdig opparbeidet før første byggetrinn tas i bruk. 
 
3.5          Sosial infrastruktur 
For boligbebyggelsen i planforslaget stilles det krav til varierte leilighetsstørrelser. Dette legger til 
rette for at beboerne kan ha forskjellig bakgrunn og familiesituasjon, forskjellig alder mv. slik at det 



Side 42 av 66 

 

kan bli et sammensatt variert bomiljø. Med utbyggingen vil flere innbyggere bosette seg i sentrum. 
Med fordelingen av lelighetsstørrelsene og tilgjengeligheten til gode utearealer, vil leilighetene 
kunne være attraktive for både barnefamilier, førstegangsetablerere og seniorer.  
 
På sikt vil økt antall boliger i sentrum kunne bidra til økt etterspørsel etter barnehage- og elevplasser, 
utbygging av omsorgsplasser og annet kommunalt tjenestetilbud. Planforslaget sikrer etablering av 
en minimums andel bebyggelse, og åpner ikke opp for potensiell utbygging av kun én etasje 
næringsutbygging. Planforslaget bidrar dermed til å sikre den ønskede utviklingen av sosial 
infrastruktur som områdereguleringen legger opp til.  
 
3.6          Bokvalitet 
Planområdet ligger nær den sentrale delen av Eidsvoll sentrum. Det er korte avstander til 
forretninger og sosiale arenaer, og det er gode muligheter for beboere til å delta aktivt i Eidsvoll 
sentrums sosiale og kulturelle liv. Det er kort avstand til skole og barnehage, og offentlig 
kommunikasjon og et godt rutetilbud er innenfor kort avstand. Samtidig er avstanden til 
friluftsområder og Vorma kort.  
 
Områdeplanen legger opp til at grøntstruktur skal beholdes og utvikles. Sundtoppen og parken ved 
Tømmerfløteren er nærmeste friområde, og bruk av fritaksordningen for uteoppholdsarealer og 
rekkefølgekrav om opparbeidelse av disse i sentrumsområdet, kan medføre tiltak for å heve 
kvaliteten på disse som rekreasjonsområde. 
 
Boligene kan få gode kvaliteter med eget privat uteareal samt gode felles arealer, som takterrasser, 
gårdsrom og lekearealer og krav til solforhold. Planforslaget sikrer disse for hvert byggetrinn, samt 
utformingen i mer detaljert kvalitet gjennom å binde formingsveilederen i bestemmelsene og krav til 
blågrønn faktor.  
 
Planforslagets avvik fra maks kotehøyde strider mot overordnet plan og kan i praksis fremstå som 9 
etasjer fremfor områdeplanens maks 8 etasjer regnet i antall meter. Dette vil ha økt negativ 
innvirkning på solforhold og siktforhold både internt i planområdet, men også for omkringliggende 
bebyggelse. Inntrukket toppetasje fra 6. etasje fremfor 4. etasje, vil også bidra til å gi virkning av et 
høyere prosjekt fra gatenivå. Høyder og høydevirkning er viktige faktorer som virker strekt inn på 
bokvaliteten i et område.  
 
For å sikre god bokvalitet innenfor hvert felt som skal bebygges, må estetikk og god arkitektur være 
sentrale tema. Bestemmelser som gir rammer for utforming av bebyggelsen, som tilbaketrukket 
toppetasje, krav til variasjon av fasaden, aktive fasader og krav til et grønnere prosjekt er eksempler 
på krav som vil kunne bidra til å øke kvaliteten av arkitekturen og opplevelsen av miljøet, slik at det 
vedtas en forutsigbar plan som kan tilby høy kvalitet og god trivsel for både beboere og Sundet som 
helhet.   
 
3.7          Avvik fra områderegulering 
Det bemerkes at det er svært uheldig å legge frem et planforslag som ikke er i tråd med kommunens 
overordnede planer og kommunestyrets nylige vedtak av områdereguleringsplan for Eidsvoll 
sentrum. Slike saker burde avvises. 
 
4. Alternativer: 

A. Planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn slik det foreligger, i strid med overordnet 
plan og kommunestyrets tidligere vedtak av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 

B. Forslag sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning før det på nytt 
førstegangsbehandles for ev. utlegging til offentlig ettersyn. 

C. Forslag avvises, da det ikke er i tråd med overordnet plan og kommunestyrets tidligere 
vedtak av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum. 
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5. Konklusjon: 
Detaljreguleringsplanforslaget er ikke i tråd med nylig vedtatt områdereguleringsplan. 
Administrasjonen anbefaler ikke å legge et planforslag ut til offentlig ettersyn, som strider med 
kommunestyrets tidligere behandling og vedtak av områdereguleringsplan for Eidsvoll sentrum.   
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Plankart vertikalnivå1-3 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Illustrasjonsvedlegg 
5 Varslingsmateriale 
6 Varslingsinnspill 
7 ROS analyse 
8 Geotekniske vurderinger og datarapport 
9 Mobilitetsvurdering 
10 Miljøteknisk rapport 
11 Dimensjoneringsnotat VA med overvannsberegning 
12 Støyberegninger 
13 Overordnet brannkonsept 
Saksfremlegg førstegangsbehandling 06102020 
saksprotokoll 06102020 
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Arkiv: 
GBNR-94/122, FA-L49, 
HIST-2020/3791 

Arkivsak: 20/7351- 1 

Saksbehandler: 
Martine Magdalena 
Thodesen Sande 

  Dato: 03.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/104 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 

 
 

Gbnr. 94/122 - Martin Johansens veg 99 - Klage på tillatelse til riving av enebolig, 
oppføring av to tomannsboliger og støttemur med dispensasjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Klage fra nabo som bor på gårdsnummer 94 bruksnummer 538 tas ikke til følge. Tillatelse til riving av 
enebolig og oppføring av to tomannsboliger og støttemur med dispensasjon fra krav til 
bebyggelsesplan datert 5. oktober 2020 opprettholdes. 
 
 

 
Saksopplysninger: 
Kommunen mottok søknad om tillatelse til riving av eksisterende enebolig og oppføring av to 
tomannsboliger med carporter og støttemur den 3. august 2020.  
 
Tillatelse til tiltaket ble gitt den 5. oktober 2020. Det ble samtidig gitt dispensasjon fra kravet til 
detaljregulering som følger av reguleringsplanen for Fuglerud skog. 
 
Vedtaket ble påklaget av nabo på gårdsnummer 94 bruksnummer 538 den 11. oktober 2020. Det er 
klart at nabo har rettslig klageinteresse og har klaget innenfor fristen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 
29. 
 
Ansvarlig søker og tiltakshaver er informert om klagen, og ansvarlig søker har uttalt seg i brev av 2. 
november 2020. 
 
 
 
Saksutredning: 
I klagen hevdes det at det må bygges på et lavere bakkenivå. Baksiden av huset som blir berørt av 
utbyggingen er et sted for rekreasjon og hvile. Når prosjektet er ferdig får de en veranda fra høyere 
nivå som ser rett ned på dem. Det vises til at dette vil forringe klagernes privatliv og trivsel vesentlig. 

 
Ansvarlig søker har til dette kommentert følgende: 

 
«Ser man på kotehøydene på situasjonsplanen så ligger tomten der vi omsøker en del høyere 
enn klagers tomt. Det er derfor vanskelig at tiltaket skal legges på et lavere bakkenivå, da man 
må forholde seg til tomtens topografi og denne må også tilpasses nabotomter mot øst. Hvis 
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man skulle legge boligene på et lavere nivå så ville det utgjøre en stor skjæring mot 
eiendommene i øst, noe vi mener er svært uheldig. Vi mener derfor at boligene allerede er 
senket maksimalt av hva som er fornuftig med tanke på de tilstøtende eiendommene. Der er 
derfor vi også har tegnet inn en støttemur mot gbnr 94/41 og 94/459, som tar opp noe av 
denne høydeforskjellen. De omsøkte tomannsboligene blir liggende over 4 m fra nabogrensen 
og er således i tråd med Pbl. §29-4. I forhold til innsyn og privatliv for naboer, så er vår 
oppfatning at dette tiltaket ikke medfører ulemper utover det som må påregnes i et tettbebygd 
strøk. En løsning kan derfor være at man heller skjermer uteplassen sin ved hjelp av en levegg 
eller lignende i en forlenging av garasjen/anneks.»  
 

Administrasjonen viser til ansvarlig søkers kommentar om tomtens topografi. I vedtak datert 5. 
oktober 2020 er det gjort en grundig vurdering av tiltakets plassering og hvilken virkning det har for 
naboene. Vi kommenterer derfor ikke dette ytterligere. 

 
Det hevdes videre i klagen at én tomannsbolig er nok, også med tanke på støy fra biltrafikk.  

 
Reguleringsplan for Fuglerud skog har bestemmelser om hvor mye tomtene kan utnyttes (grad av 
utnytting) og hvilken type bebyggelse som kan oppføres. De to tomannsboligene er både innenfor 
grad av utnytting og er i tråd med type bebyggelse (småhusbebyggelse). Det følger videre av 
reguleringsplanen at en bebyggelsesplan/detaljregulering også skal vise husplasseringen. Det tilsier 
at det kunne vært bestemt gjennom en detaljregulering at tomten kun skulle kunne bebygges med 
én tomannsbolig.  

 
I en vurdering av dispensasjon fra kravet til detaljregulering er omfanget av det som skal bygges et 
moment kommunen vurderer. Vi viser her til at det i en tidligere søknad ble søkt om å bygge tre 
tomannsboliger. Kommunen avslo denne søknaden i vedtak av 25. mars 2020, begrunnet blant annet 
med at tiltakets omfang ikke passet inn med eksisterende boligfelt og at tomten fremstod som mer 
tettbebygd enn området ellers, se vedlegg. Det ble også lagt vekt på at det interne kjørearealet på 
tomten fremstod som trangt. 
 
Administrasjonen har i denne saken gjort en konkret vurdering av tomtens størrelse i forhold til 
bebyggelsens omfang. Tiltaket er redusert, og er fortsatt i tråd med tillatt grad av utnytting og type 
bebyggelse. Administrasjonen vurderer at tomten er såpass stor at den fremstår som luftig, selv om 
det bygges to tomannsboliger. Det er gjort en samlet vurdering og konkludert med at vilkårene for at 
det kan gis dispensasjon fra kravet til detaljregulering er oppfylt for søknad om oppføring av to 
tomannsboliger, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. Vi viser til dispensasjonsvurderingen i vedtaket. 
 
Når det gjelder støy fra biltrafikk, viser administrasjonen til ansvarlig søkers kommentar om at veien 
er plassert på baksiden av tomannsboligene sett fra klagers eiendom. Det er klart at det blir mer 
biltrafikk ved at det bygges fire nye boenheter. Administrasjonen kan imidlertid ikke se at dette 
argumentet får avgjørende vekt, da det er en naturlig følge av det å bo i et boligfelt. For noen 
oppleves det som en ulempe, for andre som en fordel ved at området utvikles.  
 
Til slutt hevdes det at klagerne mener at fortettingen viser at det helt klart er behov for en 
detaljregulering av området for å unngå at allerede beboelse blir utsatt for ivrige/kyniske utbyggere. 

 
Administrasjonen har i vedtaket gjort en grundig vurdering av om dispensasjon fra kravet til 
detaljregulering kan innvilges. Vi siterer fra vedtaket: 

 
«I reguleringsplan for Fuglerud Skog fremkommer det i § 1c:  
 

«Bebyggelsens art og karakter skal bestemmes gjennom bebyggelsesplaner, som skal 
utarbeides for hver utbyggingsetappe og være godkjent av bygningsrådet før søknad om 
byggetillatelse kan behandles.»  
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Departementet har lagt til grunn at krav om bebyggelsesplan skal leses som et krav om 
detaljregulering. Hensynet bak kravet til detaljregulering er å gi kommunen en bedre mulighet 
til å styre arealdisponeringen, særlig med tanke på bebyggelsens art og karakter. Gjennom en 
detaljregulering vil bruken av arealene bli gjenstand for en politisk prosess der også 
allmennheten, berørte naboer og andre vil være sikret medbestemmelse når det gjelder 
videreutvikling av området. Kravet til detaljregulering sikrer dermed offentlighet og 
medvirkning i arealdisponeringen.  
 
Eiendommen er regulert til boligformål. Spørsmål om dispensasjon må vurderes opp mot 
tiltakets omfang og om det på denne bakgrunn vil være naturlig å gjennomføre en 
detaljregulering.  
 
De fleste tomtene på felt A i reguleringsplanen er allerede bebygd og en innvilgelse av 
dispensasjon fra kravet til bebyggelsesplan vil ikke vanskeliggjøre en fremtidig regulering. Det 
kan trekke i retning av at det ikke er et stort behov for en detaljregulering av området.  
 
Den eksisterende reguleringsplanen setter grenser for grad av utnytting og type bebyggelse. 
Disse forholdene er dermed allerede avklart for eiendommen. En dispensasjon for bygging av to 
tomannsboliger vil ikke nødvendiggjøre ny infrastruktur, som vei, gang- og sykkelsti, eller vann 
og avløpsledninger. Dette trekker i retning av at hensynet bak kravet til en detaljregulering ikke 
blir vesentlig tilsidesatt for det omsøkte tiltaket.  
 
Det er tidligere søkt om oppføring av tre tomannsboliger på samme tomt. Kommunen ga avslag 
på søknad om dispensasjon fra kravet til detaljregulering for dette tiltaket, da det ble vurdert at 
hensynet bak bestemmelsen var vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen var at tre tomannsboliger 
på samme tomt ikke ble ansett å være i tråd med bebyggelsens art og karakter. Tomten ville 
videre fremstå som mer tettbebygd, noe som ikke passer inn med den eksisterende bebyggelsen 
på felt A. Kommunen skrev i avslaget at det kan vurderes å innvilge en dispensasjon fra kravet 
til bebyggelsesplan dersom omfanget av bebyggelsen er mer tilpasset resten av området.  
 
I den nye søknaden er tiltaket på eiendommen nedskalert til to tomannsboliger i stedet for tre. 
Å bygge tomannsbolig er i seg selv i tråd med formålet frittliggende småhusbebyggelse i 
reguleringsplanen. Grad av utnytting er også i tråd med reguleringsplanen. Med to 
tomannsboliger vurderer kommunen at tomten fremstår mer luftig enn i den forrige søknaden. 
Tomannsboligene er bygget med saltak og har derfor tatt opp elementer fra den originale 
bebyggelsen. Kommunen konkluderer derfor med at hensynet bak kravet til detaljregulering 
ikke blir «vesentlig tilsidesatt» dersom en dispensasjon innvilges.  
 
Videre må det vurderes om fordelene ved å fravike kravet til detaljregulering er «klart større» 
enn ulempene etter en samlet vurdering. «Klart større» tilsier en kvalifisert interesseovervekt.  
 
En ulempe ved å innvilge dispensasjon fra kravet til detaljregulering er at man ikke får en like 
omfattende, grundig og demokratisk behandling av tiltaket som ved en reguleringsprosess.  
 
På den andre siden inngår eiendommen allerede i en reguleringsplan som har vært gjennom en 
omfattende behandling. Den eksisterende reguleringsplanen har bestemmelser om grad av 
utnytting og type bebyggelse. Utenom kravet til detaljregulering er tiltaket i tråd med 
reguleringsplanen. Det tilsier at en detaljreguleringsplan ikke vil kunne ivareta flere hensyn i 
denne saken enn de som kan tas gjennom en dispensasjonsvurdering. Ved å innvilge en 
dispensasjon fra kravet til detaljregulering vil man unngå en ressurskrevende planprosess, noe 
som vil være en fordel for et prosjekt som bare omfatter fire boenheter.  
 
Som positive momenter for dispensasjon fra kravet til detaljregulering kan også bemerkes at 
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eiendommen ligger i et område med sterk vekst, nærme skoler, barnehager og annen 
infrastruktur. Eiendommen er på ca. 1500 m2 og har potensial for større utnyttelse enn i dag. 
Kommunen vurderer at det en fordel å øke utnyttelsen av eiendommer som ligger sentralt til og 
som er omfattet av en reguleringsplan, i stedet for å åpne opp for bygging i uregulerte 
områder.  
 
Regional plan for areal og transport legger opp til at fortetting fortrinnsvis skal skje i prioriterte 
vekstområder. I Eidsvoll er det lagt opp til at 80 % av veksten skal skje på Råholt og i Sundet. 
Eiendommen ligger på Råholt, under 2 km fra Eidsvoll verk stasjon. Kommunen vurderer at 
tiltaket er i tråd med regional plan for areal og transport, og at hensynet til regionale interesser 
ellers er tilstrekkelig ivaretatt.  
 
For at det skal kunne fattes et lovlig vedtak om dispensasjon, må hensynene i lovens 
formålsbestemmelse ikke vesentlig tilsidesettes. Særlig er hensynet til bærekraftig utvikling, 
åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser av stor viktighet. Kommunen 
vurderer at det er i tråd med hensynet til bærekraftig utvikling at det bygges boliger der det 
allerede eksisterer infrastruktur og i nærhet til viktige funksjoner som blant annet skole, 
barnehage, butikk og togstasjon. Naboer er varslet og har hatt anledning til å komme med 
merknader. Videre vil det være i tråd med hensynet til forutsigbarhet at det blir bygget flere 
boliger i dette området, da beliggenheten er sentral og eiendommen er regulert. Kommunen 
vurderer derfor at formålsparagrafen ikke synes å bli satt vesentlig til side.  
Etter en samlet vurdering konkluderer kommunen derfor med at fordelene ved å innvilge 
dispensasjon er «klart større» enn ulempene. 

 
Ut fra en konkret vurdering finner Eidsvoll kommune at vilkårene for dispensasjon etter plan- og 
bygningsloven § 19-2 er oppfylt og at vi ønsker å innvilge dispensasjonen.» 

 
Klagerne ber avslutningsvis om en ny vurdering fra kommunens side etter at befaring og møte med 
klager og hennes samboer er gjennomført. 
 
Saksbehandlingen er i utgangspunktet skriftlig. Forvaltningsorganet skal sørge for at saken er så godt 
opplyst som mulig før et vedtak fattes, jf. forvaltningsloven § 17. Administrasjonen mener at vi har 
hatt de opplysningene vi trenger for å behandle saken på en forsvarlig måte, uten at vi har vært på 
befaring med berørte naboer. Det vises blant annet til gode illustrasjoner fra søker, opplysninger fra 
naboer på alle kanter av eiendommen, og fotografi som viser dagens situasjon sett fra klagers 
eiendom. 
 
Administrasjonen har gjort en ny vurdering av saken og kan ikke se at det kommer frem nye 
opplysninger i klagen som gir grunnlag for å komme frem til en annen konklusjon i saken. 
Administrasjonen står dermed fast ved vurderingen gjort i vedtak av 5. oktober 2020. 
 
Alternativer: 
Alternativer er ikke vurdert. Administrasjonen minner om at dersom Hovedutvalg for næring plan og 
miljø vedtar å gi klager medhold, må et avslag på søknad om dispensasjon begrunnes. Da tillatelsen 
er avhengig av en dispensasjon er det mulig å benytte forvaltningsskjønn ved et avslag på 
dispensasjonen, noe som ikke krever en ny vurdering av vilkårene for å kunne gi dispensasjon.  
 
Konklusjon: 
Klage på vedtak har ikke ført frem. Tillatelse til riving av enebolig og oppføring av to tomannsboliger 
og støttemur med dispensasjon fra krav til bebyggelsesplan datert 5. oktober 2020 opprettholdes. 
 
Saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg: 
Gbnr. 94/122 - Vedlegg til klagesak 
8_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel.pdf 
9_KORR_Nabomerknader_SvarPaaNabovarsel.pdf 
10_KORR_Nabomerknader_Nabomerknad Sasa og Vijoleta Mihajilovic.pdf 
11_KORR_Nabomerknader_Signert klage fra Marit og Arild Kristoffersen.pdf 
12_KART_Situasjonsplan_A10 Situasjon_utomhus.pdf 
13_TEGN_TegningNyFasade_A40 Fasader.pdf 
17_TEGN_TegningNyPlan_A20 Planer m_kjeller.pdf 
18_TEGN_TegningNyPlan_A20 Planer.pdf 
19_TEGN_TegningNyttSnitt_A30 Snitt.pdf 
20_TEGN_TegningNyttSnitt_A30 Snitt m_kjeller.pdf 
49_KORR_Annet_VA-plan.pdf 
53_KORR_Annet_Mail fra kommunen ang. utbygging på 94_122.pdf 
56_KORR_Folgebrev_Følgebrev.pdf 
Situasjonsplan med støttemur mot 94-41 
Situasjonsplan med støttemur mot 94-459 
Gbnr. 94-122 - Martin Johansens veg 99 - Tillatelse 
Gbnr. 94 122 - Klage på byggesak i Eidsvoll Kommune - Ber om ny vurdering 
Klage- Bilder 
Gbnr. 94/122 - Ansvarlig søkers kommentar til klage 
Gbnr. 94-122 - Avslag på søknad om dispensasjon og oppføring av tre tomannsboliger 
Kart gbnr. 94-122 
Gbnr. 94-122 - Illustrasjoner 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/105 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 

 
 

Gbnr. 192/4 - Korslundbakken - Søknad om konsesjon 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 gis Trond-Inge Tårnes konsesjon på erverv av 
Korslundbakken, gbnr. 192/14, som tilleggsareal til sin eiendom, gbnr. 192/12 i Eidsvoll. 
 
 

 
Saksopplysninger: 
Eiendommen gbnr. 192/14 ligger på Korslund på Morskogen og består av ca 6,6 daa svært bratt, 
produktiv skog, i hovedsak av høy bonitet. Eiendommen er nå solgt for kr 175000 fra Inger Synnøve 
Lie Etnestad til Trond-Inge Tårnes som eier naboeiendommen gbnr. 192/12.  Dette er et lite småbruk 
på ca. 17 daa, hvorav ca. 2 daa er dyrka mark, ca. 7 daa skog, ca. 3 daa beite og ca. 5 daa er tun og 
vegareal.  
 
Eiendommenes beliggenhet er vist i figur 1. Detaljkart av eiendommen er figur 2.  
Eiendommen er ubebygd og ligger i LNF-område. Ervervet er derved konsesjonspliktig til tross for at 
den er liten. Konsesjonsgrensa for ubebygd eiendom i LNF-område er fortsatt 2 daa. 
 
 
Saksutredning: 
 
Konsesjonslovens § 9 sier bl.a. følgende: 
 
”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det legges særlig vekt på:  
1.          om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
2.          om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
3.                    om erververen anses skikket til å drive eiendommen,            
4.          om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet» 
 
I henhold til § 9 a, 1. ledd, 2. punktum skal det ved erverv ubebygd eiendom som omfatter dyrka 
mark vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
 
Vurdering: 
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1. Bosetting:  

Bosettingsspørsmålet er ikke relevant i denne saken da eiendommen er ubebygd og skal brukes som 
tilleggsareal. Søker bor på naboeiendommen.  
 

2. Driftsmessig løsning: 

Omsøkte eiendom har felles grense med søkers eiendom. Driftsmessig sett er dette en fordel med 
tanke på stell av skogen.  
 

3. Erververs skikkethet:  

Det kan ikke kreves noen spesiell kompetanse for drift av så små eiendommer. En regner med at 
erverver sørger for drift på linje med sin nåværende eiendom.  
 

4. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 

Kjøper ønsker å utnytte eiendommen som vedskog og mulighet for beite. Dette synes å være en 
fornuftig utnyttelse av eiendommens ressurser. Ervervet har ingen kulturlandskapsmessige 
konsekvenser.  
 
Da eiendommen er en rein skogeiendom skal det ikke foretas noen prisvurdering.  
 
Alternativer 
Alternativer er ikke vurdert. 
 
Konklusjon 
Konsesjon tilrås som omsøkt. 
 
 
 
 
  



Side 51 av 66 

 

 

  

Arkiv:  

Arkivsak: 20/7499- 1 

Saksbehandler: Einar Ordahl 

  Dato: 05.11.2020 

 
 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/106 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 

 
 

Gbnr. 167/1 Søknad om dispensasjon og fradeling av tomt med påstående bygninger 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens §§ 2 og 14 
til fradeling av eiendom gbnr 167/1 som omsøkt. Som hovedbegrunnelse for det gis at 
landbrukseiendommen ikke lenger har bruk for dette tunet som en del av sin drift, fradeling er 
godkjent etter jordloven, det blir ikke noen nye tiltak i marka som følge av delingen og 
sektormyndighetene har ikke vesentlige innvendinger. Det ansees heller ikke å være aktuelt å kreve 
reguleringsplan fordi det ikke ansees å være behov for å se tiltaket i en større sammenheng. 
 
Fradelingen godkjennes på vilkår av at det gis tinglyst vegrett på hovedbølet og vegrett ut til offentlig 
veg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Saksutredning: 
 

1. Saksopplysninger  

 
Saken gjelder fradeling av tomt med påstående bolig og uthus fra landbrukseiendommen 167/1. 
Eiendommen er i dag totalt på ca. 250 daa. Omsøkte bygninger er det gamle tunet til en 
landbrukseiendom som tidligere ble tillagt 167/1. Adkomst skjer via privat felles veg. Vann og avløp 
er løst gjennom private enkeltanlegg. Tunet vil etter en eventuell fradeling danne en selvstendig 
boligeiendom.  
 
Området er ikke regulert og er på kommuneplanen vist som lnf-område. Det er i slike områder ikke 
tillatt med fradeling som ikke er tilknyttet stedbunden næring. En evt. fradeling er avhengig av at det 
gis dispensasjon fra kommuneplanens §14. Tiltaket må også vurderes etter kommuneplanens 
generelle plankrav i kommuneplanens §2. 
 
Nabovarsel er sendt. Ingen merknader. 
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2. Vurdering 

 
For at en dispensasjon kan gis må lovens to vilkår i plan og bygningslovens § 19-2, 2. ledd være til 
stede. Etter bestemmelsen kan dispensasjon ikke gis «dersom hensyn bak bestemmelsen det 
dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt». I tillegg «må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering». Etter lovens ordlyd må begge vilkårene være 
oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges. 
 
Første spørsmål i denne saken er om hensynet bak kommuneplanens §§ 2 og 14 blir vesentlig 
tilsidesatt. Dernest blir spørsmålet om fordelene ved å dispensere fra kommuneplanen overstiger 
ulempene etter en samlet vurdering. Individuelle hensyn, som er begrunnet i søkers særskilte 
situasjon, er i utgangspunktet ikke relevante. Etter lovens 4. ledd bør det heller ikke gis dispensasjon 
når en statlig og eller regional myndighet fraråder dette og har uttalt seg negativt til søknaden. 
 
Hensynet i kommuneplanens § 14 som gir forbud mot fradeling og byggetiltak i slike områder, gjelder 
i dette tilfellet forholdet til landbruksinteressene. Det omsøkte tunet er i dag en del av en 
landbrukseiendom der tunet har samme eier som resten av landbrukseiendommen. Ved en fradeling 
vil dette bli en selvstendig boligeiendom. Hjemmelshaver sier at det ikke er noen planer om å selge 
tunet pr i dag. Man må imidlertid ta høyde for at dette vil kunne skje i framtida.  
 
Saken er behandlet i næring, plan og miljø med hensyn på jordloven og funnet akseptabel å fradele 
med hensyn på jordlovsinteressene. Det er i den behandlingen også vurdert forholdet rundt at det 
tidligere ikke var tillatt å fradele kårboliger. Det kommenteres fra saksfremlegget etter jordloven: 
Omsøkte bolig kan defineres som en «kårbolig» på eiendommen. På tilsvarende eiendommer har 
boliger av denne typen i de fleste tilfeller blitt tillatt fradelt begrunnet med at det ikke er behov for to 
boliger når driften er for lite omfattende til at det er behov for to generasjoners deltakelse. 
Likebehandlingsprinsippet tatt i betrakting, taler dette såpass sterkt for omsøkte deling at det 
utligner ovennevnte motargumenter. For nåværende, men spesielt for framtidige eiere av 
landbrukseiendommen, vil det være fordelaktig å kontraktfeste forhold vedrørende bruk av 
gardsvegen og drift av eiendommen ved et eventuelt salg av omsøkte tun. 
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Saken er oversendt sektormyndigheter til uttalelse. 
 
Viken fylkeskommune har ingen spesielle innvendinger. De kommenterer imidlertid at det kan være 
kulturhistoriske verneverdier på omsøkt areal og at det må vises forsiktighet ved tiltak på omsøkt 
tun. De ønsker også at tunet får beholde gbnr. 167/1 for å sikre historikken på tunet. 
 
Fylkesmannen uttaler at det er viktig å hindre drifts- og miljømessige ulemper som kan oppstå når 
landbruksareal infiltreres med «landbruksfremmed» bebyggelse. Det at tunet som skal fradeles, 
grenser mot fulldyrka jord, vil kunne være grunnlag for konflikter mellom bruken av eiendommen og 
landbruksdriften i området. Omsøkte tiltak vil imidlertid ikke inkludere noe fulldyrka areal og 
fylkesmannen kan dermed ikke se at tiltaket vil berøre noen nasjonale eller regionale interesser på 
steder som de skal ivareta. Det forutsettes imidlertid at kommunen vurderer alle relevante forhold i 
saken og at lokale miljøverdier og interesser ivaretas. 
 
Som kommentar til sektorinnspillene gis at fradelingen ikke innebærer noen fysiske tiltak på 
parsellen. De eventuelle kulturhistoriske verdiene vil dermed bli ivaretatt.  
 
Når det gjelder fylkesmannens innspill om mulig konflikt mellom landbruk og boligformål, er det en 
reell fare. Dette forholdet er imidlertid vurdert i jordlovssaken og funnet å kunne være en akseptabel 
risiko ut fra et helhetsbilde. 
 
Om tunet skal beholde matrikkelnummeret 167/1, må vurderes nærmere i forbindelse med selve 
fradelingen av parsellen. 
 
Når det gjelder forholdet til at kårboliger normalt sett ikke har kunnet fradeles, er dette nå oppfattet 
noe friere hvis kårboligen ikke lenger trengs til normal drift av en landbrukseiendom i overskuelig 
framtid. I dette tilfellet er heller ikke boligen på tunet bygget som kårbolig, men er kommet inn i 
gårdsdrifta sammen med kjøpet av nabobruk. 
 
Samlet sett synes hensynet til lnf-formålet å være tilstrekkelig ivaretatt. Som hovedbegrunnelse for 
det gis at tunet er godkjent delt med bakgrunn i jordloven, og at sektormyndighetene ikke har 
vesentlige innvendinger. Det ansees heller ikke å være aktuelt å kreve reguleringsplan for fradeling 
av denne ene tomten fordi det ikke ansees å være momenter i dette konkrete tiltaket som har behov 
for å sees i en større sammenheng. 
 
Som positive grunner for dispensasjon og fradeling kan bemerkes: 
Tunet er godkjent delt med bakgrunn i jordloven, og sektormyndighetene har ikke vesentlige 
innvendinger. Det ansees heller ikke aktuelt å kreve reguleringsplan for fradeling av denne ene 
tomten. 
 
Som negative momenter for dispensasjon og fradeling kan bemerkes: 
Det er generelt uheldig å fradele nye boligeiendommer i slike områder. Det kan bli økt fare for 
konflikter mellom boligformål og landbruksformål siden tunet ikke lenger blir en integrert del av 
landbrukseiendommen. 
 
Samlet sett synes hensynet til de bestemmelsene det dispenseres fra å være tilstrekkelig ivaretatt. 
Som hovedbegrunnelse for det gis at tunet er godkjent delt med bakgrunn i jordloven, og at 
sektormyndighetene ikke har vesentlige innvendinger. Det ansees heller ikke å være aktuelt å kreve 
reguleringsplan fordi det ikke ansees å være utfordringer med dette konkrete tiltaket som kan ha 
behov for å sees i en større sammenheng. Bygningene ligger på dagens 167/1 fordi de kom med på 
kjøpet ved at en tidligere landbrukseiendom ble tillagt 167/1. Bruket har ikke lenger bruk for 
bygningene på eiendommen. Det ligger til rette for å anbefale at fradelingen blir godkjent som 
omsøkt. 
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3. Alternativer 

 
Ikke gi dispensasjon og ikke gi tillatelse til fradeling. 

 
4. Konklusjon 

 
Det anbefales at det gis dispensasjon og at fradeling tillates. 
 
 
 
Vedlegg: 
167-1-sitkart 
167-1-følgebrev 
167-1-jordlovsbehandling 
167-1-vedtak jordlov 
167-1-fylkesmannen 
167-1-fylkeskommunen 
167-1-kommuneplan 
167-1-kart 5000 
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/107 Hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 

 
 

Søknad om konsesjon på del av Siggerud, gbnr. 152/1, 4 og 5 samt Åmothaugen, gbnr. 
149/2 i Eidsvoll 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.11.2003 avslås Even Kristen Hoels søknad om konsesjon på 
erverv av del av Siggerud, gbnr. 152/1, 4 og 5 samt Åmothaugen, gbnr. 149/2 i Eidsvoll. Avslaget 
begrunnes med at den avtalte prisen på kr. 2.500.000,- ikke tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling. 
 
 

 
Saksutredning: 
 
Saksopplysninger 
Landbrukseiendommen Siggerud, gbnr. 152/1, 4 og 5 og 149/2, ligger med bygninger og innmark rett 
øst for Trondheimsvegen rett nord for Brensmork. Det som er igjen av skogen etter etableringen av 
Tomterhagan boligfelt, ligger med én teig mellom sistnevnte og Bogsrudkrysset, og én teig mellom 
krysset og Klokkerenga.  
 
Eieren, Espen Tomter, søkte 17.8.2020 om tillatelse til fradeling av eiendommens innmarksareal, dvs. 
det aller meste av dyrka jord samt beite og skog på hovedteigen, slik som vist i figur 1. Tillatelse til 
deling ble gitt 6.10.2020.  
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Figur 1: Konsesjonseiendommen 

 
Arealet er ved kontrakt datert 13.8.2020 avtalt solgt til Even Kristen Hoel for kr. 2.500.000,-. 
 
Even Hoel eier og driver eiendommen Hol vestre, gbnr. 58/1 mfl. ca. 3 km nord for Siggerud, målt 
langs veg. Hoel ønsker å kjøpe jorda som tilleggsareal til denne eiendommen, som fra før er på ca. 
404 daa fulldyrka jord, ca. 12 daa beite og ca. 130 daa skog. Han driver kornproduksjon samt 
selvrekrutterende storfeproduksjon (ammekuer) og litt sauehold. Han har for øvrig leid og drevet 
konsesjonseiendommen siden 2018.  Figur 2 viser eiendommenes innbyrdes plassering. 
 
Even Hoel søker nå konsesjon på eiendommens innmarksareal i henhold til nevnte delingsvedtak. 
Dette omfatter del av gbnr. 152/1 og 5, del av gbnr. 152/4 samt hele gbnr. 149/2. Figur 3 er et utsnitt 
av økonomisk kartverk (ØK) som viser beliggenheten av de to siste som ble kjøpt til som tilleggsjord 
til gbnr. 152/1 og 5 i 1989.    
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Figur 2: Konsesjonseiendommen (nede t.v.) og kjøpers eiendom (øverst t.h.) 
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Figur 3: Utsnitt av ØK som viser beliggenheten til gbnr. 149/2 og 152/4 

 
Eiendommen det søkes konsesjon på er på ca. 104,5 daa fulldyrka jord, ca. 17 daa beite, ca. 8 daa 
skog og ca. 6 daa annet areal (i hovedsak vegareal), til sammen ca. 136 daa. 
 
Den fulldyrka jorda ligger samla, men er på grunn av private veger delt i tre teiger på henholdsvis ca. 
8, ca. 28 og ca. 68,5 daa. Arronderinga er jevnt over middels god i og med at arealet er avgrenset av 
veger, tun og tomt for lagerbygning slik som vist på figur 1. Jordet nord for tunet er imidlertid godt 
arrondert med lange drag langs Trondheimsvegen. 
 
Jordarten er moldholdig, for det meste siltig lettleire men også noe siltig og sandig mellomleire, og 
det meste av jorda er ikke bakkeplanert. Det ligger gamle drensgrøfter i drågene, men arealet er ikke 
systematisk grøftet. Jorda må derfor grøftes for å yte optimalt. Jorda er følgelig relativt tørkesterk og 
det er ikke behov for vatning, kanskje med unntak for i ekstreme tørkeår.  
 
Hellingsforholda er stort sett greie, bortsett fra på jordet sørøst på eiendommen der hellinga er 1:4 
på det bratteste.  
 
Da jordarten i hovedsak er lett leire er jorda godt egna til korn- og grasproduksjon, herunder 
matkornproduksjon. Den er mindre godt egna for produksjon av poteter og rotgrønnsaker som 
gulrot, mens grønnsaker som ikke er avhengig av lett jord, dvs. kålvekster oa., vil kunne dyrkes i alle 
fall på den mest siltrike lettleira nord på eiendommen. På den tyngre leira vil det dog kunne bli 
utfordrende i regnfulle somre og høster, spesielt med dagens grøftetilstand. 
 
Beitet består av ei bratt li ned mot østgrensa av eiendommen. Dette er tidligere fulldyrka areal som 
stort sett er for bratt til å kunne jordarbeides og høstes maskinelt uten risiko for alvorlige ulykker. 
Det meste kan dog kjøres med beitepusser slik at beitets yteevne kan holdes på et akseptabelt nivå. 
 
Skogen består av et par klynger med vedskog i utkanten av dyrkamarka. Dette er tidligere beitemark 
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som er blitt liggende ubrukt over tid. Det er i tillegg noe kantvegetasjon her og der.  
 
Vegene gjennom eiendommene er private, felles adkomstveger til omsøkte eiendom og 
naboeiendommene. Vi har ingen opplysninger om hvordan vedlikeholdskostnadene på disse blir 
fordelt, men vil anta at de fordeles etter bruk.  
 
Heftelser og rettigheter: Eiendommen overdras uten heftelser og rettigheter som antas å ha 
innvirkning på verdien. 
 
 
 
Saksutredning: 
 
Konsesjonslovens § 9 sier bl.a. følgende: 
 
”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål 
skal det legges særlig vekt på:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,  
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,  
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,  
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet» 

 
I henhold til § 9 a, 1. ledd, 2. punktum skal det ved erverv ubebygd eiendom som omfatter dyrka 
mark vurderes om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. 
 
Vurdering: 
 

1. Bosetting:  

Bosettingsspørsmålet er ikke relevant da eiendommen er ubebygd og skal brukes som tilleggsareal.  
 

2. Driftsmessig løsning: 

Kjøpers eiendom ligger ca. 3 km nord for omsøkte eiendom, og eiendommene grenser således ikke til 
hverandre. Tiltaket medfører derfor ingen drifts- eller arronderingsmessige gevinster. Imidlertid er 
ikke avstanden mellom bruka så stor at avstand i seg selv kan brukes som grunnlag for avslag. Dette 
er det praksis for både fra Eidsvoll og andre steder i landet. 
 
Kjøpers driftsgrunnlag vil styrkes, og det er positivt at jorda eies av den som bruker den, spesielt med 
tanke på viljen til å bevare og eventuelt forbedre jordas produksjonsevne over tid. Det kan nevnes at 
kjøper allerede har planlagt omfattende grøfting på eiendommen, noe det absolutt er behov for.  
Den driftsmessige løsningen er derfor akseptabel.  
 

3. Erververens skikkethet: 

Erverver har drevet sin egen og leide eiendommen, inkl. konsesjonseiendommen, i lang tid og på en 
utmerket måte. Han er dermed vel skikket til å drive eiendommen.  
 

4. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet: 

Kulturlandskapet påvirkes ikke direkte av ervervet, men god drift av hele det omsøkte arealet 
framover vil bidra til å bevare de kvaliteter kulturlandskapet har i dag. Søkers planer for drift av 
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eiendommen vil gi en god forvaltning av eiendommens ressursgrunnlag.  
 
Prisen: 
Prisen er avtalt til kr 2.500.000,-.  Det foreligger ingen takst, men med normale priser på beite og 
skog, vil det aller meste dvs. ca 2,4 millioner kr falle på den fulldyrka marka. Dette utgjør ca 23000 kr 
pr daa. Dette er en svært høg pris selv om en IKKE tar i betraktning at det ikke oppnås noen 
arronderingsmessige fordeler, at jorda er dårlig grøfta, og at det den ikke er godt egna til 
rotgrønnsaker og poteter. I tillegg ligger jorda et stykke fra søkers driftssentrum med de 
transportkostnader det medfører.  
 
Jord skal i konsesjonssammenheng verdsettes etter avkastningsverdi. Korn- og grasproduksjon er i 
følge søker det mest aktuelle her, og en kan dermed ta utgangspunkt i kornproduksjon som i de 
fleste tilfeller gir størst avkastning av de to.  
 
I ordinære takster, odelstakter og andre verdivurderinger gjort på Romerike de seinere år har en 
kommet ut med en jordverdi på fra ca 7000 til 13600 kr/daa, avhengig av avlingsnivået. I det siste 
tilfellet var avlingsnivået på 550 kg korn/daa.   
 
En har ikke detaljkjennskap til gjennomsnittlig avlingsnivå over mange år på denne eiendommen, 
men siden kjøper vurderer at grøftebehovet er såpass stort at han nå planlegger systematisk grøfting 
av hele eiendommen kan en anta at avlingsnivået ikke er på topp.   
 
Hvis en likevel forutsetter en gjennomsnittlig avling over år på ca 420 kg korn/daa ved konvensjonell 
dyrking kommer en fram til, med omtrent samme prising av innsatsfaktorene som i ovennevnte 
eksempler og med oppdaterte priser og tilskuddssatser til en avkastningsverdi på ca 12500 kr ved en 
kapitaliseringsrente på 4%. Siden jorda blir kjøpt som tilleggsjord kan det i konsesjonssammenheng 
godtas inntil 50 % tillegg grunnet stordriftsfordeler , dvs. ca 18750 kr.  
 
Den aktuelle prisen ligger høyt over dette, og selv om en legger inn et viss slingringsmonn er dette en 
pris som ikke kan sies å oppfylle konsesjonslovens krav om tilgodeseelse av en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling. Kjøpere av jord til slike priser vil ikke kunne forrente kjøpet med drifta ved 
normale, langsiktige rentebetingelser.  Pr. i dag ligger lånerenta under offisiell kapitaliseringsrentefot 
på 4 %, men dette har vi i konsesjonssammenheng ikke anledning til å ta hensyn til. 
 
Alternativer: 
 
Alternativene er i konsesjonssaker enten å gi eller ikke gi konsesjon som omsøkte, eller å gi konsesjon 
på visse vilkår. Dette gjelder også i denne saken. 
 
Konklusjon: 
Alle forhold unntatt prisen oppfyller vilkåra for konsesjonsinnvilgelse. Prisen er imidlertid for høg til 
at den tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Konsesjon kan derfor ikke tilrås. 
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Orientering fra administrajonen 
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Eventuel 
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Gbnr. 94/587 - Bekkelia 3 - Tillatelse til oppføring av garasje 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Situasjonskart 
Tegninger 
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Gbnr. 94/249 - Nordlivegen 44  - Tillatelse til oppføring av tilbygg 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Fasade E 1-3 
Fasade E 2-3 
Fasade E 3-3 
Situasjonskart Q 
Snitt og Plan D 1-1 med mønehøyde 
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Gbnr. 92/161 - Hjeratunet - Igangsettingstillatelse for arbeider på felt 4 
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Gbnr. 128/128 - Rammetillatelse -  fasadeendring og tilbygg enebolig 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Gjennomføringsplan 
Situasjonskart 
Tegninger 
 
 
 


