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Sluttbehandling av Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak Ormlia 
PlanID 303532900 
 
Vedtak som innstilling fra Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 08.06.2021 - sak 21/55 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - Detaljregulering for del av 
gbnr. 97/1 og 120/1 – Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 
3.5.2021. 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - Detaljregulering for del av 
gbnr. 97/1 og 120/1 – Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 
3.5.2021. 
 
 
 

1. Saksopplysninger  
Planforslaget tilrettelegger for et midlertidig massemottak på deler av eiendommene gbnr. 
97/1 og 120/1. Reguleringsplanen blir fremmet som en privat detaljregulering. Grunneiere 
er Mathiesen Eidsvoll Værk og Dag Tore Halvorsen. I tråd med føringene i regional plan for 
masseforvaltning i Akershus og definisjon av deponi og massemottak, defineres 
planområdet som et massemottak.  
 
Området har ikke blitt konsekvensutredet, da tiltaket ikke anses å falle inn under KU 
forskriften. Det vises til fremlagt dokumentasjon fra Arealtek datert 22.1.2020, “KU-
vurdering, fremtidig deponi på del av gnr. 97, bnr.1 Eidsvoll kommune” (se vedlegg.)  
 
Det har ikke blitt gjort formålsendringer som følge av offentlig ettersyn.  



 
Det er registrert en MiS-figur på 2,2 daa; “rik bakkevegetasjon”. Området må kvalitetssikres 
og gjennomgå en artsregistrering. Dette vil gjennomføres i juni. Dokumentasjonen må 
fremlegges ved søknad om igangsettingstillatelse jf. reguleringsbestemmelse pkt 7.1 
bokstav c). 

 
1.2 Beskrivelse av planområdet 
Selve planområdet er på ca. 80 daa og ligger inntil E6 nordgående felt, ved veikro Nebbenes og i 
nærheten av industriområdet Holmenga Nord (PlanID 023730800). Hensikten med massemottaket er 
å ta imot toppmasser fra planområdet for Holmenga Nord i forbindelse med klargjøring av fremtidig 
næringsområde som skal etableres her. Mottaket skal kun ta imot rene stein- og jordmasser. 
 
 
1.3 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger til rette for et midlertidig massemottak på deler av eiendommene gbnr. 97/1 og 
120/1. Selve planområdet er på ca. 80 daa og ligger inntil E6 nordgående felt, ved veikro Nebbenes 
og i nærheten av industriområdet Holmenga Nord. Av illustrasjonsplanen kan man se at det i 
hovedsak vil fokuseres på formålet massemottak i midtre del av planavgrensningen, og det er avsatt 
ca. 50 daa til dette. 
 
Massemottaket sees i sammenheng med nærliggende reguleringsplan og industriområde Holmenga 
Nord, der massene skal hentes ut fra. Det skal hentes ut inntil 350 000m3 masser bestående av 
morenemateriale og renskmasser; stein, grus og jord. Etter endt oppfylling skal området tilbakeføres 
til skogbruksformål. 
 
1.3.1 Tilgrensende planer 
Reguleringsplan for E6 Dal-Minnesund (planID 023717500)  
Planområdet grenser mot og overlapper til dels med detaljregulering for 4-felts E6. Arealene som 
overlapper er regulert til landbruk. Planen inkluderer adkomst til planområdet. Byggegrense i 
reguleringsplan for ny bebyggelse er 150 meter fra senter kjørefelt i nærmeste kjørebane for E6.  
 
Holmenga Nord (planID 023730800)  
Et større område nord for E6 er regulert til kombinert formål - forretning/kontor/industri/lager. 
Planen ble vedtatt i september 2019 og det skal legges til rette for attraktive næringsarealer i 
tilknytning til E6. I forbindelse med etableringen av næringsområdet skal det tas ut betydelig med 
masser. Massene skal benyttes til opparbeiding og etablering av næringsområdet. Overskuddsmasser 
skal fortrinnsvis selges. Det er søkt driftskonsesjon etter mineralloven.  
 
1.3.2 Temaplaner 
Klima- og energiplan 2011-2020  
Kommunens rolle omfatter både kommunale tjenester, eiendomsforvaltning, samfunnsutvikling og 
arbeidsgiveransvar som alle vil påvirke kommunens klimaregnskap. Et av delmålene i 
handlingsplanen er tilpasning av utbyggingsmønster til prinsippet om samordnet areal og 
transportplanlegging.  
 
1.3.3 Statlige og regionale retningslinjer og føringer 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning  
Offentlig sektor og øvrige virksomheter skal gjennom planlegging bidra til reduksjon av 
klimagassutslipp og bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene.  
Statlig planretningslinje for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. 
  
Ambisjonen er å bidra til mer effektive planprosesser og et godt samspill mellom kommuner, stat og 
utbyggere for å sikre bærekraftig utvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 



samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping 
og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2020  
Fylkesmannen sender årlig ut forventningsbrev til kommunene. Innenfor området samfunns- og 
arealplanlegging oppfordrer Fylkesmannen til at temaene klima, areal- og transportplanlegging, 
samfunnssikkerhet, massehåndtering og boligsosialt arbeid prioriteres høyt i 2020. 
 
1.3.4 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
ROS-analyse er tidligere gjennomført og vedlagt til førstegangsbehandling og ble da vurdert til rødt 
risikonivå.  Etter nye undersøkelser av Løvlien Georåd 8.3.2021, har ROS analysen blitt revidert, og 
farenivå er senket til gult.  Dvs. at risiko vurderes som alvorlig (3) men lite sannsynlig. Se tabell under.  
 

 
 
1.3.5 Støy 
Hovedkilden for støy I området er E6, I tillegg ligger området innenfor gul sone for flystøy (Oslo 
Lufthavn).  
 

 
 
1.3.6 Kulturminner 
Det er funnet fem kullmiler på området. Viken fylkeskommune har i sitt innspill til offentlig ettersyn 
uttalt ønske om bevaring dersom det lar seg gjøre med det tiltenkte arealformålet. 
 
Kommunen har fått oversendt rapport der det fremgår at kun en kullmille lar seg bevare. Se vedlegg. 
 
1.3.7 Trafikkforhold 



Etableringen av massemottak vil generere en økning i tungtrafikkandel på Østre Hurdalveg så lenge 
massemottaket er i drift.  Massene skal transporteres fra næringsområdet Holmenga Nord på andre 
siden av E6, langs fylkesveg 180/1592 Østre Hurdalveg til Ormlia Nord. Dette er en strekning på ca. 1 
km. 
 
Adkomst til planområdet er via fv. 180/1592, Østre Hurdalveg. Massene skal fraktes fra planområde 
Holmenga Nord som ligger rett på motsatt side av E6 for massemottaket. Det vil ikke være behov for 
å kjøre ut på E6 under arbeidsperioden.  
 
Østre Hurdalveg sør for E6 (fv. 1592) har en ÅDT på om lag 1800, med en andel lange kjøretøy på 
10%. På nordsiden av E6 (fv. 180) er det registrert en ÅDT 2850 og andelen lange kjøretøy er 18 % 
(Kilde: Statens vegvesen, vegkart). Fartsgrensen på nærmeste veg er på 60 km/t. Avkjøring fra 
Hurdalsvegen er via eksisterende skogsbilveg. Krysset med fylkesvegen og privat veg er regulert i 
forbindelse med E6-prosjektet. Veien er regulert med veiklasse 7 – «traktorvei og tilpasset 
tømmertransport». 
 
Det er regulert inn og anlagt gang- og sykkelveg på det meste av den berørte strekningen. Avkjøring 
til planområdet er fra Østre Hurdalveg via eksisterende landbruksvei på planområdet. Adkomstvegen 
ble etablert av Statens vegvesen i forbindelse med E6-prosjektet. Det er god sikt og avkjøring er 
tilpasset tømmerdrift. 
 
Kryssing av E6 skjer via to større rundkjøringer. Som følge av E6-prosjektet ble det gjort 
støyskjermingstiltak ved eksisterende boliger, gang- og sykkelveg. Det er i foreslåtte bestemmelser 
lagt til et pkt. om skilting. 
 
1.3.8 Naturmangfold 
Forslagsstiller har gjort vurderinger etter naturmangfoldloven, og tatt utgangspunkt i eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap i form av Naturbase, Artskart, MiS-registreringer og rapportene 
Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus og Kartlegging av vilt og naturtyper i 
Eidsvoll kommune. 
 
Det er ikke blitt registrert artsforekomster som er truet eller nært truet, eller verdifulle naturtyper 
innenfor planområdet. 
 
Pga. føre-var prinsipp må MiS figuren som er registrert innenfor planområdet kvalitetssikres og 
gjennomgå en artsregistrering. Dette vil gjennomføres i juni. Dokumentasjonen må fremlegges ved 
søknad om igangsettingstillatelse jf. reguleringsbestemmelse pkt 7.1 bokstav c). Området har blitt 
avsatt som hensynssone med egne bestemmelser i planen. 
 
1.4 Planprosessen 
 
1.4.1 Oppstartsmøte, varsling, høringsperiode etc. 
Det ble gjennomført et digitalt oppstartsmøte via Microsoft «Teams» mellom forslagsstiller Anlegg 
Øst Entreprenør AS, plankonsulent Arealtek AS og Eidsvoll kommune den 5.5.2020. Fra 
administrasjonen stilte virksomhetsleder, saksbehandler og landbrukssjef.  
 
Det ble varslet oppstart av planarbeidet den 20.6.2020 i lokalavisen Eidsvoll og Ullensaker Blad med 
frist for å komme med merknader den 17.8.2020. Varsel om oppstart ble også sendt til naboer, 
gjenboere og offentlige instanser samt offentliggjort på plankonsulentens og kommunens nettside.  

 
Det kom fem innspill til planoppstart:  
• NVE datert 19.6.2020  
• Direktoratet for mineralforvaltning datert 2.7.2020  
• Viken fylkeskommune datert 12.8.2020  



• Statens vegvesen datert 25.8.2020  
• Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 17.8.2020  

 
Saken ble løftet til førstegangsbehandling i hovedutvalg for næring, plan og miljø 17.11.2020 som sak 
PS 20/102, der det ble fremmet et utsettelsesforslag fra Amund Sandholdt (MDG). Forslaget kom 
som et ønske etter at hovedutvalget ønsket å ta befaring av området. Dette ble enstemmig vedtatt. 
 
Saken ble deretter løftet på ny i hovedutvalg for næring plan og miljø 15.12.2020, med følgende 
innstilling: «I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas «Detaljregulering for del av gbnr. 
97/1 og  120/1 massemottak Ormlia Nord.»  Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Som følge av protokollfeil, ble det gjort en protokolltilførsel ved hovedutvalg for næring, plan og 
miljø 19.1.2021:  
 
Rådmannens innstilling og lovhenvisning må endres til følgende: «I medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-10 og § 12-11 vedtas å legge forslag til «Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 
og 120/1 massemottak Ormlia Nord» ut til offentlig ettersyn.» 
 
Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-10, den 22.1.2021. 
 
1.4.2 Merknader 
Som følge av offentlig ettersyn kom det inn syv innspill: 
 
Direktoratet for mineralforvaltning datert 23.2.2021 
Statsforvalteren i Oslo og Viken datert 8.3.2021 
Viken fylkeskommune datert 24.2.2021 
Miljørettet Helsevern datert 24.2.2021 
Gaute Mohn Jenssen datert 9.3.2021 
Statens Vegvesen datert 9.3.2021 
NVE datert 25.2.2021  
 
Direktoratet for mineralforvaltning: Har ingen tilbakemeldinger. 
 
Statsforvalteren i Oslo og viken: Viser til at det ikke er vurdert gjenvinning av overskuddsmassene, 
det henvises til Miljødirektoratets faktaark M-1243 hvor det fremgår at det midlertidig ikke er behov 
for søknader om unntak fra forurensningsloven §32 første ledd så fremt muligheter for gjenvinning 
er vurdert. Statsforvalteren viser til at man heller burde vurdere å regulere området til et midlertidig 
masselager, hvor massene senere kan hentes ut igjen og komme til nytte i andre prosjekter. Til slutt 
frarådes det å vedta planen slik den foreligger. Det bes om at mottak av uønskede masser også må 
vurderes i ROS-analysen, og at det må settes krav om mottakskontroll i planbestemmelsene. 
De forutsetter at massemottaket ikke vil påvirke omkringliggende arealer negativt, og at fare for 
tilslamming og erosjon på tilgrensende skog- og myrareal håndteres gjennom tiltak og bestemmelser, 
både for anleggsfase og permanent bruk. 
 
Viken fylkeskommune: De fremmer i sitt innspill de nevnte fem kullmilene som er funnet på området, 
og oppfordrer til bevaring av disse dersom det lar seg forene med arealformålet. Kullmilene er ikke 
fredet, men de skriver at de ansees som viktige kulturminner knyttet til områdets industrielle 
utvikling. Videre har de bedt kommunen vurdere om risikoen for naturfare er tilstrekkelig ivaretatt i 
planen før den vedtas.  
 
Miljørettet helsevern: Viser i sitt innspill til at de i tidlig fase gav forslag til endrede bestemmelser og 
har dermed ingen ytterligere merknader til detaljreguleringen. 
 
Gaute Mohn Jenssen: Han skriver i sin uttalelse at det er en forventning om at det blir gjort en 



kvalitetssikret naturmangfoldskartlegging av planområdet i sin helhet, og alle tilstøtende områder før 
saken kommer opp til avsluttet politisk behandling.  
 
Statens vegvesen: De har i sitt innspill uttalt at gjeldende byggegrense på 150 meter må 
opprettholdes, og videre at de forutsetter at vegetasjonsbeltet på 20m mot E6 forsterkes med ny 
beplantning dersom eksisterende vegetasjon ikke fungerer som tett skjerm.  
 
NVE: Det ble innsendt et innspill og innsigelse fra NVE 25.2.2021 fordi vesentlige regionale eller 
nasjonale interesser ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Innsigelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven 
§§4-3 og 28-1, samt TEK17 kap. 7. 
 
Videre skrev de at innsigelsen ville forbli inntil: «Det foreligger geoteknisk dokumentasjon på 
områdestabilitet som konkluderer med at foreslåtte tiltak oppfyller sikkerhetskravene i TEK17 kap. 
7.3 (sikkerhet mot skred). Dersom geoteknisk vurdering konkluderer med behov for risikoreduserende 
tiltak, må dette tas inn i reguleringsplanen før den egengodkjennes.» 
 
NVE ble forelagt to geotekniske notat, RIG02 og RIG03 (vedlagt saken), utarbeidet av Løvlien Georåd, 
datert henholdsvis 22.3.2021 og 7.4.2021. Forslagsstiller Arealtek AS informerer i e-post av 9.4.2021 
at de geotekniske vurderingene konkluderer med følgende: 
 
«Tiltaksområdet er egnet for etablering av deponi forutsatt at forutsetningene i dette notat følges. 
Det er ikke påtruffet sprøbruddmateriale i forbindelse med utførte feltundersøkelser. Tiltaksområdet 
ligger ikke innenfor en allerede definert faresone for kvikkleireskred. Området ligger heller ikke i et 
utløpsområde for kvikkleireskred. Tiltaksområdet vurderes følgelig som sikkert med tanke på 
skredhendelser som involverer kvikkleire. Vurdering av områdestabilitet iht. NVE Veileder 1/2019 
bortfaller for tiltaket. Største utfordring ved etablering av deponiet er dersom det skulle komme mye 
nedbør eller samle seg vann i massene. Løvlien Georåd ber om å bli varslet dersom skissert 
fremgangsmåte for etablering av deponiet ikke lar seg gjennomføre.» 
 
NVE har på grunnlag av dette vurdert at områdestabilitet i henhold til NVEs veileder 1/2019 er 
ivaretatt og dokumentert, og at videre vurdering av områdestabilitet iht denne veilederen kan 
bortfalle. Innsigelsen ble på bakgrunn av dette trukket i brev av 14.4.2021 
 
1.5 Endring i planforslaget etter innkomne merknader 
Administrasjonen viser til viktigheten av å sikre at det kun foretas tiltak innenfor angitt område, og 
har derfor bedt om å få lagt til bestemmelse 2.2 Byggegrense med påfølgende ordlyd: «Byggegrense 
(kode 1211) er angitt i reguleringsplankartet. Det er ikke tillatt med permanente tiltak/anlegg 
innenfor byggegrense til E6. Nødvendige tiltak/anlegg i tilknytning til midlertidig massemottak er 
tillatt i bestemmelsesområde #1 (massemottak), innenfor prosjektets varighet på maks 6 år.» 
 
Under offentlig ettersyn klargjorde Statens Vegvesen et ønske om at dokumentasjon skal forelegges 
dem hva gjelder området mot E6, innenfor byggegrensen. Med bakgrunn av dette har man sikret 
følgende formulering i bestemmelse 7.1 Før igangsettingstillatelse b) «Innenfor byggegrense mot E6 
skal dokumentasjon forelegges Statens Vegvesen.» 
 
Geoteknisk vurdering 
Det ble utført en ytterligere geoteknisk vurdering av Løvlien Gård datert 07.04.21 med bakgrunn i 
innsigelse av NVE. Forutsetningene i rapporten Rig 03 er gjort juridisk bindende. 
 
Overvann 
Arealtek AS har utarbeidet en ny overvannsrapport datert 26.4.2021.  
Plan for håndtering av overvann og avrenning er sikret i bestemmelsene.  
 
Kulturminner 



I dialog med kommunen har det blitt gitt tilbakemelding til forslagsstiller at man ønsker at kullmile #5 
og #2 skal bevares grunnet deres plassering tilsynelatende vil bli uberørt som følge av tiltaket. På 
bakgrunn av dette har Arealtek AS vurdert at #2 kan bevares og har lagt til en bestemmelse under 6.2 
bestemmelsesområder, pkt. 6.2.2 «Kulturminne #2 skal bevares.» 
 
Angående kullmile #5 har Anlegg Øst Entreprenør oversendt en redegjørelse ang. ivaretakelse av 
kulturminner, der det er vurdert at man ikke kan garantere at kullmile #5 ikke vil berøres eller gå tapt 
som følge av tiltaket. Resterende kulturminner er markert i plankartet og gjengis som 
bestemmelsesområde i bestemmelsen.  
 
MiS figur 
Som tidligere nevnt skal området kartlegges i juni. Dette er sikret i planbestemmelsene. «Før mottak 
av masser innenfor område H510 skal det være gjennomført en biologisk kartlegging og foreligge en 
miljøfaglig vurdering og tillatelse til omdisponering fra Eidsvoll kommune.» 
 
Områdestabilitet 
Som følge av geotekniske undersøkelser datert 7.4.2021 er det lagt til en ny vurdering av 
områdestabilitet i planbeskrivelsen, s. 11: «Det er gjennomført detaljprosjektering av 
områdestabilitet. I rapporten vises det til at det ikke er påtruffet sprøbruddmateriale i forbindelse 
med utførte feltundersøkelser. Tiltaksområdet ligger ikke innenfor en allerede definert faresone for 
kvikkleireskred. Området ligger heller ikke i et utløpsområde for kvikkleireskred. Tiltaksområdet 
vurderes som sikkert med tanke på skredhendelser som involverer kvikkleire.» 
 
Det ble gjennomført tre prøveboringer av Løvlien Georåd, alle til fjell eller antatt fjell i varierende 
dybder fra 1-4m. Utover dette ble det også utført prøvegravinger på tre ulike punkter for å kartlegge 
løsmasser og dybde til berg. Funnene her var at man kan vise til et tynt lag av morenemasser og siltig 
tørrskorpeleire over berg. Det ble ikke påvist sprøbruddmateriale under disse undersøkelsene. 
 
Mottakskontroll 
Mottakskontrollen er sikret i planbestemmelsene. Plan for mottak av masser (masseforvaltningsplan) 
skal bla. inneholde hvor og hvordan oppfylling av masser skal skje, inkl. etapper og høyder og plan for 
kontroll og registrering av mottatte masser for å sikre at det ikke mottas forurensede masser og for 
gjenbruk av eventuelle kvalitetsmasser.  
 
Maks fyllingshøyde 
Det er sikret i bestemmelsene at det tillates et fyllingsvolum på inntil 350 000 m3, innenfor en 
driftsperiode på 6 år fra igangsettelse av tiltaket til området skal være oppfylt. Maks 
oppfyllingshøyde er 22 meter til kote +212 moh. i tillegg til mindre terrengtilpasninger. Helningsgrad 
på fylling skal ikke være brattere 1:3. 
 
Gjenvinning av overskuddsmasser 
Som følge av innspill datert 8.3.2021 av Statsforvalteren i Oslo og Viken, der det ble trukket frem at 
gjenbruk av massene ikke hadde blitt vurdert tilstrekkelig har Arealtek AS nå inkludert en utfyllende 
tekst om de tre typene masser som skal tas ut som følge av prosjektet, og derunder videre gjenbruk 
av dem: 
 
«Det er en regional målsetting å sikre bedre gjenvinning av masser enn man ser i dag. Ved 
gjenvinning av overskuddsmasser tar man utgangspunkt i en ressurspyramide. Først og fremst er det 
viktig å legge til rette for massebalanse i prosjektene. 
 
 I dette tilfellet er det gjennom vedtatt detaljregulering for Holmenga Nord akseptert fra statlige, 
regionale og kommunale myndigheter at terrenget skal tas ned fra ca. kote230 til kote 205 som 
genererer et stort masseoverskudd. Overskuddsmassene fra Holmenga Nord kan deles inn i 3 
kategorier med tilhørende gjenbruksområder:  



 
Fjellmasser  
Disse massene planlegges ikke deponert innenfor massemottaket. Kvaliteten gjør den egnet til bruk til 
vei, jernbane og VA/tomteområder. Massen er så langt benyttet internt til etablering av 
næringsområdet og eksternt salg til bla. jernbaneprosjekt på Eidsvoll. Resterende masser planlegges 
benyttet på egne prosjekter samt eksternt salg til andre kunder. Noe vil også bli benyttet i forbindelse 
med opparbeidelsen av området.  
 
Myrmasser 
 Matjordprodusenter henter noe av myrmassen direkte fra Holmenga Nord, men årlig behov varierer 
slik at massen må fjernes og gjenvinnes gjennom flere år. Noe av massen er derfor aktuell for 
mellomlagring innenfor massemottaket i påvente av videre transport til mottaker. Det planlegges 
ikke permanent deponering av denne massetypen innenfor Ormlia Nord.  
 
Løsmasser, i hovedsak morenemateriale: Det er denne massen som skal deponeres på området. På 
nåværende tidspunkt har man ikke full kjennskap med kvalitet og type materialer som vanskeliggjør 
en vurdering av alternativ bruk. Kontinuerlig i forbindelse med deponering skal det gjøres en konkret 
vurdering og dokumentasjon av massene med hensyn til om det finnes alternativt bruksområde til 
deponering i nærheten, eksempelvis kan siltrike masser benyttes som dreneringsmasser ved 
reetablering av dyrka mark eller i forbindelse med jordforbedring. Morenemateriale med alternativ 
bruksområde kan mellomlagres innenfor Ormlia Nord massemottak. Dessverre er erfaringen i dag at 
det er liten etterspørsel etter gjenbruksmasser og det mangler regler og retningslinjer som bidrar til 
gjenvinning. Det vises i den forbindelse til en rapport fra Rogaland som tar for gjenbruk av masser 
(Forretningsmodeller for Figur 20. Ressurspyramiden. Kilde: Regionalplan for massehåndtering på 
Jæren 2018-2040, Rogaland Fylkeskommune. 
 
Arealtek AS 23 Sentralt Mottaksanlegg for overskuddsmasser på Jæren. For utbygger er det vesentlig 
at mellomlagring av masser ses i sammenheng med fremdrift og plassbehov innenfor næringsområde 
Holmenga Nord. 
 
Renskmasser vil i tillegg bli brukt i forbindelse med revegetering av skråninger på næringsområdet og 
innenfor massemottaket. Planforslaget bidrar til at området blir tilbakeført til skogbruksformål og 
revegetert etter en konsentrert driftsperiode på 6 år.» 
 
Administrasjonen ser viktigheten av å ivareta gjenvinning av overskuddsmasser og sørge for at de 
deponerte massene vil kunne gjenbrukes til andre formål, derfor har man sikret dette i en plan for 
mottak av masser (masseforvaltningsplan).  
 

2. Vurdering 
 

Støy 
Opprinnelige foreslåtte verdier ble endret etter vurdering fra miljørettet helsevern i forkant av 
førstegangsbehandling, da de bemerket seg at det ifølge planbeskrivelsen forstås som at 
støyvurderingene kun beskriver støy som allerede er i området. Videre ble det nevnt at ”selv om 
boligområdet ligger et stykke unna bør det gjøres en vurdering av hvordan anlegget bidrar til det 
totale støybildet.” 
 
Miljørettet helsevern anbefaler at man holder seg innenfor tidsrommene som oppgis i 
retningslinjene, og at de utover dette defineres i planbestemmelsene. Det er ellers anbefalt at 
grenseverdiene for industri i retningslinje T-1442 legges til grunn, ettersom det her er snakk om 
virksomhet i en periode over 6 år. 
 
Disse endringene er tilført i planbestemmelsene.  



 
Overvannshåndtering 
Planavdelingen har vært i dialog med kommunalteknisk avdeling for å vurdere det oversendte 
materialet om overvannshåndtering, og en kan anta det blir noe uønsket avrenning ved utgraving av 
fjell og etablering av voll, men prosjekterende tar i utgangspunktet hensyn til dagens og det 
fremtidige avrenningsmønsteret i området. Overvannsnotatet er prosjektert til å unngå avrenning 
østover mot Klaseiemåsan og styrer vannet mot sør-øst som også er dagens naturlige 
avrenningsmønster. 
 
Kommunalteknisk avdeling løftet spørsmål til forslagsstiller om hvordan vannet var tenkt 
transportert videre fra sørøst i fyllingen og gjennom vollen for å følge drenslinjen som nevnes i 
overvannsnotat. Det ble videre løftet spm. om området nær drenslinjen, og om dette går ved en 
bekk. I forbindelse med avrenning av partikler kan det i utkanten av vollen vært fornuftig å vurdere 
fangdam eller et annet midlertidig tiltak som hindrer sedimenter i å bli transportere videre nedover 
bekken. 
 
Det er lagt til et pkt. i bestemmelse 2.6 Plan for mottak av masser (masseforvaltningsplan) der det 
står at «plan for håndtering av overvann og avrenning i driftsfasen i tråd med overvannsrapport fra 
Arealtek AS datert 26.04.21» skal inkluderes som en del av masseforvaltningsplanen som må 
godkjennes av Eidsvoll kommune før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
Utover dette har forslagsstiller lagt til ytterligere forklaring i sitt overvannsnotat. 
 
Naturmangfold 
MiS figuren er tilstrekkelig sikret da det ikke er tillatt å utføre noen tiltak her før artsmangfoldet er 
kartlagt og kvalitetssikret. Viser til bestemmelse om hensynssoner: 
 
«5.1 Sone med særlig hensyn til landbruk (H510) H510 angir område med registrert nøkkelbiotop; 
MiS-figur «rik bakkevegetasjon». Før MiS-figur kan vurderes omdisponert til andre formål skal 
artsmangfold kartlegges og kvalitetssikres.» 
 
Kulturminner 
Administrasjonen ser at det har blitt tilført en bestemmelse som skal sikre kullmile #2 som er vest for 
massemottaket og innenfor planavgrensningen. Det ble under et møte med Arealtek gitt 
tilbakemelding om at kommunen ønsket å bevare kullmile #5 og #2 da det tilsynelatende ville la seg 
gjøre utfra oversendte illustrasjonsplaner.  
 
Arealtek AS har vurdert at det kun er #2 som reelt sett vil kunne bevares, grunnet tiltakets natur. 
Administrasjonen har stilt seg enig i vurderingen. 
 
Utover dette har kullmilene blitt registrert i en rapport datert 24.2.2021, utarbeidet av Viken 
fylkeskommune. I tråd med innspill fra Viken fylkeskommune har man forsøkt å bevare de kullmilene 
som var mulig med hensyn til tenkt formål. 
 
ROS-analyse 
Administrasjonen har tidligere stilt spm. ved ROS-analysen da denne ikke samsvarte med de oppgitte 
verdiene, men etter at Løvlien Georåd utførte en geoteknisk vurdering av tiltaket (rapport 20378 nr.1 
og notat RIG01) og detaljprosjektering av områdestabiliteten (rapport 20378 Notat RIG03) har 
området fått en revidert formulering av funn. 
 
Vurderingen i den reviderte rapporten (RIG03) er som følger: «Det er generelt grunt til berg eller 
antatt berg. Løsmassemektigheten varierer mellom 1 og 4 meter i borpunktene. Tiltaksområdet ligger 
ikke innenfor en allerede definert faresone for kvikkleireskred. Området ligger heller ikke i et 
utløpsområde for kvikkleireskred. Tiltaksområdet vurderes som sikkert med tanke på skredhendelser 



som involverer kvikkleire. Det er vurdert at massemottaket kan etableres uten at E6 eller 
områdestabilitet påvirkes negativt.» 
 
Til førstegangsbehandling så var det spørsmål til punkt c: 
 

Dette har i revidert rapport blitt skalert ned til gult farenivå, og det har blitt lagt til ytterligere tekst 
(markert i rødt). 
 
Det vises videre i rapporten til vurderingen (overstående), som grunnlag for at farenivået er stilt ned. 
Administrasjonen vurderer punktet til å være ivaretatt, NVE har på bakgrunn av oversendt 
dokumentasjon trukket sin innsigelse. Videre dokumentasjon vil følge av masseforvaltningsplan og 
må vurderes før igangsettingstillatelse gis, jf planbestemmelsene. 
 
Områdestabilitet 
Som tidligere nevnt under endringer som ble tilført som følge av offentlig ettersyn, så har det blitt 
lagt til en ny vurdering av områdestabilitet i planbeskrivelsen s. 11. Det vises til planbeskrivelse og 
geoteknisk rapport for ytterligere informasjon. 
 
Rapportene som omhandler områdestabilitet har blitt vurdert av NVE, som på bakgrunn av de nye 
funnene har valgt å trekke sin innsigelse. Her var det særlig fokus på å undersøke pkt. c) som 
fremkom av ROS-analysen, «er det fare for utglidning, kvikkleire el? Er området utsatt for jordras?» 
 
Tiltaksområdet er av arealtek blitt vurdert som sikkert mtp. skredhendelser som involverer kvikkleire, 
og det er utover dette ikke reist videre problematikk med andre funn som følger 
detaljprosjekteringen. Videre dokumentasjon vil følge av masseforvaltningsplan og må vurderes før 
igangsettingstillatelse gis, jf planbestemmelsene.  
 
Gjenvinning av overskuddsmasser 
Administrasjonen ser at forslagsstiller har fulgt tilbakemeldingene som ble gitt fra Statsforvalteren i 
Oslo og Viken datert 8.3.2021 om gjenbruk av massene som skal hentes ut. 
 
Som følge av dette har man nå vedlagt en detaljert oversikt i planbeskrivelsen som gjennomgår de 
tre typen masser man i hovedsak skal ta ut, og hvordan man ser for seg at disse kan gjenbrukes 
underveis i prosessen. Gjenbruk av massene er sikret i form av bestemmelse 6.1.3 Gjenvinning av 
overskuddsmasser.  
 
Det er ellers lagt til et pkt. i bestemmelse 2.6 Plan for mottak av masser (masseforvaltningsplan) der 
det står «plan for kontroll og registrering av mottatte masser for å sikre at det ikke mottas 
forurensede masser og for gjenbruk av eventuelle kvalitetsmasser» skal inkluderes som en del av 
masseforvaltningsplanen som må godkjennes av Eidsvoll kommune før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
3. Alternativer 

 
A. Planforslaget vedtas slik det foreligger. 



 
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding.  

 
C. Planforslaget avvises.  

 
4. Konklusjon 

 
Med bakgrunn i det overstående vil kommunedirektøren anbefale at planforslag for «PlanID 
303532900 – Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 og 120/1 Massemottak Ormlia, vedtas slik 
det foreligger etter PBL §12-12.» 
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Kommunestyret 22.06.2021: 
 
Behandling: 
Forslag fra SP, AP, MDG og SV, foreslått av Tove Fagerli Brodshaug, Senterpartiet 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - D etaljregulering for del av 
gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 
3.5.2021. 
 
Med følgende tillegg til bestemmelse §2.4.3. datert 21.06.21. 



Overvann fra deponiet skal til enhver tid ledes bort fra E6. Plan for overvann skal medfølge som en 
del av masseforvaltningen jf. §7.1.a. 

 
 
Votering: 
 
Innstillingen fra hovedutvalg for næring, plan og miljø med tilleggsforslaget fra Sp, Ap, SV og MDG 
fremmet av Tove Fagerli Brodshaug (SP) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
KS- 21/95 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - Detaljregulering for del av 
gbnr. 97/1 og 120/1 - Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 
3.5.2021. 
 
Med følgende tillegg til bestemmelse §2.4.3. datert 21.06.21. 
Overvann fra deponiet skal til enhver tid ledes bort fra E6. Plan for overvann skal medfølge som en 
del av masseforvaltningen jf. §7.1.a. 

 
Hovedutvalg for næring, plan og miljø 08.06.2021: 
 
Behandling: 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HNPM- 21/55 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-12 vedtas PlanID 303532900 - Detaljregulering for del av 
gbnr. 97/1 og 120/1 – Massemottak Ormlia. Bestemmelser er datert 31.5.2021, plankart er datert 
3.5.2021. 
 
 
 
 
 


