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UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERYSN AV PLANFORSLAG: DETALJREGULERING FOR DEL AV 
HOLMENGA, LUNDGÅRDS SKOG GNR.124 BNR.35, EIDSVOLL KOMMUNE 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart for detaljregulering for del av Holmenga, 
Lundgårds skog Gnr. 124 Bnr. 35 i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 7. juli 2017 og uttalelsen er 
dermed innen fristen. 
 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer 
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 

HN har ikke elanlegg i det området som omfattes av planen. 
 
Dersom utbygger blir gjort kjent med at noen av HN sine anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt med 
HN. 

1 Bemerkninger  

1.1 Behov for ny nettstasjon 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planforslaget har. 
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det normalt er 
behov for et areal på ca. 35 kvm (6,5 m x 5,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra bygning 
med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk 
som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner 
plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. Fortau, gang- og sykkelvei 
regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert 
sentralt i planområdet.  
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet.  
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:  
  

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 
 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 16 kvm, og det 
stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon m.v. 
 



Arealet som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og 
anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 
 

1.2 Kostnader knyttet til strømforsyning 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

2 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes 
med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter. 
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 
 

 
 
Avd. Rettigheter 
 
 



Fra: Geir Sunde Levang[Geir.Sunde.Levang@eidsvoll.kommune.no]
Dato: 31.05.2017 11:25:42
Til: Petter Mogens Lund (petter.mogens.lund@arealpluss.no)
Tittel: Offentlig ettersyn av planforslag, Lundgårds skog - del av Holmenga osv.

Hei
 
Vår medarbeider på Geodata som jobber med GIS, har sett på planforslaget og har noen bemerkninger.
Det går på samsvar med tilstøtende planer og plangrenser.
 
Regner med at dette kan fikses opp i slik det fremgår av vedlagt pdf.
 
 
Med vennlig hilsen,
Geir Sunde Levang
Arealplanlegger
Tlf. : 66 10 70 94

 
Planavdelingen,
Kommunal Forvaltning
Eidsvoll kommune
Besøksadresse: Rådhusgt.1 2080 Eidsvoll
Post: PB 90, 2081 Eidsvoll
Epost: post@eidsvoll.kommune.no
Planstatus for eiendom- kommunens kartløsning på internett.
 
---I henhold til arkivforskriften blir all e-post vurdert ført i kommunens offisielle arkiv med offentlige postlister---
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NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 

Offentlig ettersyn: Planid: 023726500 - Detaljregulering 
for del av Holmenga, Lundgårds skog gbnr. 124/35 

 
En har følgende merknader til planbestemmelsene  
 
1)  Pkt. 2.6  Beitegjerder og ferist: (endringer er markert med rødt) 
 
Det skal til enhver tid være beitegjerde i ytterkant av planområdet mot utmark og FV 180. 
Gjerdet skal ha en minimum høyde på 1,10 m, og være av en slik kvalitet at det holder alle 
typer beitedyr ute. Langs FV 180 avsluttes beitegjerdet mot ferist. Gjerdet skal 
vedlikeholdes av grunneierne i planområdet, slik at det er operativt til enhver tid.  
 
2)  Pkt. 5.4 Område G1 og G2: 
 
Er det riktig å regulere G1 til grønnstruktur? Burde ikke heller dette vært LNF? Slik punktet 
er utformet i dag kan arealet fylles opp med «overflatemasser fra planområdet». Dette er 
for så vidt greit nok, men vil det bli mulig å kontrollere at det ikke også fylles med eksterne 
masser? Erfaring viser at dette er vanskelig. I G1 vil det med denne formuleringen kunne 
fylles svært mye masse, så det bør i alle fall fastsettes en maksimal fyllingshøyde, samt 
krav til utformingen av avslutningen mot LNF-området i øst. Ideelt sett bør det kun tillates 
tilføring av masse i en viss tjukkelse, slik at det ikke kan etableres en ordinær tipp som blir 
svært dominerende i terrenget. Dette med fyllingshøyde/ -tjukkelse gjelder også G2 som 
allerede er delvis tatt i bruk som massemottak. Om dette er interne eller eksterne masser 
vites ikke.  
 
 
 
 

Dag Erland Opsahl 
rådgiver jordbruk 
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn  - Detaljregulering for del av 

Holmenga, Lundgårds skog GBnr. 124/35 - Eidsvoll kommune, 

Akershus 

Det vises til oversendelse av 18.05.2017. 

Kvikkleire 

Østre deler av planområdet består av torv og myr, med muligheter for marine avsetninger under, jf. 

NGUs løsmassekart (www.ngu.no). Se også bildet nedenfor. I alle områder med marine avsetninger kan 

det finnes kvikkleire. 

Mulighet for marin leire 

 

http://www.ngu.no/


 
Side 2 

 

 

 

Reguleringsbestemmelsene for felt G1 og G2 åpner opp for oppfylling av overflatemasser fra 

planområdet. I tillegg tillates det noe planeringsarbeid for kjøretøy til uttak av tømmer og opparbeiding 

av en skogsbilveg (LNFR).  

Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det 

dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Sikkerhetsnivået mot kvikkleireskred er angitt 

i TEK10 § 7-3. NVE vil gjøre oppmerksom på at den reelle faren for kvikkleireskred skal avklares 

senest på reguleringsplannivå. Vi minner om tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og 

kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1.   

NVE anbefaler at kommunen får vurdert østre deler av planområdet med hensyn på områdestabilitet, da 

det potensielt kan finnes kvikkleire her, samt at reguleringsplanen åpner opp for oppfylling av dette 

området. Vi viser i den sammenheng til NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet om kvikkleireskred. 

Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre 

jordarter med sprøbruddegenskaper. Veilederen ligger tilgjengelig på https://www.nve.no/flaum-og-

skred/arealplanlegging/. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   

   
 

  

Kopi til: 

Eidsvoll kommune v/Geir Sunde Levang 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
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Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av planforslag - PlanID 023726500 - Detaljregulering 

for del av Holmenga, Lundgårds skog - Gnr/bnr  124/35 

Planområdet berører ikke jernbanens interesser, og Bane NOR har ingen merknader.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 

seksjonssjef 

Plan og teknikk, Forvaltning og samfunnskontakt 

Gudrun Cathrine Laake 

senioringeniør 

Plan og teknikk, Forvaltning og 

samfunnskontakt 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for del av Holmenga,  
Lundgårds skog, gbnr. 124/35 i Eidsvoll kommune 

Vi viser til brev datert 18.05.2017 fra Eidsvoll kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Eidsvoll kommune har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til detaljreguleringsplan for del av 
Holmenga, Lundsgård skog, gbnr. 124/35. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av industri, lager, kontorer 
og forretninger for plasskrevende varer.  
 
Planområdet inngår i områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde og er regulert til 
bebyggelse og anlegg. I reguleringsbestemmelsene står det at områdene KBA5 og KBA8 kan 
utnyttes for industri-, håndverk- og lagervirksomhet og forretninger for plasskrevende varer. 

 
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre  
Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre gjelder for lokalisering av alle typer varehandel. 
Dersom det er gjort definisjon av plasskrevende varer i godkjente fylkesdelplaner skal disse 
følges. Bestemmelsene skal legges til grunn for kommunenes planlegging.  
 
Målet med den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre er å styrke by- og tettstedene  
og legge til rette for miljøvennlige transportvalg (gåing, sykling og kollektivtrafikk). 
 
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur - definisjon av 
plasskrevende varer  
I Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur står det følgende definisjon 
av plasskrevende varer: Retningslinjene for etablering av forretninger som forhandler 
plasskrevende varer gjelder forretninger for salg av biler og motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskole/hagesentre. 
 
Vi legger ved kopi av avsnitt 6.5 Retningslinjer for etablering og utvidelse av forretninger 
som forhandler varegrupper som er plasskrevende – i Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, 
service og senterstruktur.  
 



  

 

 

2 

Uttalelse fra Statens vegvesen til forslag til detaljreguleringsplan 
 
Reguleringsbestemmelse 3.2 Plasskrevende varer 
Vi ser at forslag til ordlyd i reguleringsbestemmelse 3.2 Plasskrevende varer er den samme 
ordlyden om reguleringsbestemmelse 3.04 Plasskrevende varer i områdereguleringsplan for 
Holmenga næringsområde, vedtatt 09.12.2014. 
 
For å sikre at reguleringsplanen blir i tråd med Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service 
og senterstruktur og Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus R10 Rett 
virksomhet på rett sted, er det viktig at det står i reguleringsbestemmelse 3.2 hvilke typer 
forretninger som er å regne som forretninger for plasskrevende varer. 
 
Ordlyden i forslag til reguleringsbestemmelse 3.2 Plasskrevende varer må endres ved at 
«lager/lagersalg eller lignende» tas ut av reguleringsbestemmelsen, fordi denne definisjonen 
av forretning er i strid med definisjonen av forretning for plasskrevende varer gitt i 
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur.  
 
Statens vegvesen mener at «lagersalg og lignende» er å betrakte som detaljhandel, selv om 
det i forslag til reguleringsbestemmelse 3.2 Plasskrevde varer, står at det ikke tillates etablert 
kjøpesentra eller annen form for detaljhandel. 
 
Lager er et eget arealformål, og hører ikke til formålet «forretning for plasskrevende varer». 
 
Dersom kommunen ønsker å legge til rett for etablering av forretninger for plasskrevende 
varer innenfor planområdet anbefaler vi følgende ordlyd i reguleringsbestemmelse 3.2: 
«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».   
 
 
 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
 
Inga-Elisabeth Gjerdalen 
Seksjonsleder Torhild Sletten 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 
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NOTAT UTEN OPPFØLGING 
 
 
 

Uttalelse fra KOT - Detaljregulering for del av Holmenga, 
Lundgårds skog gbnr. 124/35 

 
 
 
Trafikksikkerheten for gående og syklende må ivaretas.  
En registrerer uttalelse fra Statens vegvesen om regulert gang- og sykkelveg langs fv.180 
og rekkefølgebestemmelsene 8.2 i områdereguleringsplanen for Holmenga Næringsområde. 
SVV krever endringer i ordlyden dersom kommunen mener gang- og sykkelvegen skal være 
anlagt før det gis tillatelse til utbygging i området. 
Statens vegvesen skriver også at gang- og sykkelveg fra dagens gang- og sykkelveg fram til 
planområdet kan følge adkomstveger innenfor planområdet som et alternativ til å følge 
fylkesvegen. 
I og med at det ikke er etablert tilfredsstillende interne adkomstveger gjennom Eidsvoll Verk 
Næringssenter, og det heller ikke er gitt noe tidsperspektiv på når dette vil skje, synes dette 
å være et dårlig alternativ.  
Kommunalteknikk er derfor av den oppfatning at rekkefølgekrav fastsatt i 
områdereguleringsplan for Holmenga bør opprettholdes med justert ordlyd slik Statens 
vegvesen beskriver.  
Alternativt må det innarbeides rekkefølgekrav til opparbeidelse av interne kjøreveger 
gjennom Eidsvoll Verk Næringssenter. 
 
 
Vann, avløp og overvann: 
VA-notatet som er lagt til grunn for reguleringsplan for Holmenga er fortsatt gjeldende for 
spillvann og overvann, men for vannforsyning er situasjonen noe endret. Det vil ila. 2018 bli 
etablert en ny reservevannløsning fra Ullensaker kommunes nye vannbehandlingsanlegg i 
Larsvika, noe som vil sikre vannforsyningen i området. 
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Reguleringsbestemmelser: 
Pkt.2.10 i fellesbestemmelsene er feil. Eidsvoll kommune vil besørge vannforsyning langs 
tomtegrensa i syd i fm. reservevannledningen fra Larsvika, men spillvann, 
spillvannspumpestasjon, overvann og øvrig infrastruktur må besørges og bekostes av 
tiltakshaver. Pkt. 2.10 kan sløyfes eller det må utdypes nærmere. 
 
Pkt. 4.3 Annen veggrunn SAV finner en ikke i plankartet. Hva er dette? 
 
Pkt.7 Rekkefølgebestemmelsene bør omarbeides til tilsvarende rekkefølgebestemmelser i 
områdereguleringsplanen for Holmenga Næringsområde, pkt. 8.1, 8.2 og 8.3, med endret 
ordlyd. Jfr. første avsnitt. 
 
Pkt. 7.1 Fortau o_FT1 skal vel være o_SF1? 
 
Pkt. 7.2 Ordlyden her bør være tilvarende pkt.8.3 i rekkefølgebestemmelsene for Holmenga 
Næringsområde.  
I tillegg bør det også presiseres at rammeplan for vann- og avløpsanleggene skal utarbeides 
for hele områdereguleringsplanen for Holmenga Næringsområde, og at detaljplaner for veg, 
vann og avløp skal utarbeides for de enkelte delområder iht. denne rammeplanen.  
VA-rammeplanen må også inneholde prinsippløsning for overvannshåndtering, og 
detaljplanene må omfatte detaljløsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erling Amdahl 
fagleder plan og prosjekt 

 
 
 
 
Kopi til: 
Thomas Meisfjord    
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0107  OSLO    
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post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

Eidsvoll kommune 
Rådhusgt 1 
2080 EIDSVOLL 
 
Att. Geir Sunde Levang 
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18.05.2017 
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2015/2601 

 
Eidsvoll kommune - Gbnr 124/35 - Holmenga , Lundgårds skog - Detaljregulering - Uttalelse 
til offentlig ettersyn – Administrativ innsigelse 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 18. mai 2017 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Planområdet er på ca. 125 dekar og avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, 
vedtatt 10. mars 2015, og kommunedelplan for Ormlia - Staviåsen - Parisbrenna, vedtatt 
16. februar 2010. Områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde i Eidsvoll kommune, 
vedtatt 9. desember 2014, regulerer området til industri-, håndverk- og lagervirksomhet, forretning 
(kun plasskrevende varer, lager/lagersalg eller lignende i henhold til definisjon i fylkesdelplan for 
handelsvirksomhet, service - og senterstruktur vedtatt i 2001), samt hotell/overnatting. 
Områdereguleringsplanen stiller krav om detaljregulering. Forslaget til detaljreguleringsplan som 
er lagt ut til offentlig ettersyn åpner for kombinert formål forretning/kontor/industri/lager og 
grønnstruktur. Det er presisert at detaljvarehandel ikke er tillatt. Det åpnes ikke for hotell. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 4. september 2015 til 
varsel om igangsatt detaljregulering samt til uttalelser i forbindelse med utarbeidelse av 
kommunedelplan for Ormlia - Staviåsen - Parisbrenna og områdereguleringsplan for Holmenga 
næringsområde og har følgende merknader til planforslaget: 
 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av fylkestinget 14. desember 
2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å 
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Den regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. Utvikling utenfor de prioriterte vekstområdene 
bør begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljøer, og det bør også her 
legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport, sykkel og gange. 
Lokalisering av arbeidsplasser skal følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted. Rett 
lokalisering av arbeidsplasser bidrar til redusert vekst i transportarbeid, effektiv arealbruk, styrking 
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av de prioriterte vekstområdene, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med 
behov for rimelige arealer og nærhet til hovedtransportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. 
 
Fylkesrådmannens vurdering 
I varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering, datert 7. august 2015, ble det opplyst at 
hensikten med planarbeidet var «å detaljere byggegrenser, justere formålsgrense mellom 
byggeområde og grønnstruktur, samt å tilpasse regulerte høyder til naboområde i sør». Vi la i vår 
uttalelse datert 4. september 2015 til grunn at planarbeidet innebar en detaljering av gjeldende 
områdereguleringsplan og hadde på den bakgrunn ingen merknader til samordnet areal- og 
transportplanlegging, men forbeholdt oss retten til å komme med merknader ved offentlig ettersyn. 
Områdereguleringsplanen regulerer området til industri-, håndverk- og lagervirksomhet, forretning 
(kun plasskrevende varer, lager/lagersalg eller lignende i henhold til definisjon i fylkesdelplan for 
handelsvirksomhet, service - og senterstruktur vedtatt i 2001), samt hotell/overnatting. I henhold til 
forslaget til detaljreguleringsplan som er lagt ut til offentlig ettersyn kan området utnyttes for 
forretning/kontor/industri-/håndverk- og lagervirksomhet samt tilhørende kontorvirksomhet. Det 
tillates ikke etablert kjøpesentra eller annen form for detaljhandel eller hotellvirksomhet. 
 
Fylkesrådmannen har under arbeidet med både kommunedelplan for Ormlia - Staviåsen - 
Parisbrenna og områdereguleringsplan for Holmenga næringsområde vært tydelig på at det aktuelle 
området, med sin nærhet til E6 og avstand til sentrums- og boligområder, er å betrakte som en C-
lokalitet etter ABC-prinsippet og er egnet for virksomheter med få ansatte og besøkende. 
Arbeidsplassintensive virksomheter, som kontor, bør lokaliseres sentralt, med god tilgjengelighet 
med kollektivtransport, gange og sykkel. Vi er positive til at det ikke åpnes for detaljhandel eller 
hotellvirksomhet. Vi ser det imidlertid som svært uheldig at reguleringsbestemmelsene § 3.1 åpner 
for kontorvirksomhet utover det som tilhører øvrig næringsvirksomhet i planområdet. 
 
Fylkesrådmannen fremmer på denne bakgrunn innsigelse til at planbestemmelsene § 3.1 
åpner for etablering av kontor utover det som tilhører øvrig næringsvirksomhet i 
planområdet. Innsigelsen kan trekkes dersom formuleringen endres til 
«forretning/industri/håndverk og lagervirksomhet (1811/1340), samt tilhørende 
kontorvirksomhet (1150)». Innsigelsen er administrativ og avhenger av godkjennelse av 
fylkesutvalget. Saken vil bli meldt opp til behandling i fylkesutvalget 22. august 2017 med 
anbefaling om at fylkesutvalget opprettholder den administrative innsigelsen. 
 
Når det gjelder formålet lager/lagersalg i reguleringsbestemmelsenes § 3.2, støtter vi uttalelsen til 
Statens vegvesen region øst i brev datert 26. juni 2017. Vi viser for øvrig til Statens vegvesens 
uttalelse for forhold som gjelder fylkesvei. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Per A. Kierulf 
Ass. fylkesdirektør plan og miljø    Margaret Andrea Mortensen 

rådgiver plan 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Statens vegvesen, Region øst  
 
Saksbehandlere:  
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: bjarne.gaut@afk.no 22 05 56 20 
Nyere tids kulturminner:  hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eidsvoll kommune - Offentlig ettersyn av detaljregulering - Holmenga - 

Lundgårds skog - gbnr 124/35 - Fylkesmannens uttalelse 
 

 

Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av 18.05.2017. 

 

Fylkesmannen fremmer innsigelse til planbestemmelsen § 3.1 som åpner for etablering av 

kontor utover det som tilhører øvrig næringsvirksomhet i planområdet. Etablering av 

kontorvirksomheter i dette området vil være i strid med nasjonale og regionale føringer for 

areal- og transportplanlegging.  

 

Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under ”plan og 

bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 

av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 

 

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 

følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 

 

 

Fylkesmannens merknader 

 

Planområdet er på ca. 125 dekar, og er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, 

og er regulert til industri, håndverk og lagervirksomhet, forretning for plasskrevende varer samt 

hotell/overnatting i områderegulering for Holmenga næringsområde. Områdeplanen stiller krav 

om detaljregulering.  

 

Områdene F/K/I/L1 og F/K/I/L2 omfatter mesteparten av planområdet og foreslås regulert til 

forretning/ kontor/ industri-/ håndverk- og lagervirksomhet samt tilhørende kontorvirksomhet. 

Kontorarbeidsplasser og andre arbeidsplasser med mange ansatte bør lokaliseres i umiddelbar 

nærhet til kollektivknutepunkt for å sikre at flest mulig kan benytte kollektivtrafikk, sykle og gå 

til jobben, i tråd med målene i klimaforliket. Fylkesmannen fremmet i forbindelse med arbeidet 

med kommunedelplan for Ormila – Staviåsen - Parisbrenna innsigelse til regulering av 

Eidsvoll kommune 

Rådhusgata 1 

2080 Eidsvoll  
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næringsformål for disse områdene med den begrunnelse at området er å anse som en C-lokalitet 

med dårlig kollektivtilgjengelighet, og at det ikke bør etableres virksomheter som trekker til seg 

mange mennesker, for eksempel kontor- og servicearbeidsplasser. Næringsformålet som var lagt 

inn i kommunedelplanen var ikke avgrenset ved offentlig ettersyn, men ved vedtak av planen var 

formålet begrenset til å omfatte industri-, håndverks- og lagervirksomhet samt salg av 

plasskrevende varer og tyngre vareslag. Fylkesmannen trakk sin innsigelse på grunn av denne 

begrensningen. 

 

I henhold til Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus skal 80 % av bolig og 

arbeidsplassveksten i kommunen skje innenfor prioriterte vekstområder. Hensikten med dette er 

å bidra til målet om at persontransportveksten i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtransport, 

gange og sykkel. Rett lokalisering av arbeidsplasser bidrar til redusert vekst i transportarbeid, 

effektiv arealbruk, styrking av de prioriterte vekstområdene og god utnyttelse av 

kollektivtransport. I henhold til retningslinje R 10 i regional plan skal lokalisering av alle typer 

arbeidsplasser følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted. Arbeidsplassintensive 

virksomheter som kontor bør ha høy arealutnytting, sentral lokalisering i bystrukturen, god 

kollektivtilgjengelighet, mange innbyggere i gang- og sykkelavstand, lav parkeringsdekning med 

bil og høy med sykkel.  

 

Det aktuelle området ligger ikke i tilknytning til kollektivtrafikk eller tettsted, og transporten til 

og fra området vil i all hovedsak bli bilbasert. Området er ikke egnet for kontor eller annen 

besøksintensiv virksomhet da det vil generere økt biltrafikk. Dette vil være i strid med målene 

om reduserte klimagassutslipp og effektiv bruk av eksisterende veg og kollektivsystem. 

Fylkesmannen ser det derfor som svært uheldig at reguleringsbestemmelsene § 3.1. åpner for 

kontorvirksomhet utover tilhørende kontorplasser for den øvrige næringsvirksomheten i 

planområdet. Fylkesmannen har vurdert at planbestemmelsen strider mot føringene i Statlig 

planretningslinje for bolig- areal og transportplanlegging og Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus, samt med de føringene som er lagt for området gjennom arbeidet med 

kommunedelplan og områderegulering. Fylkesmannen fremmer innsigelse til at 

planbestemmelsene § 3.1. åpner for etablering av kontor utover det som tilhører øvrig 

næringsvirksomhet i planområdet.  

  

Reguleringsbestemmelsen § 3.2 avgrenses handelsformålet til salgsvirksomhet for plasskrevende 

varer, lager/lagersalg eller lignende iht begrepsdefinisjonen i Fylkesdelplan for handel, service og 

senterstruktur fra 2001. Det tillates ikke etablert kjøpesenter eller annen form for detaljhandel- 

eller hotellvirksomhet. Lagersalg er ikke en tydelig definert kategori, men kan innebære 

detaljhandel. Detaljhandel i dette området vil være i strid med Fylkesdelplan for handel, service 

og senterstruktur og Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre som gjør definisjonene i 

fylkesdelplanen juridisk bindende. Formålet lagersalg må derfor tas ut av 

reguleringsbestemmelsene for å sikre at det ikke blir etablert detaljhandel i området.  

 

Fylkesmannen har etter avtale med Eidsvoll kommune fått utsatt frist til å uttale seg til 

reguleringsplanen fordi kommunen skal sende over en oppdatert ROS-analyse. Ettersom vi 

fremmer innsigelse til planen sender vi likevel vår uttalelse nå, slik at kommunen skal bli klar 

over denne så tidlig som mulig. Uttalelse med hensyn på ROS og samfunnssikkerhet vil bli 

ettersendt. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Skogen  

seksjonssjef Ingeborg Austreng 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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