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Høring: Mindre endring av reguleringsplan for Holmenga nord i 
Eidsvoll kommune 
 
Det varsles med dette om at det er igangsatt arbeid med endring av detaljregulering for Holmenga 
Nord (planID 023730800) i Eidsvoll kommune vedtatt 3.9.2019. Planen er en del av et større område 
avsatt til næringsformål langs E6, ved Nebbenes. 
 
Forslagsstiller er Anlegg Øst Entreprenør AS og plankonsulent er Arealtek AS. Det legges til grunn at 
endring av vedtatt reguleringsplan kan behandles med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 2. 
ledd. 
 
BESKRIVELSE 
Formålet med endringen er å gjøre mindre tilpasninger i plankart og planbestemmelser.  
Under følger en kort beskrivelse av ønskede endringer med henvisning til reguleringsplanens 
bestemmelser og formål. 
 
Endringer i arealformål 
Det foreslås en justering av planformålene næring (F/K/I/L3 og F/K/I/L5) og grønnstruktur (f_GV1) i 
nord.  
 
Det er i vedtatt reguleringsplan lagt inn økt bredde på vegetasjonsskjermen i nordvest for å ivareta 
opprinnelig vilttrekk. Foreslått planendring fjerner denne passasjen som i kommuneplanen er flyttet 
nordover. Området avsatt til grønnstruktur i nordvest har blitt vesentlig svekket/fått mindre 
betydning som vilttrekk gjennom etableringen av næringsområdene Lundgård skog og Holmenga 
Nord. Vilttrekket forskyves videre nordover med en utvidelse av næringsområdet som foreslått i 
kommuneplanen.  
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Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel fra kommunekart for Eidsvoll med forskyving av vilttrekk vist med rød pil 

Areal avsatt til grønnstruktur opprettholdes ved at f_GV1 utvides i nordøst. Her har undersøkelser av 
grunnen vist at området ikke har tilstrekkelig stabilitet for utbygging og området opprettholdes som 
grøntdrag. Endringene er vist i figur 2.  
 

 
Figur 2. Foreslått endring av arealformål i plankartet 

Endringen er forelagt Eidsvoll viltnemnd som ikke har innvendinger mot den ønskede endringen. 
 
Endringer i kotehøyde 
Bestemmelse 2.2 viser til illustrasjonsplan for området hvor det opprinnelig er vist terreng mellom 
kote 203 og kote 205. Område F/K/I/L3 er planlagt på kote 203, men anlegges på kote 205 som 
resten av området. Illustrasjonen oppdateres også med endringer i arealformål som beskrevet 
ovenfor. Tekst i bestemmelsen justeres og tilpasses ny kotehøyde. 
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Figur 3. Illustrasjonsplanen justeres og viser lik kotehøyde innenfor hele området 

Endring av planbestemmelse 3.3.1 
Planbestemmelsen omhandler vegetasjonssone GV1-3. Det er i bestemmelsen presisert at det ikke er 
tillatt med terrengendringer i GV1 i sonen mot nord.  
 
For en best mulig utnyttelse og avslutning av området ønsker man å sprenge ut og tilpasse en 
skråning mot eksisterende skog som i kommuneplanen er foreslått til næringsformål. Tiltakshaver 
har vært i kontakt med grunneier som ikke har innvendinger mot en slik endring av 
planbestemmelsen. Det legges til grunn at ev. skade på skog må kompenseres og at det tilrettelegges 
for rask revegetering. Ved å sprenge inntil 2,5 meter fra plangrensen vil området mot nord få en 
sammenhengende grønn skråning mot bakenforliggende skogareal i stedet for høye fjellskjæringer. 
 
Spørsmål og innspill til planarbeidet kan innen 28.10.2020 rettes til:  
Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.  
 
Foreslått planendring er også tilgjengelig på www.arealtek.no og på kommunens nettside  
www.eidsvoll.kommune.no under Høringer. 
 
 
Med hilsen 
AREALTEK AS 
  
___________________ 
Hilde Smedstad 
arealplanlegger 
 
Tlf: 930 69363   
E-post: hilde@arealtek.no 
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