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Plan ID 023730300 - Detaljreguleringsplan for gbnr. 90/122, 148 m.fl. 
- "ØRN Syd". Sluttbehandling 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for gbnr. 90/122, 
148 m.fl. – ØRN Syd. Plankart og planbestemmelser er datert/revidert 12.4.2019. 

SAKSUTREDNING 

1 Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Hensikten med reguleringsplanen er å få til hensiktsmessig og oppdatert arealdisponering i den 
ubebygde og sydligste delen av Dal næringsområde. Planen skal blant annet bidra til å 
legitimere en allerede opparbeidet adkomstveg som det tidligere er gitt dispensasjon for, sikre 
en allerede regulert men ubebygd offentlig kjøreveg mellom Vognvegen og Industrivegen, 
samt oppdatere arealbruken og innholdet i gjeldende reguleringsplan av 1984 opp mot dagens 
lovverk. 
 
Planforslaget fremmes av Øvre Romerike 
prosjektering AS på vegne av Dal Næringspark AS 
v/ Ole Martin Almeli samt på vegne av Oslo 
kommunes eiendomsetat v/ Liv Aulund. 

1.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet utgjør den sydligste delen av ØRN 
industrifelt på Dal (også kjent som Dal 
næringsområde) med beliggenhet øst for E6. 
Området er tilnærmet flatt, - grunnen består av 
breelvavsetninger (sand, grus, stein). Planområdet 
inkluderer også en skogteig som Oslo kommune 
står som hjemmelshaver av. Foruten 4-5 bedrifter 
som ligger innenfor planens avgrensning i 
nordvest, er området i det store og hele ubebygd. 
Planområdet avgrenses som vist i figur til høyre.  
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1.3 Planprosessen: hva har skjedd 

30.8.2017 → Oppstartsmøte  
12.3.2018 → Varsel om oppstart til berørte grunneiere og offentlige instanser pr. brev  
15.5.2018 → Varsel om mindre utvidelse av planområdet til berørte grunneiere pr. brev 
29.4.2019 → Førstegangsbehandling i hovedutvalg for næring, plan og miljø 
22.5.2019 → Offentlig ettersyn av planforslag, varsling av grunneiere og offentlige instanser  
 
Frist for å inngi merknader til planforslaget var den 13.8.19. Det forelå fire merknader ved 
svarfristens utløp. Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Viken samt Akershus 
fylkeskommune skrev alle i sine tilsvar at de ikke hadde konkrete merknader til planforslaget. 
Grunneiere Rolf og Svein Ytterli har på vegne av Vognvegen 39 AS/Dal Eiendom AS (som 
begge holder til på Dal næringsområde) sendt inn tilsvar på planforslaget.  
 
Deres anførsler handler om at de ikke ønsker en regulert felles kjøreveg over deres 
eiendommer slik planforslaget stadfester. De mener at kjørevegen vil forringe utviklings-
potensialet på deres eiendommer samt umuliggjøre realiseringen av et nytt fremtidig bygg 
som de har en vedlagt skisse for. De foreslår at kjørevegen, som er nødvendig adkomst til den 
sydligste næringstomten innenfor planforslaget, flyttes og reguleres lenger øst i planområdet 
bort fra deres område.  
 
Administrasjonen har vurdert innholdet i merknaden og kommet frem til at den ikke medfører 
endringer av planforslaget. Begrunnelsen for dette kan leses i vedlegget merknadsskjema. Der 
er det også vist et kart som viser eiendommene merknaden dreier seg om.   

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet reguleres til kombinert bebyggelse og anleggsformål, - næringsbebyggelse og 
forretninger. Arealformålet er i stor grad en videreføring av hvordan gjeldende reguleringsplan 
for området, Dal næringsområde – vedtatt 14.12.1984, er blitt anvendt og håndhevet av 
kommunens forvaltning tidligere. Gjeldende plan stadfester formålet næringsbebyggelse med 
tilhørende anlegg. I forslag til nytt arealformål inngår lager, industri, håndverksvirksomhet og 
plasskrevende forretninger. Planen gir stor fleksibilitet for fremtidige små og mellomstore 
bedrifter som baserer seg på et av de overnevnte underformålene eller en kombinasjon av 
disse. ØRN industrifelt innehar fra før en miks av forskjellige næringsaktører. Se s. 11 i 
planbeskrivelsen for eksisterende virksomheter på ØRN industrifelt (ikke uttømmende).  
 
Planområdet er delt opp i 11 delfelter. Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeidelse av 
regulerte kjøreveger, fortau og gang- og sykkelveg (sistnevnte ligger utenfor 
planavgrensningen). Utnyttelsesgraden for området er foreslått satt til 50 % BYA. Tillatt 
byggehøyde skal ikke overstige 14 meter. 

1.4.1 ROS 

Vedlagt. Det er ingen funn som tilsier at en utbygging vil medføre for stor risiko. 

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold 

Vedlagt. Det ble ikke gjort funn av sårbare naturtyper eller arter som må vernes. 

1.4.3 Støyrapport 

Det er stilt krav om beplantning i grøntarealet for å skjerme boligfeltet i sør fra støy og innsyn. 

1.4.4 Geoteknisk rapport 

Vedlagt. Rapporten konkluderer med at områdestabiliteten er ivaretatt. 

1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 

Planområdet er avsatt til eksisterende/fremtidig næringsbebyggelse i gjeldende kommuneplan. 
Planområdet er regulert til «næringsbebyggelse med tilhørende anlegg» i gjeldende 
reguleringsplan fra 1984. Både «Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll 2016-27» og 
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«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» fremhever lokaliseringsstrategien 
rett virksomhet på rett sted, som gjør seg gjeldende for det forliggende planforslaget. 

2 Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

2.1.1 Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll kommune 2016-2027 

Planen tar høyde for at lokalisering av arbeidsplasser, handel, service og tjenester i kommunen 
skjer etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted. Denne målsettingen innfris ved å legge 
til rette for at de arealkrevende virksomhetene med stort behov for biltransport lokaliseres 
langs E6. Ved å stimulere til at de arealkrevende virksomhetene etableres i tilknytning 
hovedveinettet og utenfor tettstedene, åpner kommunen samtidig opp for at de arbeidsplass-
intensive og besøksintensive virksomhetene (forretning, kontor og tjenesteyting) hovedsakelig 
etablerer seg i de prioriterte tettstedene Eidsvoll sentrum og Eidsvoll verk/Råholt. Planforslaget 
åpner opp for at byggeområdet kan tilrettelegges for tradisjonell næringsbebyggelse for 
industri, lager og håndverksvirksomhet. Det anses også riktig å åpne opp for plasskrevende 
forretninger på området, da denne typen virksomhet allerede er representert på ØRN 
industrifelt fra før, jf. bilforretning, bilglass, dekkfirma, møbelforretning. Formålet 
plasskrevende forretninger vil også kunne fange opp andre typer virksomheter som ikke lar 
seg definere innenfor rammene av enten kun næring eller kun forretninger, et eksempel kan 
være et lager-/industriforetak som også bedriver noe varesalg som en bigeskjeft. 

2.1.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  

Hovedgrepet i planen er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til  
prioriterte vekstområder, og en tilsvarende klar begrensing på spredt vekst utenfor disse  
områdene. Retningslinje R10 sier at alle kommunene skal kunne legge til rette for 
næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser 
skal følge prinsippene i regional plan om rett virksomhet på rett sted. Rett lokalisering av  
arbeidsplasser bidrar til redusert vekst i transportarbeid, effektiv arealbruk, styrking av de 
prioriterte vekstområdene, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med 
behov for rimelige arealer og nærhet til hovedvegnettet lokaliseres utenfor tettstedene. 
Retningslinjen samsvarer i stor grad med kommunens næringsutviklingsplan som beskrevet 
over, og planforslaget anses derfor å være i tråd med R10. 

2.2 Trafikkforhold 

Planforslaget bidrar til å 
komplementere og ferdigstille 
infrastrukturen som er regulert i 
gjeldende reguleringsplan, - jf. 
manglende kjørevegforbindelse 
mellom Vognvegen og Industrivegen 
som aldri er blitt bygd i tråd med 
gjeldende plan, se figur. Manglende 
utbygging av denne vegstrekningen 
har sannsynligvis medvirket til at en 
stor del av ØRN industrifelt har blitt 
liggende ubebygd i lang tid. En 
utbygging i tråd med planforslaget 
vil besørge at ØRN industrifelt får en 
gjennomgående samleveg som 
knytter hele feltet sammen. 
Samlevegen vil også inneha et 
nesten fullstendig sammenhengende 
fortau. Planforslaget legger også opp 
til at gang- og sykkelvegen som er regulert mellom Industrivegen i nord og Sessvollvegen i sør 
i reguleringsplanen «gang- og sykkelveg på Dal næringsområde, ved B1-2 – vedtatt 
28.5.2013» skal bli opparbeidet, om ikke annet med sti-preg jf. bestemmelse § 5.6. 
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3 Alternativer 

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

4 Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til detaljreguleringsplan for 
gbnr. 90/122, 148 m.fl. – ØRN Syd, vedtas. Plankart og planbestemmelser er datert/revidert 
12.4.2019. 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Merknader 
5 Merknadsskjema 
7 ROS-analyse 
8 Geoteknisk notat 
9 Illustrasjonsplan 
10 Naturmangfold, rapport 
11 Rammeplan VA, med notat 
11 Veger forprosjektert, med sporingskurver 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


