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1 SAMMENDRAG 
Arbeidet med å tilrettelegge Holmenga Nord for fremtidig industri og næring er i full gang. Det legges 
vekt på å få en god og effektiv utnyttelse av næringsarealene. I den forbindelse er det ønskelig å 
optimalisere bruken av området.   
 
Området er regulert og planlagt for ny næringsvirksomhet. Planendringen vil i liten grad påvirke 
gjennomføringen av planen for øvrig eller ha nevneverdig betydning for berørte parter. En endring av 
områder avsatt til grønnstruktur vil i noe grad være negativt for viltinteressene i området. Med 
utgangspunkt i kommunens overordnede planer for område som næringsområde vurderes at det kan 
aksepteres.  
 

2 BAKGRUNN 
Gjennom vedtatt detaljregulering for Holmenga Nord avsettes det store arealer til næring. Dette er i 
tråd med kommuneplanens arealdel. Utviklingen av området legger til rette for lokale arbeidsplasser 
og vil gi en styrking av næringslivet i kommunen. Det er vurdert at området er særlig godt egnet for 
store lagerbedrifter som krever mye areal og kort kjøreveg fra hovedvegnettet. I forbindelse med at 
området skal tilrettelegges for større lagerbedrifter har det vært nødvendig å ta ned og flate ut 
terrenget, ha en relativ enkel tomteinndeling og et vegsystem som er tilpasset modulvogntog.  
 
I forbindelse med pågående terrengtilpasning av området har man kommet til at for å få utnyttet 
området avsatt til næring på en best mulig måte bør det gjøres mindre justeringer av vedtatt 
detaljregulering.  Det søkes om mindre endringer i plankart og planbestemmelser. Endringene er 
beskrevet nedenfor. 
 

3 PLANPROSESS 
3.1 Forenklet prosess 
De omtalte endringene i reguleringsplanene søkes gjennomført som en forenklet prosess. Det 
vurderes at de foreslåtte endringene er i tråd med føringene i pbl. §12-14 ledd 2-3. Regulerings-
endringer 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. For en nærmere 
beskrivelse av endringene vises det til kap. 5.   
 
Det tas sikte på at reguleringsendringen kan vedtas i løpet av vår/sommer 2021. 
 

3.2 Varsel om oppstart 
Varsel om endring av reguleringsarbeider annonseres på kommunens nettsider og konsulentens 
hjemmeside. Det ble først varslet om endringer i begrenset høring med frist for tilbakemelding 
28.10.2020. I ettertid har det kommet ønske om flere endringer slik at forslag til endringer sendes på 
ny høring.  

Det er sendt ut høringsbrev til berørte eiendommer og regionale myndigheter. Frist for uttalelser er 
26.03.2021.  
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4 PLANSTATUS 
Detaljregulering for del av gbnr. 97/1 – Holmenga Nord ble vedtatt 3.9.2019 og er en oppfølging av 
vedtatt områderegulering for Holmenga næringsområde vedtatt i 16.10.2014.  

Området er avsatt til forretning/kontor/industri/lager. Vedtatt plankart nedenfor. 

 
Figur 1. Gjeldende reguleringsplankart 
 

5 BESKRIVELSE AV ENDRING 
Forslag til endring består av følgende punkter: 

• Endring av utbredelse av vegetasjonssone GV1 i nordvest og nordøst 
• Vegetasjonssone GV2-3 omreguleres til næringsformål og grøfteareal 
• Endring av kotehøyde innenfor F/K/I/L3 
• Endring av bestemmelse 3.1.1 for vegetasjonsskjerm (GV1) mot nord 

5.1  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. Område 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. På bakgrunn av dette er det det vurdert som akseptabelt at område avsatt til 
grønnstruktur reduseres og at det kun avsettes en vegetasjonsskjerm tilsvarende som for resten av 
planområdet mot Østre Hurdalveg. Forslag til endring er vurdert av den kommunale viltnemnda. 
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Figur 2. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel fra kommunekart for Eidsvoll med forskyving av vilttrekk vist med rød pil 

Areal avsatt til grønnstruktur utvides noe i nordøst. I dette området er det i forbindelse med den 
geotekniske vurderingen i RIG03-notat datert 6.5.2020 satt begrensinger på utnyttelsen av området 
ned mot myra etter befaring med Løvlien Georåd. Det ble vurdert at området var lite egnet som 
kvalitetsfylling for skråning/ skråningsfot for næringsområdet. Oppsummering etter befaringen ble 
utarbeidet av Løvlien Georåd i RIG03-notat datert 6.5.2020. I etterkant av utarbeidet georapport er 
det utført terrengarbeider og man har på deler av strekningen kommet ned på fast fjell slik at man 
får etablert en stabil fyllingsfot mot fjell. Løvlien Georåd har i den i forbindelse foretatt en ny 
vurdering og avgrensning av området med hensyn til hva som anses som sikker grunn for fyllingsfot 
og oppfylling med fjellmasser til nivå for næringsområde, se figur 2. Område med usikre 
grunnforhold avsettes som grøntdrag, resten videreføres som næringsområde. 
 

 
Figur 3. Presisering av område med usikker grunn – rød skravur og sikker tomtegrunn – grønn skravur 
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I forhold til vedtatt detaljregulering utvides område for grøntdrag noe i nordøst sammenlignet med 
vedtatt plan og reduseres i nordvest. Kommunal viltnemnd har i sin uttalelse datert 1.2.2021 et 
ønske om at grøntdraget i dette området utvides utover det som er vedtatt i gjeldende 
detaljregulering i nordøst, som en kompensasjon for at eksisterende vilttrekk har blitt betydelig 
redusert i hele dette området av kommunen. Området i øst består i sin helhet av skråning fra nytt, 
planert næringsareal til eksisterende myrdrag. Høydeforskjellen er på om lag 10 meter. Nedre del av 
skråning ble istandsatt for revegetering i fjor. Resterende del av skråning vil bli istandsatt våren 2021. 
Det er ikke fylt masser ut på myra. En utvidelse av vegetasjonssonen her vurderes av forslagsstiller 
ikke å ha verdi for viltet, jf. bilder fra området nedenfor. 
 

    
Figur 4. Overgangssonen mellom planområdet og tilgrensende LNF-område. Bilder: Anlegg Øst Entreprenør  

Det er fra tiltakshaver videre ønskelig å omregulere felles grønnstruktur, GV2-3, til næring og annen 
veggrunn. GV2-3 skal utgjøre grønnstruktur langs nye hovedveger inn på industriområdet i form av 
regulerte vegetasjonsskjermer med 4 meters bredde, mellom vegformål og industriformål. I vedtatt 
planbeskrivelse vises det til at GV2-3 skal beplantes og sås til med gress. Det er også vist til at GV2-3 
kan benyttes til overvannshåndtering. Arealet vil tilfalle den enkelte tomt, og kommer i tillegg til 
avsatt grøfteareal (SVT) og intern grønnstruktur på den enkelte tomt. Grense for kommunal 
overtakelse går ved ytterkant av regulert vegformål slik at arealene vil følge fremtidig tomtekjøpere 
og bli et smalt restareal med varierende grad av skjøtsel.  
 
Det er i ettertid av vedtatt detaljregulering gjennomført prosjektering av veg og VA/overvann for 
området. Overvannshåndtering og grøftebredder er prosjektert. Område avsatt til grøfteareal er på 
enkelte strekninger for smalt og annen veggrunn – tekniske anlegg er derfor utvidet i forslag til 
endring slik at hele grøftearealet håndteres innenfor arealformålet (SVT). Det er en fordel at areal 
avsatt til overvannshåndtering/grøft har samme eier av hensyn til bla. vedlikehold. Grøfteareal, areal 
satt av til annen veggrunn, utvides slik at det samsvarer med prosjekterte grøfter.  
 
Hensynet til viltpassasjer ivaretas av omkringliggende grønnstruktur. Et grønt preg på området og 
intern grønnstruktur på den enkelte næringstomt ivaretas gjennom begrensninger i utnyttelsesgrad 
og krav til utforming av uteområdene som skal fremgå av situasjonsplan/ utomhusplan, jf. 
bestemmelse 2.4. 
 
Det vises ellers til at det ikke er tilsvarende grønnstruktur langs ny adkomstveg innenfor regulert 
område i sør; Holmenga Sør – Lundgård skog (planID 023726500). Det bør legges til grunn like 
prinsipp innenfor tilgrensende næringsområder.  
 
Nedenfor er utsnitt av forslag til oppdatert plankart, med de foreslåtte endringene i grønnstrukturen.   
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Figur 5. Oppdatert plankart. 

5.2  Endringer i kotehøyde 
Bestemmelse 2.2 viser til illustrasjonsplan for området hvor det opprinnelig er vist terreng med kote 
203 og kote 205. Område F/K/I/L3 er planlagt på kote 203, men søkes anlagt på kote 205 som resten 
av industriområdet. Det er allerede i dag et betydelig masseoverskudd i prosjektet. En senking av 
tomtehøyden innenfor F/K/I/L3 fra kote 205 til 203 bidrar til ytterligere masseoverskudd.  
 
Selv bebyggelsen innenfor planområdet vil fremdeles fremstå variert da det ikke gjøres endringer i 
byggehøyder, jf. bestemmelse 3.1.1 Byggehøyder. Maks byggehøyde innenfor F/K/I/L3 er 10 meter 
og maks byggehøyde er på +kote215. Innenfor F/K/I/L4 tillates 15 meter og innenfor F/K/I/L5 tillates 
20 meter byggehøyde.  
 
I tillegg til kotehøyde oppdateres illustrasjonen med endringer i arealformål som beskrevet under 
pkt. 5.1 ovenfor. Tekst i bestemmelsen justeres og tilpasses ny kotehøyde. 
 
Revidert bestemmelse 2.2, 1. ledd foreslås som følger:  

Vedlagt detaljreguleringsplanen følger en illustrasjonsplan, hvor det er vist terrengkote 
205. Høydeforskjell mellom delområder og mot tilgrensende områder, kan ta høydene 
mellom delområdene i en skråning med fall ca. 1:2. Mot nord tillates fjellskjæring. 
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Figur 6. Oppdatert illustrasjonsplan 

5.3  Endringer av planbestemmelse tilhørende vegetasjonsskjerm 
Planbestemmelsen 3.3.1 omhandler område avsatt til vegetasjonssone. 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 innenfor 
vegetasjonsskjermen. Ved å sprenge inntil 2,5 meter fra plangrensen og fylle tilbake med løsmasser vil 
området mot nord få en sammenhengende grønn skråning mot bakenforliggende skogareal mens 
gjeldende reguleringsplan vil medføre høye fjellskjæringer på opptil 20 meter. 
 
Revidert bestemmelse 3.3.1, 1. ledd foreslås som følger:  

Vegetasjonsskjermen GV1 skal sikre en buffersone/et grøntbelte mot omkringliggende 
hovedveg og omgivelser. Vegetasjonsskjermen skal være et grøntdrag for vilt og vilttrekk. 
Den kan også opparbeides med sti. Eksisterende vegetasjon skal skjøttes på en slik måte 
at det til enhver tid er vegetasjon i området som reduserer innsikten til næringsområdet. 
Det tillates terrengendinger i GV1med unntak av 20 meters sone mot nord. Mot nord 
tillates å sprenge inntil 2,5 meter fra plangrensen og fylle tilbake med løsmasser. Området 
revegeteres. 

 
I tillegg slettes andre avsnitt da det søkes å omregulere område GV2-3 til næring, jf. Punkt 5.1 
ovenfor. 
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6 VURDERING AV KONSEKVENSER 
Det er gjort en vurdering av konsekvensene ved de foreslåtte endringene sammenlignet med vedtatt 
reguleringsplan for Holmenga Nord. 
 
6.1 Landskap 
Den vesentligste endringen i området knyttes til vedtatt detaljregulering hvor området går fra småkupert 
skogareal til et større sammenhengende næringsområde med like kotehøyde.  
 
Endring av kotehøyde i vest vil kunne gjøre bebyggelsen litt mer ruvende langs Østre Hurdalveg avhengig 
av hva som skal bygges, men det skal anlegges en vegetasjonsskjerm på 20 meter som skjermer mot 
innsyn og bebyggelsen nærmest fylkesvegen vil bli lavere enn bebyggelsen lenger inn på næringsområdet. 
Dette vil dempe fjernvirkning av foreslått endring. 
 
Ved å tillate terrengendring mot nord vil man dempe effekten av fjellskjæringen som på det meste, med 
dagens regulering, er opp mot 20 meter. 
 
Totalt vurderes ingen endring i konsekvens sammenlignet med vedtatt detaljregulering. 
 
6.2 Kulturminner og kulturmiljø 
Ingen endring i konsekvens 
 
6.3  Løsmasser/fjellgrunn 
Endring i kotehøye medfører noe bedre massebalanse innenfor planområdet. Det er inngått avtale med 
Bane Nor om avhending av steinressurser til deres prosjekt Venjar - Langset, myrmasser vil primært bli 
benyttet innenfor planområdet til dekking av sprengsteinsfyllinger og opparbeiding av grønnstruktur i tråd 
med reguleringsplanen, samt at overskudd utover dette blir tilbudt gårdbrukere i området ev. tilrettelagt 
for videresalg. Utover dette vil overskuddsmasser bli kjørt til massemottak, fortrinnsvis til område under 
planlegging på motstående side av E6. 
 
Det vurderes at endring utgjør en svak positiv konsekvens ved at massebalansen bedres. 
 
6.4 Trafikkavvikling og trafikksikkerhet 
Ingen endring i konsekvens 
 
6.5  Landbruk 
Det er i forbindelse med planforslaget vurdert at vegetasjonsskjerm mot nord skal være uberørt for å 
unngå negative konsekvenser for bakenforliggende skog. De negative konsekvensene for 
bakenforliggende skog vurderes å være små. Videre forutsettes at ev. skade på skog kompenser 
økonomisk.  
 
Det legges vekt på at området i forslag til kommuneplan vurdert omdisponert til næringsområde. 
 
Endringen representerer en svak negativ konsekvens. 
 
6.6  Naturmiljø og viltinteresser 
Deler av området avsatt til grønnstruktur i vest i detaljregulering for Holmenga Nord knytter seg til 
tidligere viktig elgtrekk. Endringen er forelagt den kommunale viltnemnda til uttale. Den endringen som 
har skjedd innenfor hele området, fra skog til næring, har medført at elgtrekket er presset videre 
nordover og området har mistet mye av sin opprinnelige verdi som trekkområde. Den vesentligste 
endringen i dette området for viltet knyttes til vedtatt detaljregulering hvor området går fra skogareal til 
et større sammenhengende næringsområde.  
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Når det gjelder grøntdrag mot øst er den kommunale viltnemnda av den oppfatning at dette bør utvides 
utover det som er avsatt i vedtatt plan som en kompensasjon for at eksisterende vilttrekk har blitt 
betydelig redusert i dette området. 
 
Med de store endringene som er akseptert gjennom vedtak av detaljregulering for Holmenga Nord er det 
akseptert at området først og fremst er et område for næringsutvikling på bekostning av viltinteressene. 
Det planlegges med minimum 20 meter vegetasjonsskjerm i ytterkant av planområdet. Det legges til 
grunn at formålet med grønnstrukturen, som er vegetasjonsskjerm og grøntdrag for vilt, ivaretas innenfor 
areal avsatt til grønnstruktur. En utvidelse av vegetasjonsskjermen i øst vurderes å ha svært begrenset 
verdi for viltet da det er vesentlig høydeforskjell fra næringsområdet og inntil grensende LNF-område.  
 
Når det gjelder avsatt grønnstruktur GV2-3 langs SKV1-2 innen på næringsområdet vises det til at for 
naboområdet Holmenga Sør-Lundgård skog er det ikke regulert inn slike interne vegetasjonssoner. Det 
bør legges opp til like føringer innenfor samme næringsområde. Hensynet til grønnstruktur og 
beplantning ivaretas gjennom bestemmelse 2.4 om krav til situasjonsplan/utomhusplan som skal følge 
den enkelte søknaden og gjennom krav til utnyttelsesgrad som sikrer tilstrekkelig med grønne flater. 
Område GV2-3 skal iht. bestemmelse 3.3.1 beplantes med trær og sås til med gress. Det vurderes som lite 
hensiktsmessig ut fra et næringsperspektiv å etablere såpass store restarealer inne på området. 
Beplantning av området ivaretas og skjøttes best inne på den enkelte næringstomt.  
 
Mindre areal avsatt til grønnstruktur i forhold til vedtatt plan gir en svak negativ konsekvens. 
 
6.7  Barn og unge 
Området er ikke egnet for opphold for barn og unge.  
Ingen endring i konsekvens.  
 
 

7 RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING AV ENDRING 
For endring av plan gjelder de samme bestemmelsene som for utarbeiding av ny plan, jf. PBL §12-14, 
første ledd. Det er i den forbindelse krav om at risiko- og sårbarhet vurderes også ved endring av 
reguleringsplan iht. PBL § 4-3.  
 
Det er i forbindelse med områderegulering og detaljregulering for Holmenga Nord gjennomført en risiko- 
og sårbarhetsanalyse av hele planområdet. I forslag til endring av reguleringsplan planlegges det med en 
mindre justering av arealbruken internt på planområdet mellom grønnstruktur til næringsformål. I tillegg 
foretas det en justering av en bestemmelse til planen. Dette vurderes at disse endringene ikke medfører 
endrede konsekvenser sammenlignet med de vurderingene som ble gjort i forbindelse med vedtatt 
regulering. Det er foretatt en oppdatert vurdering av områdestabiliteten av Løvlien Georåd AS som 
ivaretar stabile grunnforhold for fremtidig utbyggingsområde, det vises til figur 2 ovenfor. 
 

8 FORELØPIGE MERKNADER 
Det er innhentet en foreløpig vurdering av forslag til endring fra grunneier mot nord, Olav Dalen, og 
fra den kommunale viltnemnda.   
 
Eidsvoll viltnemnd har i en vurdering av forslag til endring av regulert grøntstruktur ingen 
innvendinger mot at område i nordvest reguleres til næringsformål da dette område har mistet sin 
betydning som vilttrekk. De ønsker derimot at område i nordøst vurderes utvidet noe utover det som 
er avsatt i vedtatt detaljregulering slik at man får en noe breiere buffersone mot myrdraget i øst. 
  
Nabo Olav Dalen har ikke innvendinger mot de ønskede endringene.  
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9 OPPSUMMERING 
Det legges vekt på at foreslåtte endringer er begrenset. Det vises til at formålet med etablering av en 
overordnet grønnstruktur ivaretas, selv om hensynet til viltet svekkes i dette området gjennom at 
store arealer er akseptert til næringsformål. Forslag til endring av reguleringsplan endrer ikke på 
dette. 

Det er utført supplerende vurdering av grunnstabilitet som er dokumentert av Løvlien Georåd. 
Område avsatt til næringsformål i nordøst er innenfor område med stabile grunnforhold.  

En omdisponering av GV2-3 til annen veggrunn og næringsareal er tilsvarende som i inntilliggende 
næringsområde. Hensynet til viltpassasjer ivaretas av omkringliggende grønnstruktur. Et grønt preg 
på området og intern grønnstruktur på den enkelte næringstomt ivaretas gjennom begrensninger i 
utnyttelsesgrad og krav til utforming av uteområdene mens overvannshåndteringen ivaretas i avsatt 
grøfteareal som er utvidet. 

Foreslåtte endringer bidrar til en bedre utnyttelse av næringsområdet. 
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