
Til 

Eidsvoll kommune 

Rådhuset 

2080 Eidsvoll                                                                                                  Eidsvoll Verk 10.05.2018 

 

Vedr. Detaljregulering for Holmenga Næringsområde, deler av gbnr. 97/1 

 

Vi ber om at det settes restriksjoner for anleggsarbeid på natt, lørdag kveld og helligdager i 
forbindelse med utbyggingen. Dette på grunn av støyplager for beboerne i Ormelia. 

Det samme burde gjelde for dagens virksomhet, pukkverket, på eiendommen. 

 

Med vennlig hilsen 

Svein Bjercke og Marianne Braaten 



 
 

 
 
   

Øvre Romerike Prosjektering AS 
Gjensidigegaarden 
PB. 26 
2051 JESSHEIM 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  25.05.2018 
Vår ref:  18/02465-2 
Deres ref:   941.18/akn 

 

Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for 
Holmenga Næringsområde i Eidsvoll kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 8. mai 2018. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir tatt hensyn til i plansaker.  
 
Om planen 
Planen skal regulere for framtidig næringsbebyggelse i tilknytning til eksisterende 
næringsområde. Planen er i tråd med gjeldende kommuneplan. Det er vurdert at 
planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Uttalelse til planen 
Området som nå reguleres tilstøter et næringsområde som gjennom uttak av masser 
skal bli tilrettelagt for næringsområde. Ut i fra ortofoto over området ble uttak av 
masser startet før 2011 og har pågått fram til i dag. Det ser ut til at området foreløpig 
ikke er tatt i bruk som næringsområde. DMF mener at ved tilretteleggingen av nytt 
område som nå reguleres, må det gjøres en ny vurdering om uttak av masser som 
følger av planforslaget omfattes av mineralloven, jf. § 3.  
 
Aktiviteter som sprenging og flytting av masse er aktiviteter som kan innebære uttak 
av mineraler, der mineraluttaket ikke er et selvstendig formål med uttaket, men 
derimot en nødvendighet for å kunne realisere et annet formål . Uttak hvor formålet 
ikke er å nyttiggjøre seg mineralet økonomisk vil i utgangspunktet ikke omfattes av 
mineralloven. Det vises for øvrig til vurderingsmomenter i lovens forarbeider i Ot prp. 
nr. 43 (2008-2009) s. 41 og 42.» 
 
DMFs mener at det til høringen av planforslaget må foreligge en betydelig mer 
detaljert beskrivelse av hvordan arronderingen av området vil foregå. Dersom uttaket 
omfattes av mineralloven gjelder følgende: Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, 
samt ethvert uttak av naturstein krever konsesjon jf. minerallovens § 43 før drift kan 
starte. Søknad sendes DMF, og berørte parter og lokale myndigheter vil høres før 
konsesjon eventuelt gis.  
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Regulering av masseuttak 
Dersom det skal drives masseuttak innenfor planområdet anbefaler DMF at planen 
regulerer til råstoffutvinning. Dersom området skal utnyttes som næringsområde på 
sikt, kan det legges bestemmelser knyttet til formål for etterbruk. 
 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har registrert en pukkforekomst på tilstøtende 
område som er regulert til næringsbebyggelse. Forekomsten er vurdert til å ha lokal 
betydning som byggeråstoffressurs. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs 
som kun kan tas ut der den naturlig forekommer. Det er viktig at ressursene utnyttes 
så optimalt som mulig, det vil si både i volum og kvalitet. Dersom det skal drives 
masseuttak må plandokumentene inneholde en beskrivelse og vurdering av 
mineralressursens egnethet til det formålet den planlegges brukt til. 
 
Når det er besluttet at tiltaket ikke er KU-pliktig forventes det at kryssende interesser 
og andre samfunnshensyn som skal ivaretas i reguleringsplanen blir nøye beskrevet i 
planbeskrivelsen. Dette er vesentlig for å få belyst all beslutningsrelevant informasjon. 
Reguleringsplanen legger føringer for arealbruken og vil blant annet inngå i grunnlaget 
for utarbeidelse av driftsplan og konsesjonsvilkår.  
 
Sikring og skjerming  
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for folk og husdyr som ferdes i 
området. Det er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for 
sikringstiltak, og tilsyn og vedlikehold av disse.  
 
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra 
boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. For eksempel har en 
vegetasjonsskjerm en estetisk funksjon, i tillegg til at den skjermer omgivelsene mot 
støy og støv. For å oppnå en bufferfunksjon må det settes av tilstrekkelig areal til 
formålet. 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Marie Lingstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 
 
 

http://www.dirmin.no/
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR HOLMENGA 
NÆRINGSOMRÅDE  

 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart for detaljregulering av Holmenga 
næringsområde, deler av gnr/bnr 97/1 i Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 11. juni 2018 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 
Dersom tiltaket medfører et økt behov for strøm, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere 
en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige 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 
stedsvarige (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. 

Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Emily C. Fjeldstad  
Avd. Rettigheter  

mailto:firmapost@hafslundnett.no


 
 
 
 

 
Ruter As Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus  Dronningens gate 40  Postboks 1030 Sentrum  NO-0104 Oslo  Telefon: +47 400 06 700 
Bankgiro 5081.08.21946  Foretaksregisteret NO 991 609 407 MVA  www.ruter.no  post@ruter.no 
 
 

  
 
Øvre Romerike Prosjektering AS 
Postboks 26 
2051 JESSHEIM 
    
 

 Kirsti Mobråten Gundersen 
   
Deres ref.: 941.18D/akn 
Vår ref.: 18/00269-2 
Dato: 06.06.2018 

 

   
 

 

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og oppstart av forhandling om 
utbyggingsavtale for Holmenga næringsområde i Eidsvoll kommune 

 
Viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Holmenga næringsområde i Eidsvoll 
kommune, datert 08.05.18. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av næringsbygg i tråd med 
områdereguleringen for Holmenga, vedtatt 09.12.14. Det legges hovedvekt på lager og logistikk, men 
det kan også være aktuelt med noe lett industri, håndverk og forretning for plasskrevende varer.  
 
For å nå målet om at persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange er det av 
stor betydning at ny bebyggelse plasseres slik at de aller fleste reiser kan foregå med gange, sykkel 
eller kollektivtrafikk. I det aktuelle området er det få innbyggere i gå- og sykkelavstand. Området har 
begrenset kollektivtilgjengelighet og det er ikke ønskelig med arbeidsplassintensiv og besøksintensiv 
virksomhet i området.  
 
Vi ser i varsel om oppstart at detaljreguleringsplanen for Holmenga næringsområde skal være i tråd 
med gjeldende områdereguleringsplan, og at det ikke er aktuelt med detaljvarehandel i området. Vi 
ber om at dette ivaretas i den videre planprosessen, og at planen får reguleringsbestemmelser som 
sikrer dette.  
 
 
Med hilsen 
Ruter As 
 
Halvor Jutulstad Kirsti Mobråten Gundersen 
plansjef prosjektleder 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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NVEs generelle innspill ved varsel om planoppstart -  

Detaljreguleringsplan for Holmenga næringsområde - Del av GBnr 97/1 

- Eidsvoll kommune, Akershus 

Vi viser til varsel om oppstart datert 08.05.2018.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  
 
Flom, erosjon og skred 
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg 
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 
derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.    
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 
 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  
 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  
 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf


 
Side 2 

 

 

 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er 
vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen.    
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i 
den enkelte saken.  
 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Kristin Selvik 

rådgiver 

 

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

Vedlegg: Sjekkliste  

   

   
 

  

Kopi til: 

Eidsvoll kommune 

 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465


Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVEs forvaltningsområder (pr. 31.10.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Hva som er nasjonale og vesentlige regionale 
interesser innen disse saksområdene, og som kan gi grunnlag for innsigelse, framkommer i NVEs veileder 2/2017. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Vassdragsmiljø i arealplanlegging 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

Vannressursloven 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/samfunnssikkerhet_i_kommunens-arealplanlegging_metode-for-risiko_og_saarbarhetsanalyse.pdf
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840?q=tek17
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/flaum/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer 

DSBs veileder Havnivåstigning og 
stormflo 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Etablering av nye energianlegg - 
Forholdet til plan- og 
bygningsloven 

Bebyggelse nær 
høyspenningsanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
https://www.norskvann.no/component/hikashop/product/412-r190-klimatilpasningstiltak-innen-vann-og-avlop-i-kommunale-planer/category_pathway-12
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/etablering-av-nye-energianlegg-forholdet-til-plan-og-bygningsloven/
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/Media/5420/bebyggelse-n%C3%A6r-h%C3%B8yspenningsanlegg-2017.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5


For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    
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Eidsvoll kommune - Detaljregulering - Del av gbnr 97/1 - Holmenga næringsområde - 
Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid 
 
Det vises til oversendelse datert 8. mai 2018 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Planområdet er på ca. 270 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). I områdene benevnt KBA6a, 
KBA6b, KBA7a og KBA7b åpnes det også for etablering av hotell/overnatting. 
 
Områdereguleringsplanen for Holmenga stiller krav om detaljregulering. Hensikten med 
planarbeidet er ifølge oppstartsvarselet å legge til rette for næringsbygg i tråd med 
områdereguleringen. Det legges hovedvekt på lager og logistikk, men det kan også være aktuelt 
med lett industri, håndverk og forretning for plasskrevende varer. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: 
 
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. I Eidsvoll vil det si at minimum 80 % av 
veksten skal skje i Eidsvoll sentrum/Sundet eller Eidsvoll verk/Råholt. Lokalisering av 
arbeidsplasser skal følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted. Rett lokalisering av 
arbeidsplasser bidrar til effektiv arealbruk, styrking av de prioriterte vekstområdene, redusert 
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transport, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med behov for rimelige arealer 
og nærhet til hovedtransportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. 
 
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. Vi legger 
til grunn at det ikke åpnes for virksomhet i strid med regional plan for areal og transport og 
forbeholder oss retten til å komme med ytterligere kommentarer i forbindelse med offentlig 
ettersyn av planforslag. 
 
Fylkesvei 
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet 
Hurdalsvassdraget/Vorma. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 
2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten 
for å oppfylle kravene i den regionale planen. 
 
Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Planen 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 
Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Kulturminnevernet viser til tidligere uttalelse til saken i brev av 29. mars 2012, vår ref. 
2011/22689, der det redegjøres for en gjennomført arkeologisk befaring og hvor det konkluderes 
med at potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner anses som liten. Det stilles ikke 
krav om arkeologiske registreringer, og tidligere krav frafalles. 
 
Nyere tids kulturminner 
Vi forutsetter at detaljreguleringen utarbeides i samsvar med områdereguleringen og har ingen 
ytterligere merknader knyttet til nyere tids kulturminner. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Margaret Andrea Mortensen      Pia Skipper Løken 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
 
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:  pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
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Nyere tids kulturminner:   hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
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Alf Kristian Nyborg

Fra: Anders Klaseie <anders_klaseie@hotmail.com>
Sendt: mandag 11. juni 2018 11.33
Til: Alf Kristian Nyborg; postmottak@eidsvoll.kommune.no
Kopi: dag.erland.opsahl@eidsvoll.kommune.no
Emne: Innspill til varsel om oppstart deteljreg. Holmenga del av GBNR 97/1 i 

Eidsvoll kommune

Hei! 
 
Som beitebruker i området, og bilist på Østre Hurdalsvei, ønsker jeg å komme med følgende innspill:  
 
Det må gjerdes på vestsiden av Østre Hurdalsvei helt nord til der reguleringsplangrensa kommer ned til 
veien. Ferista flyttes dit og gjerdet videreføres sammenhengende østover og sørover slik at det blir 
sammenhengende gjerde rundt hele reguleringsplanområdet. Gjerdet må minimum være av 
beitedyrstandard, men helst som viltgjerde.  
 
Det er avgjørdende for trafikksikkerheten og for å minske faren for påkjørsler av dyr at det ikke gjerdes slik 
at beitedyr har tilgang på veien for så å møte et gjerde rett på andre siden av veien. Gjerdet må være slik 
at både veien og næringsområdet gjerdes ute fra beiteområdet.  
 
Det må settes rekkefølgekrav slik at gjerdet kommer på plass før anleggsarbeid startes.  
 
 
Hilsen Anders Klaseie, 2074 Eidsvoll Verk.  



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eidsvoll kommune - Varsel om igangsatt planarbeid og forhandlinger om 
utbyggingsavtale - Holmenga næringsområde - deler av gbnr 97/1 - 
Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Øvre Romerike Prosjektering AS av 08.05.2018. 
 
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  
 
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre 
ansvarsområder. Området ser ut til å omfatte om lag 43 dekar som er kartlagt som dyrkbar jord. 
Reguleringsplanen bør sikre at matjordressursene kan bevares til matproduksjonen, og vi 
anbefaler at det utarbeides en matjordplan. 
 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt ”Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Alexander Karlsson  
rådgiver Christina Kinck 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Kopi til: 
Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 
Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer 
Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo 

Øvre Romerike Prosjektering AS
Postboks 26
2050 JESSHEIM 

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.: 941.18D
Deres dato: 08.05.2018
Vår ref.: 2018/10285-4 FM-M
Saksbehandler: Christina Kinck
Direktetelefon: 22003708

Dato: 11.06.2018

http://www.fmoa.no/
http://www.planlegging.no/
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Holmenga 
næringsområde, deler av gbnr. 97/1  

Vi viser til brev datert 08.05.2019 fra Øvre Romerikes Prosjektering AS. 
 
Beskrivelse av saken 
Øvre Romerikes Prosjektering varsler om oppstart av arbeid med detaljregulering for  
Holmenga næringsområde, deler av gbnr. 97/1. 
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av næringsbygg i tråd med 
områdereguleringsplanen for Holmenga, vedtatt 09.12.2014. 
 
Uttalelse fra Statens vegvesen til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 
 

 Formål forretninger for plasskrevende varer - definisjon 
I varsel om oppstart av planarbeid skriver Øvre Romerike Prosjektering at det kan være 
aktuelt å legge til rette for etablering av forretninger for plasskrevende varer på planområdet. 
 
Dersom tiltakshaver ønsker å regulere en begrenset del av planområdet til forretninger med 
plasskrevende varer må det stå i reguleringsbestemmelse at følgende varer er definerte som 
plasskrevende varer: «biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer og salg fra planteskole/hagesenter». 
 

 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
  
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 
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PlanID 023730800 - Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 - 
Holmenga Nord - Innspill til varsel om oppstart av planarbeid 

Eidsvoll viltnemnd behandlet saken 11.6.2018, sak 20/18. 

 

Viltnemnda vedtok følgende uttalelse: 

 

Viltnemnda har også tidligere avgitt uttalelse til flere planprosesser i dette området.  

Nemnda vil også denne gangen peke på at det er helt avgjørende at hele området blir 

inngjerdet med et viltgjerde som forhindrer at større dyr kommer inn på næringsområdet. 

Dette gjerdet må også ha en slik utforming at holder husdyr ute fra området.  

 

Det er videre viktig at det settes igjen en god korridor mellom næringsområdet (gjerdet) og 

myra i øst slik at dyr kan passere uhindret og uforstyrret mot undergangen ved 

Klaseiemåsan.  Det er avgjørende viktig at viltet ikke kommer ut på E6 eller inn på 

industriområdet. 

 

Viltnemnda vil også påpeke at det må være rikelig plass nord for næringsområdet, slik at 

det viktige vilttrekket ut på Staviåsen opprettholdes. Dette vilttrekket er godt dokumentert 

både i kommunens viltkartverk og i arbeidet i forbindelse med elgprosjektet, og er av 

regional betydning.  

 

 

 

Med hilsen 

Eidsvoll viltnemnd 

 

 

Ole R. Klokkerengen 

leder 

 

Tor Fodstad 

sekretær 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Eksterne kopimottakere: 

Eidsvoll kommune     
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