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Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 vedtas å legge forslag til 
detaljregulering for massemottak på Mork gård gbnr. 147/1 m.fl., ut til offentlig ettersyn. 
Reguleringsbestemmelser er datert 30.8.2019, sist revidert 17.12.2019.  
Plankart er datert 30.8.2019, sist revidert 17.12.2019.  
 
 
 

SAKSUTREDNING 

 
1.  Saksopplysninger 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å utvikle og legge til rette for nytt permanent massemottak 
med etterbruk til LNF-formål på Mork, gbnr. 147/1 i Eidsvoll. 
 
Planforslaget fremmes av COWI AS på vegne av grunneier på Mork gård, Vivi Fleischer og 
tiltakshaver Hagen Gjenvinning AS. 
 
1.1 Planprosessen: Hva har skjedd 
 
Planprosessen startet med utarbeidelse av planprogram (planprogrammet er utarbeidet av 
AREAL+). Kommunestyret fastsatte planprogrammet den 9.12.2013. Planprogrammet ligger til 
grunn for utarbeidelsen av reguleringsplanforslaget. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad. 
Berørte offentlige myndigheter, grunneiere, naboer, gjenboere er direkte varslet pr. brev 
datert 31.8.2015 (første varsling av AREAL+). Frist for innspill til planen ble satt til 28.9.2015. 
Til oppstartsvarselet kom det inn syv innspill, seks fra organisasjoner og offentlige 
myndigheter og ett innspill fra privatperson (ikke juridisk nabo).  
 
Med ny konsulent (COWI AS):Nytt varsel om oppstart ble kunngjort i Eidsvoll Ullensaker Blad 
og berørte parter varslet i eget brev datert 8.4.2019. Frist for innspill til planen ble satt til 
8.5.2019. Til siste varsling kom det syv merknader, seks fra organisasjoner og offentlige 
myndigheter og ett innspill fra privatperson (ikke juridisk nabo).  
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Innkomne innspill er oppsummert og kommentert av forslagstiller i separat vedlegg sammen 
med uttalelsene. Administrasjonen har ingen ytterligere kommentarer til de mottatte 
merknadene.  
 
1.2 Beliggenhet og eksisterende forhold 
 
Planområdet ligger sørøst for tunet på Mork gård, rett vest for ny jernbanebru og Andelva. 
Området er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Adkomsten blir fra jordbruksveg med eksisterende avkjørsel fra fylkesveg fv. 506, 
Dønnumskia, ca. 200 meter sørvest for gårdsvegen til Mork gård. Avkjørselen til fv. 506 har 
god frisikt.  
  
Planområdet ligger på kote 140 - 178 moh., dvs. under marin grense, og er på ca. 118 dekar. 
Området er gunstig lokalisert med tanke på at det er en naturlig utvidelse av en mindre, 
eksisterende fylling, en utvidelse mot sørøst. Et massemottak på Mork vil ligge godt skjermet i 
bunnen av landskapsrommet og i rimelig avstand til, og med en vegetasjonsskjerm mot, 
jernbanen og Andelva. Området består av krattskog med noe grasmark, gammel fylling, beite, 
og mindre bekkesildrer.  
 
Det er kun gårdsbebyggelsen på Mork som ligger i nærheten av planområdet. Dyrka mark blir 
berørt av atkomstvegen, mellomlager av stedlig matjord, parkering og brakker (se fig. 3). 
Illustrasjonsplan er vedlagt saken.  Etterbruk vil være jordbruk.  
 
 
 
 

 
Figur 1 – Beliggenhet 
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Figur 2:Planområdet som viser hvor de ulike tiltakene er planlagt, sett i forhold til hverandre. 

 
 
Tiltaksområdet er ca. 118 dekar, mens selve massemottaket er ca. 90 dekar. En driftsplan er 
utarbeidet for tiltaket (COWI AS, 2019). Driftsplanen beskriver hvordan mottaket skal driftes, 
hvilke masser som forventes kjørt til massemottaket, hvordan det kontrolleres, hvor mye 
masser det kjøres til, samt prinsippene for hvordan massemottaket bygges opp.  
 
Massemottaket vil ha en levetid på opp mot 15 år, og det er satt krav til at driftsplanen 
revideres hvert 5. år. Driftsplanen er vedlagt saken. 
  
Følgende punkter kan nevnes som positive samfunnsnyttige konsekvenser av dette tiltaket: 
 

 Barn og unges interesser knyttet til planen er ivaretatt ved trafikksikkerhetstiltaket 
fortau langs boligene i Dønnumskia. Således er forbedret trafikksikkerhet for beboerne 
en indirekte konsekvens av gjennomføring av tiltaket. 

 
 Tiltaket vil medføre en økt andel jordbruksareal hvilket er positivt mtp. den nasjonale 

jordvernstrategien.  
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 Etablering av massemottak på Mork vil bli et "kortreist mottak" for lokale leverandører.  
Ved etablering av et slikt massemottak vil man kunne unngå transport på offentlig veg 
hvilket også er positivt i et klimaperspektiv og i tråd med eksempelvis Regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus (Akershus fylkeskommune, 2015). 
 

 
 

 

Figur 3: Illustrasjonsplan for drift av massmottak 

 
2. Vurdering 
 
Denne reguleringen er ikke i samsvar med arealformålet i kommuneplanen, men den synes 
ikke å få vesentlige virkninger for omkringliggende miljø og samfunn ettersom formålet er å 
tilrettelegge for permanent massemottak med etterbruk til LNF-formål. 
Dette gjør det hensiktsmessig å følge et program for reguleringsplan.  
   
3.  Alternativer 
 
Utover det foreliggende planforslaget er det ikke vurdert andre alternativer for denne saken. 

 
A.  Planforslaget vedtas lagt ut til offentlig ettersyn slik det foreligger. 
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning 
C. Planforslaget avvises  
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4.  Konklusjon 
 
Med bakgrunn i det ovenstående bør regulering av tiltaket kunne tas opp til behandling, selv 
om arealdisponeringen ikke er i samsvar med kommuneplanens arealdel, LNF. Som det 
framgår av saksutredningen, er planen redegjort for grundig med omfattende rapporter og 
undersøkelser som omhandler alle relevante sider av saken. Direkte positive konsekvenser av 
planen er økt andel jordbruksareal.  
 
Rådmannen anbefaler at det foreliggende planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg som følger saken: 
 
1 Bestemmelser 
2 Plankart 
3 Beskrivelse 
4 Illustrasjonsplan 
5 v3 Merknader og sammendrag til varsel om 

oppstart i 2019 
6 Merknader oppstart 2015 
7 Annonse 2019 
8 Miljøplan 
9 Driftsplan 
10 Landskapsplan 
11 Geoteknisk rapport 
12 ROS-analyse 
13 Biomangfold og naturmangfoldsregistreringer 
14 Vegtegninger 
15 Arkeologisk registrering 
16 Hydrologiske og hydrogeologiske vurderinger 
17 Overvannshåndtering 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 
 
COWI AS 
V/Cathrine Fosen Haug 
Nedre Strandgate 3 (Magasinet Kjøpesenter) 
Post: Nedre Storgate 6 
3015 Drammen Norway 
 


