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Innsigelser mot reguleringsplan for Holmenga sør, Lundgårds skog 
gbnr. 124/35 - anmodning om frafall 

 
Det vises til fylkesmannens og fylkeskommunens uttalelser datert 04.07.17 og 18.05.17 i 
anledning offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Holmenga sør, Lundgårds skog 
gbnr. 124/35 i Eidsvoll kommune. Begge instanser fremmet innsigelse til forslag til 
reguleringsbestemmelse § 3.1, som var formulert med en ordlyd som åpner opp for 
etablering av kontorvirksomhet utover det som tilhører øvrig næringsvirksomhet i 
planområdet. Denne bestemmelsen har i tråd med uttalelsene blitt endret av 
administrasjonen til kun å omfatte kontor i tilknytning til lagervirksomhet: 
 
§ 3.1: «Områdene kan utnyttes for forretning/industri/ håndverk og lagervirksomhet (1811/ 
1340), samt tilhørende kontorvirksomhet (1150).» 
 
For øvrig hadde Fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen også merknader til 
innholdet i forslag til reguleringsbestemmelse § 3.2 som avgrenser handelsformålet til 
salgsvirksomhet for plasskrevende varer, lager/lagerslag eller lignende iht. begreps-
definisjon i fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. «Lager/lagersalg eller 
lignende» tas ut av reguleringsbestemmelsen, da denne definisjonen av forretning er i strid 
med definisjonen av forretning for plasskrevende varer. I tillegg er bestemmelsen presisert 
på følgende måte: 
 
§ 3.2: «Med forretning (1150) i områdene F/K/I/L1-2 menes her salgsvirksomhet for 
plasskrevende varer iht. begrepsdefinisjon i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service- 
og senterstruktur av 2001. Følgende forretninger for plasskrevende varer kan etableres på 
planområdet: forretninger for salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og 
andre større byggevarer og salg fra planteskole/ hagesentre. Det tillates ikke etablert 
kjøpesentra eller annen form for detaljhandel- eller hotellvirksomhet. 
  
Det kan også opplyses om at fylkesmannen har fått ettersendt en revidert ROS-analyse 
samt en geoteknisk faglig vurdering i tråd med avtale med Eidsvoll kommune. På bakgrunn 
av disse vurderingene er reguleringsbestemmelse § 5.4 revidert i tråd med NVEs anbefaling.  
ROS-analysen og den geotekniske vurderingen vil følges opp i utbyggingen av området. 
 
 
Med bakgrunn i det overstående anmoder administrasjonen i Eidsvoll kommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune om å frafalle sine innsigelser 
knyttet til reguleringsbestemmelse § 3.1. Hvis innsigelsene frafalles vil saken legges frem 
for politisk sluttbehandling. Det bes om en snarlig tilbakemelding, senest innen 3-tre uker.  
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Med hilsen 
 

Tonje Valborg Bekkadal 
Virksomhetssjef 

 
 
 

Sissel Pettersen 
Plansjef  

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 Reguleringsbestemmelser 

(revidert) 
3 Geoteknisk vurdering 
3 ROS-analyse (revidert) 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Anmodning om frafall av innsigelse - Holmenga sør - 

Lundgårds skog - gbnr 124/35 - Fylkesmannens svar 
 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 28.8.2017 der Eidsvoll kommune ber oss frafalle 

innsigelsen til detaljreguleringsplan for Holmenga sør – Lundgårds skog. Vi finner at de 

oppdaterte reguleringsbestemmelsene er tilfredsstillende, og frafaller derfor innsigelsen til 

planen. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ingeborg Austreng  

seniorrådgiver Christina Kinck 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Eidsvoll kommune - Vedrørende innsigelser mot reguleringsplan for Holmenga sør, 
Lundgårds skog - Gbnr 124/35 - Anmodning om frafall 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 28. august 2017, mottatt her 6. september 2017. 
 
Akershus fylkeskommune fremmet i brev datert 3. juli 2017 administrativ innsigelse til forslag til 
detaljreguleringsplan for Holmenga sør – Lundgård skog felt KBA5, KBA8 og G1, gbnr. 124/35 
med bakgrunn i at planbestemmelsene § 3.1 åpnet for etablering av kontorvirksomhet utover det 
som tilhører øvrig næringsvirksomhet i planområdet. Saken har ikke blitt behandlet i 
fylkesutvalget, slik vi varslet, etter som kommunen ga signaler om at den ville komme tilbake med 
reviderte planbestemmelser i tråd med fylkesrådmannens administrative innsigelse. 
 
I brev datert 28. august 2017 presenterer kommunen et forslag til revidert planbestemmelse og 
anmoder fylkeskommunen om å trekke innsigelsen. Fylkesrådmannen vurderer at den foreslåtte 
endringen av § 3.1 imøtekommer vår administrative innsigelse og finner å kunne frafalle 
innsigelsen forutsatt at planbestemmelsen ved politisk sluttbehandling i kommunen vedtas som 
foreslått i brev datert 28. august 2017. Vi ber om å få oversendt kommunens vedtak. 
 
Vi ser, for øvrig, positivt på den foreslåtte endringen av § 3.2. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Per A. Kierulf 
ass. fylkesdirektør plan og miljø 
 Margaret Andrea Mortensen 
 rådgiver plan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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