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Hafslund beskriver at det kan oppstå behov om ny 
nettstasjon til området. Anbefaler at areal til evt. 
ny nettstasjon reguleres iht. gitte krav. 
Ber om, dersom areal ikke reguleres, at det legges 

en formulering inn i bestemmelsene som 
tilrettelegger for etablering av nettstasjon. 
 
Informerer for øvrig om hvem som må bekoste 
nyanlegg, og oppfordrer til dialog med utbygger.  
 

Punkt om behov for ny nettstasjon tas delvis til følge -det 
lages en formulering i bestemmelsene i tråd med hva 
Hafslund ønsker.  
 

 Nytt pkt. 3.4 

Landbruk og Geodata, 
Eidsvoll kommune, notat 
datert 7.6.2017. 

Foreslår endring av planbestemmelse 2.6, som går 
på beitegjerder og ferist. 
 
Foreslått formål G1 og G2 diskuteres, og det 
stilles spørsmål om dette heller burde vært LNF-

formål. 

Delvis tatt til følge, med teksten: 
 
«Det skal være beitegjerde i ytterkant av planområdet 
mot utmark og FV 180. Gjerdet skal ha 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.»  
 
Regulering til Grønnstruktur henger igjen fra tidligere 
vedtatt områderegulering, og man har utformet 
detaljregulering i tråd med denne. Begrensninger for bruk 
av arealene fremgår av bestemmelsene. Etter utført 
geoteknisk undersøkelse er adgangen til oppfylling av 

arealene snevret inn til kun gjelde for felt G2. 
 

  
 
Endret pkt. 2.6 
 
 

 
 
 
Endret pkt. 5.4 
Innholdet i overnevnte 
er inntil nå blitt gjengitt 
i pkt. 3.3, og strykes.   



 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat, e-brev 

datert 16.6.2017 

NVE forventer at det dokumenteres at grunnen er 
stabil eller lar seg stabilisere før det kan 

planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i 
områder med marine avsetninger, iht. TEK10 § 7-
3. 

Tas til følge. Det er utarbeidet en rapport vedrørende 
geotekniske forhold. ROS-analyse er revidert. En 

reguleringsbestemmelse justeres i tråd med utarbeidet 
rapport. Rapporten følger planen som vedlegg. 

 Endret pkt. 5.4 
(oppfylling kun tillatt i 

G2) 

Bane Nor SF, e-brev 
datert 23.6.2017 

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

Tas til orientering.   

Statens vegvesen, region 
øst. E-brev datert 
26.6.2017. 

Anbefaler kommunen å oppdatere definisjon av 
«plasskrevende varer» i reguleringsbestemmelse 
pkt. 3.2 til å samsvare med nyere definisjon gitt i 
«Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus». Statens vegvesen mener at «lagersalg 
og lignende» er å betrakte som detaljhandel. 
 
 

Tas til følge. Se ellers vurdering av merknadsbrev fra 
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. 

 Endret pkt. 3.2 

Kommunalteknikk, 
Eidsvoll kommune, notat 
datert 3.7.2017. 

Gang- sykkelveg langs fv.180: 
Er usikre på om alternativ løsning presentert av 
Statens vegvesen i merknad datert 31.8.2015 er 

god, da det ikke er etablert tilfredsstillende interne 
adkomstveger gjennom Eidsvoll Verk 
Næringssenter, og det heller ikke er gitt noe 
tidsperspektiv på når etablering vil skje. 
 
Vil heller at rekkefølgekrav fastsatt i 
områdereguleringsplan for Holmenga 
opprettholdes med justert ordlyd slik Statens 

vegvesen beskriver i samme brev. 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. ifm. 

nytt anlegg i Larsvika. 
 
Kommunalteknikk har også kommentarer til en 
del reguleringsbestemmelser:  

Det er foretatt vurderinger med hensyn til gang- og 
sykkelvegen. Tiltakshaver ønsker å bygge fotgjengertrase 
internt gjennom området til Eidsvoll Verk næringssenter 

og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg (EVNS) i tråd 
med forslaget fra vegvesenet under varsel om oppstart (se 
planbeskrivelse). Dette fremfor å videreføre gang- og 
sykkelveg videre langs fv. 180. I den forbindelse foregår 
det nå en mindre endring av overnevnte plan med fokus 
på å tilrettelegge for sammenkobling av formålene i disse 
to planene.  
  

Delvis tatt til følge. Ordlyden fra rekkefølgebestemmelse 
pkt. 8.2 i områdeplan endres og tilpasses tiltakshavers 
ønske om bygging av intern gangtrase gjennom EVNS.  
 
 
Tas til orientering.   
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nytt pkt. 7.2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nytt pkt. 7.2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

1. 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. Bestemmelsen må enten 
sløyfes eller utdypes nærmere.  
2. 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.  
3. Pkt. 7.3 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. 

1. Tas til følge og sløyfes. 
2. Rekkefølgebestemmelse til områdeplan punkt 8.2 tas 

delvis til følge, punkt 8.3 tas helt til følge mens punkt 8.1 
tas ikke til følge. Sistnevnte (vedrørende byggeplan for 
krysset fv. 180 og FV5) videreføres ikke da 
hovedadkomst til planområdet planlegges via avkjøring 
til fv. 180 lenger sør som vist i reguleringsplan for EVNS 
(se bestemmelse 7.4), - som er ferdig opparbeidet.  
3. Tas til følge og vil fremstå som mer lik bestemmelsen 
fra områdereguleringen, som uansett vil måtte sees på 

ved byggesaker innenfor planområdet for 
detaljreguleringen ettersom dette er en overordnet plan 
som suppleres av en detaljert plan for et mindre areal. 

 
 

 

Tidligere pkt. 2.10- 
«Avtale, vann og 

avløp» sløyfes.  
 
Endret pkt. 7.2, 7.3  
 
 
 
Endret pkt. 7.4 og nytt 
pkt. 2.18 

Akershus 
Fylkeskommune, e-brev 
datert 03.07.17 

Fylkesrådmannen fremmer innsigelse til at 
planbestemmelsene § 3.1 åpner for etablering av 
kontor utover det som tilhører øvrig 
næringsvirksomhet i planområdet. Ordlyden i 
bestemmelsen åpner for virksomhet i strid med 

prinsipper i regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus. 
 
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.  

Reguleringsbestemmelse § 3.1, med ordlyd som åpnet 
opp for etablering av kontorvirksomhet utover det som 
tilhører øvrig næringsvirksomhet i planområdet. er endret 
til følgende   
§ 3.1: «Områdene kan utnyttes for forretning/industri/ 

håndverk og lagervirksomhet (1811/ 1340), samt 
tilhørende kontorvirksomhet (1150).». 

 
Anmodning om frafall av innsigelse er sendt fylkes-
kommunen 28.08.17, med svar mottatt 18.09.17.  
 
For øvrig er «Lager/lagersalg eller lignende» tatt ut av 
reguleringsbestemmelsen § 3.2. 

Se også merknad fra Statens Vegvesen region øst. 

 Endret pkt. 3.1 og 3.2 
 



 

Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, e-brev datert 

04.07.17 og e-brev datert 
18.06.2017 

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. 
 
Fylkesmannen forutsetter at notat fra Løvlien 
Georåd datert 11.7.17 følges opp i videre 

planlegging og utbygging av området. Dette for å 
ivareta sikkerhet knyttet til grunnforholdene i 
planområdet. Det presiseres at dette er en uttalelse 
som kommer i tillegg til uttalelsen datert 4.7.2017. 

Se vurdering gjort vedrørende Akershus 
Fylkeskommunes innsigelse. 

 
Anmodning om frafall av innsigelse er sendt 
fylkesmannen 28.8.2017, med svar mottatt 14.09.17.  
 
 
 
Tas til følge.   

 Endret pkt. 3.1 og 3.2 
 

 
 
 
 
 
 
Endret pkt. 5.4  

 

 


