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1. SAMMENDRAG 

Bulk Ormlia AS foreslår med dette mindre endringer i følgende planer i Eidsvoll kommune: 
- Detaljregulering for Lundgård skog, del av Holmenga (023726500), vedtatt 14.11.2017. 
- Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg (023725700), 

vedtatt 22.10.2007, sist endret 09.05.2018. 
-  

 
 
I gjeldende reguleringsplan Eidsvoll Verk Næringssenter og Nebbenes sørgående 
vegserviceanlegg, ønsker Bulk å endre deler av regulert adkomstvei o_SV1 i tråd med utbygging 
og tiltak på området ellers. Endringen består hovedsakelig av å endre plassering av snuareal i 
enden av vegen, innenfor eksisterende reguleringsområde.  
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Videre er det i begge planene regulert inn vilt- og fe-gjerder med den hensikt å oppnå et 
sammenhengende gjerde mellom skogsområdene og industribebyggelse og vei (E6). Plasseringen 
av gjerdene er vist med bruk av linjen «sikringsgjerder» i reguleringsplankartet. Plasseringen av 
sikringsgjerdet er utdatert ettersom utbyggingen har pågått, og det er derfor ønskelig å endre 
dette. Ønsket ny plassering er langs yttersiden av det samlede området av de to 
reguleringsplanene. 
 
Det foreslås også justeringer av adkomster fra utbyggingsfeltene til vegen o_SV1. I tillegg 
reguleres traktorvei i tråd med faktisk bygget situasjon. Det ønskes å ta ut krav til miljøsoner på 
to internveier. I tillegg justeres et areal for vegetasjonsskjerm til en mer hensiktsmessig 
utforming, og det legges inn et areal for kommunalteknisk anlegg for å gjenspeile faktisk 
situasjon da det er etablert et pumpehus på området. 
 
I tillegg til dette gjøres det en generell oppdatering av benevnelser i plankart og bestemmelsene, 
da det har vært uoverensstemmelser. 

2. BAKGRUNN 

2.1 Bakgrunn 

De to reguleringsplanene Eidsvoll Verk næringspark og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg og 
Lundgård skog, del av Holmenga er vedtatt i 2017 og 2018. Arrondering og utbygging på deler 
av området er godt i gang, og i den forbindelse har det skjedd endringer i forutsetningene for 
noen av elementene i planene.  
 
Det fremmes derfor et forslag til reguleringsendring av disse to planene. Dette er i hovedsak for 
å oppdatere planene i tråd med de nevnte forhold. Det gjelder følgende punkter: 

- Plassering av snuplass endres 
- Plassering av skogsbilvei/traktorvei endres 
- Plassering av viltgjerde endres 
- Krav om miljøsoner for f_SV2 og f_SV4 fjernes 
- Mindre justeringer av adkomstpiler i kartet 
- Justering av areal for vegetasjonsskjerm 
- Areal for kommunalteknisk anlegg. 
- Generell oppdatering av benevnelser i plankart og bestemmelsene 

 
Forslaget medfører behov for endringer både i plankart og i bestemmelsene for begge planer. 
Se kapittel 5 for en nærmere beskrivelse av endringene. 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Bulk Ormlia AS. Kontaktperson hos kunden har vært Espen Tønsberg. 
Forslagsstiller representerer grunneiere for deler av eiendommene innenfor de to 
reguleringsplanene. I tillegg eier Nebbenes AS noen av eiendommene. Planendringen er et 
samarbeid mellom Bulk Ormlia AS og Nebbenes AS. 

Konsulent er Rambøll Norge AS. Kontaktperson hos Rambøll er Bjørnar Rutledal. 
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3. PLANPROSESSEN 

3.1 Mindre endring/forenklet prosess 

De omtalte endringene i reguleringsplanene søkes gjennomført som det man tidligere omtalte 
som «mindre endring» av reguleringsplan, jf. pbl. §12-14 ledd 2-3. Reguleringsendringer følger i 
utgangspunktet samme regler som ved utarbeidelse av reguleringsplan, men for noen endringer 
er det i loven lagt opp til en enklere prosess. Dette gjelder endringer som i liten grad vil påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig, endringer som ikke går utover hovedrammene i planen, og 
som ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Dette er tilfelle i denne saken, se 
nærmere vurdering i kap. 5.  
 
Det tas sikte på at reguleringsendringen kan vedtas innen utgangen av 2020. 

3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider annonseres på kommunens nettsider samt i Eidsvoll 
Ullensaker Blad. Det er sendt ut varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter 
adresselister fra Eidsvoll kommune 06.11.20. Frist for uttalelser er 30.11.20   
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4. PLANSTATUS 

4.1 Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg (EVNS) 

 
Planen ble første gang vedtatt i 2007 og har blitt endret flere ganger, sist i 2018. Planen ble 
opprinnelig laget for å tilrettelegge for næringsutvikling i tilknytning til eksisterende 
vegserviceanlegg i forbindelse med utbygging av E6 til firefelts motorvei.  

4.2 Holmenga sør, Lundgårds skog (HSLS) 

 
Planen ble vedtatt 14.11.2017 og bygger på tidligere områdeplan for hele Holmenga 
næringsområde, vedtatt i 2014.   
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5. ENDRINGSFORSLAGET 

5.1 Hensikten med endringen 

Hensikten med endringene er å gjøre mindre justeringer i planene i henhold til endrede 
forutsetninger og praktiske hensyn knyttet til utbygging og drift av området. 

5.2 Beskrivelse av endringen 

Endringene består i følgende punkter: 
- Endringer på vegføring og plassering av snuplass på o_SV1 (EVNS) 
- Mindre justeringer i adkomstpiler (begge) 
- Endringer i plassering av fe- og viltgjerde (begge) 
- Endringer i plassering av skogsbilvei (begge) 
- Fjerne krav om miljøsoner på f_SV2 og f_SV4 (EVNS) 
- Justert areal for vegetasjonsskjerm (HSLS) 
- Lagt til areal for kommunalteknisk anlegg (HSLS) 

Det foreslås endringer i plankart og bestemmelser for begge reguleringsplaner. Se figuren under 
for en oversikt over endringene. Denne er også vedlagt.  
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5.2.1 Endringer i plankart (EVNS) 

 
Snuplassen i enden av o_SV1 var ment for å gi kommunen tilgang til VA-infrastruktur i området. 
Plassering av VA-infrastruktur er endret i forhold til opprinnelig plan og det er ikke lenger 
nødvendig å føre veien så langt forbi området. Derfor ønskes veien forkortet. Snuplass vil fortsatt 
etableres i enden av veien. Selv om traktorveien er flyttet i plankartet, er tilkomsten nordøstover 
opprettholdt.  
 
Noen adkomstpiler har ved en tidligere endring i planen, ikke kommet med på plankartet og det 
søkes nå å få lagt disse inn. I tillegg er noen adkomster lagt annerledes enn i plankartet som 
følge av praktiske hensyn. Dette er tillatt i henhold til dagens bestemmelser, men det vurderes 
som hensiktsmessig å rydde opp i dette slik at plankartet gjenspeiler faktisk situasjon.  
 
Fe- og viltgjerder er i gjeldende plankart for EVNS plassert tvers igjennom området. Dette er ikke 
hensiktsmessig i forhold til utviklingen og driften av området, og det ønskes derfor å flytte 
gjerdene til utkanten av de samlede planområdene. Noen steder er gjerdet allerede bygget slik. 
Gjerdenes funksjon er fortsatt ivaretatt ved at de er sammenhengende rundt hele området. 
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5.2.2 Endringer i bestemmelser – EVNS 

Bestemmelse om ferist (pkt. 2.10) 
Bestemmelsene fastslår at ferist skal 
plasseres på o_SV5 ved krysset til Østre 
Hurdalsveg. Denne feristen er i dag 
bygget på Østre Hurdalsveg, som følge av 
endret plassering av fe- og viltgjerde. Det 
foreslås derfor å endre bestemmelsen slik 
at plankartet gjenspeler faktisk situasjon. 
Figuren under er et utsnitt fra 
oversiktskartet og viser ny plassering av 
ferist i lilla farge. 
 
 
 
Bestemmelse om miljøsoner (pkt. 4.2) 
Bestemmelsene fastslår at det skal etableres fartsreduserende miljøsoner på f_SV2 og f_SV4 
mellom avkjøringsramper og f_SV3. Det foreslås å fjerne dette kravet da disse veiene ikke lenger 
vil være hovedadkomst til næringsområdet, men kun til vegserviceanlegget. Når det gjelder 
trafikken til næringsområdet, vil den gå via rundkjøringen i Østre Hurdalsveg, og inn på o_SV1 
og o_SV5. Farten vil dermed naturlig reduseres som følge av at trafikken må gjennom flere kryss 
og stadig komme inn på vei med lavere standard/bredder. I møte med vegserviceanlegget vil 
farten på disse veiene reduseres, og i videreutviklingen av området vil veiene utformes på en 
måte som reduserer farten, men det er ikke hensiktsmessig å fastslå hvordan dette skal gjøres i 
reguleringsplanen. 
 
Skogsbilveg (pkt. 6.2) 
Ettersom skogsbilvegen fra HSLS forlenges inn i dette plankartet, legges det til en bestemmelse 
som omtaler denne. Den er likelydende som bestemmelsen fra HSLS. 
 
I tillegg til det overstående er det foretatt en generell oppdatering på arealformålsbetegnelser 
slik at bestemmelsene stemmer overens med nytt plankart. 
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5.2.3 Endringer i plankart (HSLS) 

 
Traktor-/Skogsbilvei (LNFR) er tegnet inn relativt grovt på gjeldende plankart. Vegen er bygget 
på en mer hensiktsmessig måte i forhold til terrenget i området og søkes derfor justert slik at 
planen gjenspeiler faktisk situasjon. Skogsbilveiens funksjon og tilgjengelighet for skogdrift vil 
opprettholdes.  
 
Som følge av endret plassering av skogsbilvegen, legges det til et nytt grøntstrukturformål GF3. 
Dette er det området som opprinnelig var en del av området G2, men som nå ligger på østsiden 
av skogsbilvegen. Grunnen til at dette er at det har vært tillatt med oppfylling på dette arealet, i 
motsetning til GF1 (tidligere G1). Det er foretatt noe oppfylling, og denne adgangen må derfor 
opprettholdes. Arealet på GF2 og GF3 tilsvarer det tidligere G2. 
 
 
Videre er vegetasjonsskjermformålet (GV1) redusert nord for næringsområdet F/K/I/L1. På 
næringsområdet F/K/I/L2 er det ingen vegetasjonsskjerm mot nord. Næringsområdet ligger inntil 
regulert Holmenga Nord slik at det er fleksibilitet i planene. Tilsvarende løsning er fornuftig for 
F/K/I/L1. Det anses ikke nødvendig med vegetasjonsskjerm mellom to næringsområdet. Derfor 
justeres området slik at vegetasjonsskjerm bare etableres mot fylkesveien. 
 
I tillegg er det lagt inn et nytt arealformål Øvrige kommunaltekniske anlegg der det i dag står et 
kommunalt pumpehus. Dette arealet skal være kommunalt. 

5.2.4 Endringer i bestemmelser (HSLS) 

Det er ikke gjort større endringer i bestemmelsene for HSLS. Det er kun lagt til bestemmelser 
som omtaler det nye arealformålet Øvrige kommunaltekniske anlegg (pkt. 1 og 3.5). I tillegg er 
det foretatt en generell oppdatering på arealformålsbetegnelser slik at bestemmelsene stemmer 
overens med nytt plankart. 
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5.3 Vurdering av pbl §12-14 ledd 2-3 

I henhold til pbl §12-14 er betingelsene for at det skal kunne gjøres en endring i en 
reguleringsplan uten full planprosess at endringen ikke vanskeliggjør gjennomføring av planen for 
øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- 
og friluftsområder.  
 
I denne saken fremmes endringene av de største aktørene innenfor planområdet og formålet er 
nettopp for å gjøre planen mer i tråd med dagens situasjon og det som er hensiktsmessig for 
utviklingen av området, innenfor øvrige rammer av planene.  
 
Endringen vil ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområder, da ingen slike områder 
berøres. Ny plassering av viltgjerder er en justering i tråd med utviklingen av området. 
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6. VIRKNINGER 
Utbygging på området pågår med utgangspunkt i gjeldende regulering. De endringene som her 
foreslås har ingen vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.  
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