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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Tigre Norpukk AS har behov for å utvikle næringsområdet Holmenga sør – Lundgård
skog ved Nebbenes sørgående veiserviceanlegg.
Areal+ AS er engasjert av Tigre Norpukk AS til å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan
område benevnt KBA5, KBA8 og G1 i godkjent områdereguleringsplan for Holmenga
næringsområde av i Eidsvoll kommune, vedtatt i kommunestyret den 09.12.2014.

Godkjent områdereguleringsplan. Rød stiplet linje viser detaljplangrensen.
Utvidelsen av feltet krever ny kjøreveg, nye vann- og avløpsledninger, sikker
overvannshåndtering og tilrettelegging for grønnstruktur. Dette har vært et viktig fokus i
planarbeidet.
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Forslaget til detaljreguleringsplan legger til rette for byggeområder for næringslivet, nye
veger og grøntstrukturområder. Byggeområdene skal tilrettelegges for formålene:
forretning, kontor, industri, veg og grønnstruktur.
1.2 Planprosess
Tigre Norpukk AS har vært oppdragsgivere for planarbeidet. Areal+ AS har vært
engasjert for å utarbeide detaljreguleringsplanen.
Oppstartsmøte ble avholdt den 09.04.2015. Varsel om oppstart ble sendt med brev til
offentlige myndigheter og naboer, samt lag og organisasjon den 07.08.2015.
Kunngjøring om oppstart med annonse i lokalavisa Eidsvoll Ullensaker Blad den
11.08.2015. Arbeidsmøte med kommunen den 31.01.2017.
Konsulent har vært i dialog med kommunen under planprosessen i fra april 2015 til
mars 2017. Etter varsel om oppstart er det mottatt 4 brev/merknader. Se kap. 7 under.

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
2.1 Nasjonale, regionale og overordnede føringer
 Rikspolitiske retningslinjer.
 Fylkesmannen sine forventninger til kommunal arealplanlegging, brev av 01.03.2017,
med innspill til arealplanleggingen som vektlegger oppfølgingen av nylig vedtatt
planer for areal- og transport og masseforvaltning.
 Kommuneplanens arealdel 2015 – 2016, vedtatt den 10.03.2015. Arealformålet til
felt Ormlia er framtidig næringsbebyggelse.
Figur: Utsnitt av KPA fra 2015.
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I godkjent kommunedelplan for Ormlia / Staviåsen - Parisbrenna vedtatt den
06.02.2010 er området avsatt til BAN2 med formål som framtidig næringsbebyggelse. Utsnitt vist under.

Utsnitt av godkjent kommunedelplan.


Området KBA5 og KBA8 er gjennom godkjent områdeplan for Holmenga, av
04.03.2010, endret den 14.01.2014 er regulert til kombinert bebyggelse og
anleggsformål for næringsbebyggelse. Det er minimale endringer fra
områdereguleringen. Delingslinjen mellom område G1 og KBA8 er justert, men ikke
slik at G1 er redusert.

Utsnitt av områdereguleringsplanen
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet ligger på Nebbenes ved sørgående veiserviceanlegg, nord for E6.
Planområdet avgrenses slik den stiplete sorte linjen viser. Planområdet er på totalt 125
daa.

Den røde sirkelen viser planens beliggenhet.

Planområdet er vist med sort stiplet linje.
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3.2 Topografi, landskapstrekk og vegetasjon
Topografien innen planområdet kan beskrives som småkupert med en bratt n svakt
hellende skogsområde. Eksisterende industriområde opprettholdes.
Området ligger vakkert til på Nebbenes. En vil kunne oppnå et tilfredsstillende
landskapsbilde med skogen som delvis bak- og sidevegger, slik at næringsområdet vil
kunne bli et fint element i landskapet.
Området ansees å ville egne seg godt til bruk til næringsutbygging og grøntstruktur.
Hensyn til landskapsvirkninger er i varetatt og begrunnes med at skogen gir en fin
ramme og skjerm rundt tiltaket.
Fjernvirkningen av tiltaket vil ikke bli eksponert. Eksisterende vegetasjon skal bevares i
størst mulig grad i grøntstrukturområdene. Det vises til illustrasjon.
Landskapskonsekvensene er vurdert å være av middels til liten negativ betydning.

Området sett mot nordøst.

Området sett nordover med døgnhvileplassen i forkant.
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3.3 Eksisterende infrastruktur og eksisterende forhold


Bebyggelse: Det er ingen bebyggelse i området i dag.



Bebyggelse på nabotomt: På nabotomta er det er typisk næringsbebyggelse i dag. En bensinstasjon, en kafereia, næringsbygg og en
døgnhvileplass for vogntog.



Trafikk/adkomst: Adkomstvegen sør for planområdet med god sikt fra x
med fv. 180.




Trafikksikkerhet: Tilfredsstillende med gang- og sykkelveg og
fotgjengerfelt over fv. 180 til internt g-/s-veg.
Vann- og avløpsnett: Det er kommunalt vann- og avløp i området.



Strøm: Det er ført strøm fram til området.

Området sett mot nordvest.
3.4 Kjente registreringer
 Kulturmiljø / kulturminner/ Sefrak-registreringer: Avklart tidligere i
planprosessen for områdereguleringsplanen.


Biologisk mangfold: Direktoratet for Naturforvaltning, artskart og
naturbasen er gjennomgått. Ingen truete arter er kjent. Kommunen har
ingen kunnskap om særlige forhold på eiendommen.



Rikt fulgleliv både i skogen rundt og i områdene nord og øst for
planområdet.



Overvannsløsninger dreneres naturlig på overflaten i terrenget.
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
4.1 Arealregnskap
Reguleringsformål og arealstørrelser innen planområdet er vist i tabellene under:

Plankart.
Området reguleres til følgende formål
Bebyggelse og anlegg: Forretning/kontor/industri: F/K/I/L1 - F/K/I/L2

Areal i
dekar
87,37

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Veg: o_SV1

1,50

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Fortau: 0_SF1

0,44

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Annen veggrunn: 0_SAA

0,79

Grønnstruktur: G1 - G2

17,10

Grønnstruktur: Vegetasjonsbelte: GV1

2,40

Landbruks-, natur- og friluftsformål: LNFR: areal for landbruksveg

1,10

Sum

110,70

Hensynssoner er ikke vist i dette planforslaget.
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Det vises til egen plan, naboplanen i sør: Eidsvoll Verk næringssenter og Nebbenes
sørgående vegserviceanlegg, (EVNS).
4.2 Bebyggelsen
Det er planlagt en forholdsvis åpen/frittliggende bebyggelse, med maksimal bebygd
areal på 50 %, BYA = 50 %.

Illustrasjonsplan og snitt
Mulig byggehøyder er opp til kotehøyde 220 moh. – 226 moh., eller hhv 15,0 m. og 20,0
m. over gjennomsnittlig planert terreng. En utdypende forklaring av det kombinerte
reguleringsformålet: F/K/I/L1 og -2 er foreslått med tanke på å ha fleksibilitet innenfor
formålene: forretning/ kontor/ industri/ lager. Det vises til de tilhørende bestemmelser.
Det skal ikke være tillatt å etablere kjøpesentra eller annen form for detaljhandel- eller
hotellvirksomhet.
4.3 Adkomst - trafikksikkerhet
Avkjøring fra intern veg, sør for planområdet: V5, som har adkomst fra fylkesveg FV.
180 – Østre Hurdalsveg, ved Nebbenes sørgående vegserviceanlegg. Det er kun
foreslått fortau o-FT1, langs hovedvegen o_SV1 internt i planområdet. Gang- og
sykkelveg langs fv. 180 er ikke med i planforslaget.
4.4 Grønnstruktur – Landskap og landskapsbilde
Vegetasjon i nord og øst i planområdet er regulert til grønnstruktur. Langs fylkesveg Fv.
180 er det regulert til grøntstruktur – vegetasjonsbelte. Dette gir til sammen en helhetlig
grøntstruktur som binder planområdet sammen.
Grønnstrukturen er også tenkt brukt som naturlige områder for håndtering av overvann.
Landskapet rundt næringsområdet vil ramme inn den planlagte utvidelsen.
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Det er inntatt bestemmelser som gjør at kommunen kan pålegge skjerming av evt.
skjemmende virksomhet. Gjerder i sin alminnelighet er gjort søknadspliktige.
4.5 Kulturminner
Forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart gjennom tidligere regulering.
4.6 ROS-analyse
Det er utarbeidet en sammenstilling av de temaene som er «kritiske» og redegjort for
hvordan disse kan forbedres med avbøtende tiltak. Det vises til vedlegg.

5. PLANPROSSES
Planprosess i henhold til Plan- og bygningsloven:

Planprosessen i denne plansaken:
09.04.2015
Oppstartsmøte i Eidsvoll kommune.
07.08.2015 - 11.08.2015 Kunngjøring/varsel om oppstart av planarbeid, brev til
berørte og annonse i lokalavisa, EUB.
Høst 2015 – vår 2016
Planarbeid og planprosess.
Mai 2016 – juni 2016
Fremming av planforslag til behandling i kommunen.
31.01.2017
Arbeidsmøte med kommunen.
31.01.2017
Planforslaget trukket tilbake. for revisjon.
15.03.2017
Fremming av revidert planforslag til behandling i kommunen.
Videre fremdrift.
April 2017
Mai – juni 2017
Aug. 2017
Sept. 2017
Okt. 2017
Des. 2017

Mulig behandling i planutvalget.
Offentlig ettersyn i sju uker, pga helligdager.
2. gangs behandling i planutvalget.
Kommunestyret, til godkjenning for reguleringsplanforslaget.
Kunngjøring om planvedtak med klageadgang.
Arkivering av godkjent plan.

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET
6.1 Sjekkliste for risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet ROS-analyse. Denne er utarbeidet som eget plandokument.
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Det er fylt ut planskjema «Skjema for behandling av planer etter plan- og
bygningsloven, sjekkliste for arealplaner, for å sjekke ut om planforslaget kan komme i
konflikt med nasjonale eller regionale mål og føringer, j.fr. planskjema.

6.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget
For de punkter i sjekklista der planforslaget kan komme i konflikt med nasjonale eller
regionale mål og føringer, skal det vurderes hvilke konsekvenser dette kan medføre.
Se ROS-analysen
Da planforslaget er i tråd med både kommuneplanens arealdel og godkjent
områdereguleringsplan er det vurdert ikke å være behov for konsekvensutredninger.
Vår vurdering er at plansaken ikke kommer inn under KU-bestemmelsene.
Konsekvenser for landbruk /grønnstruktur:
Overordnede landbruksstrukturer / grønnstrukturer blir i liten grad berørt av
planforslaget.
Planen eller tiltaket kommer i liten grad i konflikt med jord- og skogbruk, landbruks/friluftslivsinteresser. Grønnstruktur og landbruks-/ friluftsinteressene er vurdert på
denne bakgrunn og med henvisning til planens innhold til liten negativ konsekvens.
Biologisk mangfold: Planområdet er et tidligere skogsområde med noe myr, tjern og
noe løvskog. Det er terrengarbeider i planområdet. Artskart og Naturbasen er sjekket
uten at det er avdekket særskilte forhold. Kommunen har ikke kjennskap til særskilte
forhold i området. Noe av skogen er videreført i det østre delen av planområdet.
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 vedrørende blant annet føre var vurderinger og
beslutningsgrunnlag vurderes derfor som tilfredsstilt. Med hensyn til naturmangfoldet
vurderes på denne bakgrunn planens innhold til liten negativ konsekvens.
Trafikksikkerhet: Det er ikke planlagt noen ny adkomstveg fra fv. 180. Det er en intern
adkomst inn til næringsområdet. Frisikt i kryss er sikret i planbestemmelsene.
Interne veger og kryssområder er oversiktlige og gir tilfredsstillende trafikksikkerhet. Det
er planlagt fortau langs hovedveg SV1. Hensyn til trafikksikkerhetsforholdene er vurdert
til middels positiv konsekvens.

Barn og unges interesser: Det er betydelige områder som er egent for lek utenfor
planområdet. Hensyn til forholdene vedrørende barn- og unges interesser er vurdert til
liten negativ konsekvens.
Ras-/skråningsstabilitet:
Grunnforholdene er stabile med fjell, som skal planeres ned til ønsket nivå. Ingen risiko
for jord- og steinras. Grunnforholdene har god stabilitet.
6.3 Avbøtende tiltak
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For de enkelte delene av planforslaget er det ikke avdekket særskilte negative
konsekvenser, slik at det ikke er behov for forslag til avbøtende tiltak.

7. VURDERING AV INNKOMNE MERKNADER
FORHÅNDSUTTALELSER
Oppsummering og forslagsstillers kommentarer til innkomne fire uttalelser/merknadene
er gjengitt under:
1. FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, brev av 07.08.2015:
Har ingen konkrete merknader basert på oversendt informasjon. De viser til aktuelle
overordnede føringer og til Fylkesmannens forventningsbrev av 08.04.2015, samt til
nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av 12.06.2015.
Tiltakshavers kommentar: Det er foretatt vurderinger i hht de overordnede
føringer og forventningsbrev. Merknaden er ivaretatt. Det vises til planforslaget.
2. STATENS VEGVESEN, (SVV), brev av 31.08.2015:
SVV skriver om regulert gang- og sykkelveg langs en delstrekning av fv. 180. Det er
anlagt gang- og sykkelveg langs fv. 180 fra Ormliakrysset frem til eksisterende kryss
mellom fv. 180 og adkomstveg FV1 til Nebbenes sørgående vegserviceanlegg. Det er
ikke avsatt midler til forlengelsen av gang- og sykkelveg langs fv. 180.
Områdereguleringsplanen av 09.12.2014 har en ordlyd mht rekkefølgebestemmelser i
punkt 8.2.
SVV har følgende merknader til varsel om oppstart av planarbeid:
Ordlyd i rekkefølgebestemmelsene om bygging av gang- og sykkelveg:
Dersom kommunen mener at det må være anlagt gang- og sykkelveg fram til
planområdet før kommunen gir tillatelse til utbygging av området, må
rekkefølgebestemmelsene 8.2 i områdereguleringsplanen for Holmenga
Næringsområde ha en annen ordlyd.
Det er ikke sammenheng mellom regulert gang- og sykkelveg GS1 og gang- og
sykkelvegen som er anlagt langs fv. 180.
I eventuell rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelvegen må det stå at
gang- og sykkelvegen skal bygges fra dagens gang- og sykkelveg som er anlagt fram til
krysset med adkomstveg til Nebbenes sørgående vegserviceanlegg. Dette av hensyn til
trafikksikkerheten til fotgjengere og syklister.
Hvis det ikke blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene må planen ha en
reguleringsbestemmelse som sier at rekkefølgebestemmelsene i 8.2 i
områdereguleringsplan ikke skal gjelde for detaljreguleringsplanen.
Gang- og sykkelveg fra dagens gang- og sykkelveg fram til planområdet kan følge
adkomstveger innenfor planområdet som et alternativ til å følge fylkesvegen.
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Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for gang- og sykkelveg langs fylkesveg:
Dersom det skal bygges gang- og sykkelveg langs fv 180 i forbindelse med utbygging
av planområdet må det framgå av reguleringsbestemmelsene at Statens Vegvesen skal
godkjenne byggeplan før man kan starte på arbeidet med å bygge gang- og
sykkelvegen.
Tiltakshavers kommentar: Det er foretatt vurderinger med hensyn til gang- og
sykkelveg. Det planlegges ikke gang- og sykkelveg videre langs fv. 180.
Områdereguleringsplanen bør endres mht rekkefølgekrav for gang- og
sykkelvegen. Planforslaget viser kun fortau inne på byggeområdet, langs internveg SV1. Merknaden til rekkefølgebestemmelsene tas til følge.
04.03.2010, endret den 14.01.2014
Merknaden er ivaretatt. Det vises til planforslaget.

3. HAFSLUND Nett, (HN), brev av 04.09.2015:
Nettselskapet har ingen anlegg innenfor oppgitt planavgrensning. HN vil komme tilbake
med ny uttalelse når forslag til detaljregulering foreligger.
Tiltakshavers kommentar: Det vil bli tatt kontakt med HN mht høyspent og
plassering av trafo ved offentlig ettersyn.

4. AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, brev av 04.09.2015:
De viser til godkjent områdereguleringsplan av 09.12.2014. Fylkesrådmannen skriver:
Samordnet areal- og transportplanlegging: Ingen merknader på nåværende tidspunkt.
Automatisk fredete kulturminner: Avklart gjennom tidligere regulering. Ingen ytterligere
kommentarer. Nyere tids kulturminner: Ingen merknader.
Tiltakshavers kommentar: Det vises de statlige føringer i samordnet areal- og
transportplanlegging. Næringsområdet er planlagt for en utvikling for veiserviceanlegget. Det vises til planforslaget.

8. FORSLAGSSTILLERS EGNE VURDERINGER
Tiltakshaver og forslagshaver tilrår planforslaget godkjent, slik det er fremmet. Dette
planforslaget vil på en god måte sikre de nødvendige forhold og gi et fullverdig godt
område for næringsaktører.
Vegetasjonen rundt planområdets nordre og østre del, samt landbruksbildet i øst og
grøntstrukturen vil sammen kunne gi en god oversikt og tiltakets innlemming i LNFområde. Begrunnelse for valgt planløsning for øvrig er beskrevet i kap. 4.
Areal+ AS, p.12223, 27 03 2017, revidert 04 04 2017.
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