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Plan ID 023730800 - detaljreguleringsplan for Holmenga Nord, del av 
gbnr. 97/1 - førstegangsbehandling 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Holmenga nord, del av gbnr. 97/1, ut til offentlig ettersyn. Plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse er datert 13.3.2019.  
 

SAKSUTREDNING 

1.  Saksopplysninger 

1.1 Bakgrunn for saken 

Planen er en detaljregulering basert på en tidligere vedtatt områderegulering, hvor hensikten 
er å legge til rette for oppføring av næringsbebyggelse. Planen er like mye en endring av en 
tidligere plan, - som det er en detaljregulering av en overordnet plan. Det vil si at forslag til 
detaljplan inneholder enkelte avvik sett opp i mot områdeplanen. Planen er utarbeidet av Øvre 
Romerike Prosjektering AS på oppdrag fra grunneier Mathiesen Eidsvold Værk ANS.   

1.2 Beskrivelse av planområdet 

Planområdet utgjør den nordre delen av Holmenga områdeplan, som ligger lokalisert i Ormlia 
næringsområde nord for krysset E6 – fv. 180 – Østre Hurdalsveg. Planområdet er et ca. 265 
daa stort ubebygd område som ligger for seg selv omkranset av skog i ¾ himmelretninger. 
Området som planen ligger i, Ormlia næringsområde, er pr. d.d. i kontinuerlig transformasjon 
fra skog via steinbrudd til næring. 

1.3 Planprosessen 

Oppstartsmøte ble avholdt den 11.4.2018. En kom frem til at planen ikke faller inn under 
forskrift om konsekvensutredninger, og at planen således ikke er konsekvensutredningspliktig. 
Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Eidsvoll 
og Ullensaker Blad den 9.5.2018. Berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser ble varslet 
ved brev datert 8.5.2018. Det har kommet inn ti innspill som er gjengitt og kommentert i 
kapittel 9 i planbeskrivelsen. 
 
De mottatte innspillene retter seg blant annet mot følgende temaer; hvordan overskudds-
masser skal håndteres, hvordan hensyn til beitedyr skal innarbeides, hvordan besøks- og 
arbeidsplassintensiv virksomhet skal motvirkes samt hvordan planforslaget skal begrense 
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negative støyvirkninger for nærmiljøet. Administrasjonen har ingen ytterlige kommentarer til 
innspillene utover forslagsstillers behandling av innspillene som kan leses i planbeskrivelsen.  

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

Planområdet reguleres til kombinert formål for forretninger, kontor, industri, og lager (samt 
håndverk, som presiseres i bestemmelsene). Det reguleres totalt tre byggeområder (F/K/I/L 3-
5) over en utnyttelsesgrad på 50 % BYA. Det er i planbestemmelsene satt vilkår om at 
forretninger kun omfatter plasskrevende varehandel innenfor en utnyttelse på maks 30’000 
m2 BYA (tilsvarer 30 % av utbyggingspotensialet). For kontor er det satt vilkår om at rene 
kontorbygg ikke tillates. Muligheten for hotell- og overnattingsvirksomhet er tatt ut av 
planforslaget, noe som representerer en innsnevring av formål jf. områdeplanen. Planområdet 
reguleres med offentlig infrastruktur - kjøreveg, gang- og sykkelveg og VA.  
 
Tilgjengeligheten til E6 gjør at dette området anses særlig egnet for etablering av store 
lagerbedrifter, gjerne innenfor virksomheten logistikk. Slike bedrifter krever mye flatt areal og 
kort kjøreveg fra hovedvegnettet. Planforslaget bygger opp under disse forutsetningene.   

1.4.1 ROS 

Vedlagte ROS-analyse viser at dersom en innarbeider enkle avbøtende tiltak mot potensielle 
farer, det være seg risiko for ras, erosjon, fall fra bratte stup, trafikkulykker etc., så anses det 
lite sannsynlig at utbyggingen vil medføre risiko som tilsier at området ikke er egnet for 
utbygging.  

1.4.2 Sjekkliste naturmangfold 

Planforslaget er vurdert ut i fra §§ 8-12 i naturmangfoldloven, se vedlegg. Ingen truete arter 
er kjent. Grundig vurdering ble gjort i forbindelse med områdereguleringsplan for Holmenga.  

1.4.3 Støy 

Det reguleres for ikke-støyfølsom næringsbebyggelse, dermed er det av mindre betydning at 
planområdet ligger innenfor gul flystøysone og delvis innenfor gul vegstøysone. I 
planbestemmelsene er det synliggjort hvilke støygrenser som skal overholdes i hhv. anleggs- 
og driftsfasen for planområdet, med tanke på reduksjon av støyulemper for naboene på andre 
siden av E6.  

1.4.4 Geoteknisk rapport 

Vedlagte geotekniske rapport konkluderer med at planområdet vil fremstå som en bergtomt 
etter avskoging og etter at matjord og det tynne dekket av løsmasser er fjernet. 
Områdestabilteten vurderes derfor å være ivaretatt med tilstrekkelig sikkerhet.  

1.4.5 Estetikkvurdering 

Utbyggingsområdet skal planeres ut slik at området vil fremstå helt flatt. Pga. stedvis stor 
høydeforskjell innad i planområdet vil dette resultere i en langsgående bratt fjellskjæring mot 
vegetasjonsskjermen i nord som på det høyeste vil rage 20 meter. For å avbøte 
terrenginngrep og fjernvirkning er byggehøydene satt til maks 20 meter for at landskaps-
silhuetten mot det høyereliggende landskapet i nord ikke skal brytes, og for at byggene ikke 
skal ruve i landskapet. For øvrig er byggehøydene satt til hhv. maks 10 og 13 m mot sør og 
mot vest, dette for ikke å skjære siktlinjer mot det høyereliggende landskapet i bakgrunnen.  
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1.5 Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer. 

Planforslaget følger opp gjeldende kommuneplan datert 10.3.2015, kommunedelplan for 
Ormlia/Staviåsen – Parisbrenna datert 6.2.2010 og områdeplan for Holmenga næringsområde 
datert 9.12.2014, - til tross for at sistnevnte avviker fra dette planforslaget på enkelte 
områder. Disse avvikene er: 
 
1. I områdeplanen for Holmenga er det regulert inn et større grøntområde i nord benevnt ved 
formålet S1 – LNF/Skogbruk, med den hensikt å verne om restene og sporene etter gammel 
seterdrift, Nysetra, som er å finne i terrenget på dette området. Formålet foreslås tatt ut av 
denne detaljplanen ved at arealet reduseres og innskrenkes til en 20 meter bred 
vegetasjonsskjerm. Endringen begrunnes med at Nysetra ikke har noe formelt vern eller 
bevaringsstatus i kommunens areal-/temaplaner og følgelig at hensynet til næringsutvikling 
skal veie tyngst. Lokalhistoriker har også bekreftet i vedlagte memoar, at det er svært få 
synlige rester igjen fra det gamle seterbruket å finne i terrenget.   
 
2. Antall delområder er redusert fra fem i områdeplanen til tre i denne detaljplanen. Terrenget 
i illustrasjonsplanen til områdereguleringen hadde større variasjon i høyde - fra kote +202 til 
og med +211. I illustrasjonsplanen til denne planen er det planlagt at terrenget skal ligge på 
kote +205 og senkes til kote +203 mot Østre Hurdalsveg. 
 
3. Infrastrukturen i området er også blitt vesentlig endret sammenlignet med områdeplanen. 
Kjørevegene og tilhørende gang- og sykkelveg er regulert i form av lange og helt rette 
strekninger, med en horisontal- og vertikalkurvatur for kjøreveg som er bedre tilpasset 
modulvogntog. Det er meningen at dette skal forenkle framkommeligheten for store kjøretøy. 

 

   
Gjeldende områdeplan til venstre, forslag til detaljplan til høyre. Foruten fargen på arealformålet registreres 3 tydelige 
avvik; (1) grøntområde er blitt borte, (2) antall delområder er nedjustert til tre og (3) vegsystemet er blitt endret.  
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2. Vurdering 

2.1 Overordnede planer og mål 

2.1.1 Strategisk næringsutviklingsplan for Eidsvoll kommune 2016-2027 

Det står skrevet i strategisk næringsutviklingsplan at lokalisering av arbeidsplasser, handel, 
service og tjenester i kommunen skal skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted. 
Videre står det at denne målsettingen innfris ved å legge til rette for at de arealkrevende 
virksomhetene med stort behov for biltransport (logistikk, lager og industri) lokaliseres langs 
E6. Ved å stimulere til at de arealkrevende virksomhetene etableres i tilknytning 
hovedveinettet og utenfor tettstedene, åpner kommunen samtidig opp for at de 
arbeidsplassintensive og besøksintensive virksomhetene (forretning, kontor og tjenesteyting) 
hovedsakelig etablerer seg i de prioriterte tettstedene Eidsvoll sentrum og Eidsvoll verk/Råholt. 
Planforslaget åpner opp for at 100 % av byggeområdet kan tilrettelegges for arealkrevende 
næringsbebyggelse. Riktig nok legges det opp til at 30 % av byggeområdet kan etableres for 
forretninger, men da kun for plasskrevende varehandel iht. regional begrepsdefinisjon.   

2.1.2 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Hovedgrepet i planen er en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til  
prioriterte vekstområder, og en tilsvarende klar begrensing på spredt vekst utenfor disse  
områdene. Retningslinje R10 sier at alle kommunene skal kunne legge til rette for 
næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. Lokalisering av alle typer arbeidsplasser 
skal følge prinsippene i regional plan om rett virksomhet på rett sted. Rett lokalisering av  
arbeidsplasser bidrar til redusert vekst i transportarbeid, effektiv arealbruk, styrking av de 
prioriterte vekstområdene, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med 
behov for rimelige arealer og nærhet til hovedvegnettet lokaliseres utenfor tettstedene. 
Retningslinjen samsvarer i stor grad med kommunens næringsutviklingsplan som beskrevet 
over, og planforslaget anses derfor å være i tråd med R10.  

2.2 Trafikkforhold 

Foreslått veiføring avviker vesentlig fra områdeplanen ved at kjørevegene og tilhørende gang- 
og sykkelveg er regulert over lange og vinkelrette strekninger. Dette er et grep som gjøres 
med henblikk på å tilrettelegge for mest mulig likeverdige næringsarealer, størrelsesmessig. 
Hva angår trafikksikkerhet vurderer administrasjonen at foreslått veiføring står seg bedre enn 
den veiføring som lå til grunn i områdeplanen pga. nesten ingen høydeforskjell, god frisikt, 
større vegbredde og regulering av gang- og sykkelveg fremfor fortau. Avslutningen av 
kjørevegen o_SKV1 i nordvest kan forlenges og skjøtes videre på hvis det blir aktuelt med 
regulering av det fremtidige næringsarealet nord for planområdet. Området betjenes i dag 
med buss mellom Nebbenes – Eidsvoll verk stasjon med halvtimes avgang i rushtid, og er 
følgelig ikke helt bilbasert.     

2.3 Spor etter gammel seterdrift  

Det er gjennom dette planarbeidet blitt avdekket kunnskap om lokaliteten Nysetra, som er å 
finne på det østlige kollepartiet i nordkanten av gbnr. 97/1. I kommunedelplanen fra 2010, og 
i påfølgende områdeplan fra 2014, er det avsatt/regulert et stort grøntområde hvor 
intensjonen var å ivareta de angivelige sporene etter gammel seterdrift og på den måten 
skjerme området fra utbygging. En har undersøkt hva disse sporene antageligvis kan bestå av, 
og gjennom kontakt med lokalhistoriker Roar Klaseie har man fått klarhet i at restene etter 
seterdriften er gjengrodd og vanskelig å få øye på. Det er snakk om enkelte forhøyninger i 
landskapet etter tufter. Administrasjonen vurderer at disse mindre sporene etter Nysetra har 
liten historisk verdi og interesse, og at det er fornuftig å regulere deler av lokaliteten til 
utbyggingsformål. Administrasjonen stiller seg bak de vurderingene som er gjort i utredningen 
av temaet i kapitel 5.1.1 i planbeskrivelsen.  
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Restene etter seterbruket Nysetra skal ligge i tilknytning markeringen i kartet over. Kilde: Kommunedelplan - KU 

3. Alternativer 

A.  Planforslaget vedtas slik det foreligger. 
B. Planforslaget sendes i retur for ytterligere bearbeiding/utredning. 
C. Planforslaget avvises. 
 

4. Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenstående vil rådmannen anbefale at forslag til detaljreguleringsplan for 
Holmenga nord, del av gbnr. 97/1, legges ut til offentlig ettersyn. Plankart, planbestemmelser 
og planbeskrivelse er datert 13.3.2019.  
 
 
 
Vedlegg som følger saken: 
1 Plankart 
2 Planbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
4 Merknader 
5 Illustrasjon og snitt 
6 ROS-analyse 
7 Geoteknisk rapport 
8 Kulturminnet Nysetra av Roar Klaseie 
9 VA notat 
10 Prosjektering av veger 
11 Naturmangfoldvurdering 
13 Kommunedelplan - KU 
13 Områdeplan - KU 
 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen 
 
 
 
Utskrift av behandlet sak sendes til 


