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1. INNLEDNING 
Asplan Viak AS er engasjert av Hammerstad Eiendom AS til å utarbeide detaljreguleringsplan for 
boligfelt for eiendommene gnr./bnr 158/76, eid av Kenneth Ottesen og 158/77 eid av Hammerstad 
Eiendom AS v/Kjetil Liahagen. Planområdet ligger sentralt plassert rett ved Ås skole i Eidsvoll 
kommune. Dette planinitiativet er utformet iht. Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering, og er bygd opp etter forskriftens §1 pkt. a-l. 

2. REDEGJØRELSE IHT. FORSKRIFT 

a) Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for et boligområde med ene-, tomanns- og flermannsboliger 
med tilhørende grøntareal og infrastruktur. Det legges til rette for ca. 50-60 enheter. Planen er en 
oppfølging av arealformålet i kommuneplanens arealdel. 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Planområdet består av eiendommene gnr./bnr. 158/76 og 158/77, og er på ca. 19daa. Området ligger 
rett vest for Hammerstadvegen og ved eksisterende bebyggelse på Hammerstad. Det er ca. 3km til 
Eidsvoll sentrum, 2,5km fra jernbanestasjonen, gangavstand til skole, barnehage og busstopp. Det er 
gang- og sykkelvegforbindelse til sentrum. Arealet ligger i overgangssonen mellom mer tettbebygde 
områder og landbruksområder. 

Området består av fulldyrka jord og blandingsskog med høy bonitet. Arealet ligger isolert fra annet 
skog- og jordbruksareal. Området inneholder en lokalt viktig naturtype der både eik, bøk, ask, lind og 
osp er registrert. I kommuneplanens konsekvensvurdering er virkningen av utbygging vurdert til 0. 

Planen vil medføre økt bruk av avkjøringen til Lilleåsveien fra Trondheimsvegen. Planarbeidet vil 
ellers ikke medføre vesentlige virkninger utenfor planområdet, ut over det man normalt må regne 
med ved utbygging av et nytt boligfelt.  

Bilde 1: Oversiktskart over planområdet og omegn. Planområdet markert i rødt. 
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c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det legges til rette for en variasjon av ene-, tomanns- og firemannsboliger med tilhørende 
infrastruktur. Eksisterende veg må oppgraderes. 

 

Bilde 2: Illustrasjon av hvordan bebyggelsen kan plasseres. 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Byggene vil variere i høyder og volum, fra tradisjonell frittliggende småhusbebyggelse på 
enkelttomter, til konsentrert bebyggelse med to-/flermannsboliger og fellesareal.  

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Vil være temaer ved utarbeiding av planforslaget. 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Kommuneplanens konsekvensutredning har konkludert med at småhusbebyggelse i området vil få 
liten innvirkning på landskapsbildet. Videre nevnes det at alleen ved Linlykkja anses som viktig.  

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og 
pågående planarbeid 

a. Reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan er Hammerstad Nord (planID 
023703600, 27.3.1979). Formålet for området er landbruksområde. 

b. Kommuneplan: Kommuneplanens arealdel 2013-2024 (planID 0237201501, 
10.3.2015). Området er i kommuneplanen avsatt til bolig, område B15 - Linløkka. 
Kommuneplanens arealdel er under revidering. Det er flere punkt i kommuneplanens 
bestemmelser som vil være førende for planarbeidet. 

c. Estetisk Veileder (revidert mai 2015: Kommuneplan 2015-2026): Estetisk veileder for 
Eidsvoll kommune skal ligge til grunn for all planlegging og saksbehandling etter plan- 
og bygningsloven.  
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Bilde 3 og 4: Gjeldende reguleringsplan til venstre og kommuneplanens arealdel til høyre. 

 
h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

• Kraftledning: Det går en kraftledning over området. Må legges i bakken. 
• Støy: Området er omfattet av gul og rød støysone fra Trondheimsvegen. Støyutredning 

må gjennomføres og eventuelle avbøtende tiltak legges inn i plan. 
• Bevaring av allé langs Linløkka: I kommuneplanens konsekvensutredning forutsettes det 

at det gjennom regulering må avklares behov for rekkefølgebestemmelser knyttet til 
bevaring av alleen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Bilde 5: Kart viser rød og gul støysone. 

 

i) Samfunnssikkerhet 

Planforslaget vil inneholde en ROS-analyse som tar for seg relevante temaer mht. risiko og sårbarhet. 
Kvikkleire: Ifølge kommuneplanens konsekvensutredning er det mellom 0,5-1km til kvikkleiresone, og 
området har lavt risikonivå. 

j) Berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles ved oppstart 

Varsel om oppstart av planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte parter. 
Adresselisten tas ut fra Statens Kartverk sine databaser for private parter når planavgrensningen er 
endelig fastsatt. Liste over offentlige fagmyndigheter som varsles framgår under. Vi ønsker innspill 
fra kommunen på om det er andre interesseorganisasjoner som bør varsles. 
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• Eidsvoll kommune  
• Viken fylkeskommune 
• Fylkesmannen i Oslo og Viken 
• NVE 
• Statens vegvesen 
• Renovasjon 
• Kraftnett 

 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 
naboer og andre berørte 

Det vil legges opp til en planprosess etter plan- og bygningsloven sine krav til medvirkning. 
Planprosessen vil også gjennomføres etter avtale med kommunen som planmyndighet. Det legges 
ikke opp til en utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., med det vil bli tatt direktekontakt og 
lagt opp til møter ved behov. 

l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift for konsekvensutredninger 

Planforslaget vurderes ikke å være omfattet av forskrift om konsekvensutredning. 
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