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               Rådgivende ingeniørfirma 

   Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse 

  Gjensidigegaarden  Pb 26, 2051 Jessheim  Tlf 63 94 24 40 

                 Org.nr no 938 182 787   

 
Til 
Berørte grunneiere, naboer, private  
og offentlige instanser  
 
 
 
 

EIDSVOLL KOMMUNE: 
DETALJREGULERING FOR HOLMENGA NÆRINGSOMRÅDE, DELER AV GBNR. 97/1. 

- Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 
- Varsel om oppstart av forhandling om utbyggingsavtale 
 
På vegne av Mathiesen Eidsvoll Verk ANS varsles det i henhold til Plan- og bygningsloven (PBL) §§  12-
8 og 12-3 om oppstart av arbeid med detaljregulering for «Holmenga næringsområde, deler av gbnr. 
97/1». Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 
17-4. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. PBL 
§§ 4-1, 4-2). Planen fremmes som en privat detaljregulering. 

Planområdet er et skogsområde på ca. 270 dekar i nærheten av krysset mellom E6 og Østre 
Hurdalsveg (Fv180). Planområdet grenser til Østre Hurdalsveg i vest, Nebbenes og Ormlia i sør og 
skog i nord og øst. Planområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplanen, vedtatt 
10.03.15. Det er også avsatt til næring i kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen. Området er også 
regulert til næring i områdereguleringsplan for Holmenga, vedtatt 09.12.14.  
 

  
Planområdet med sort stiplet strek.  
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av næringsbygg i tråd med 
områdereguleringen for Holmenga, vedtatt 09.12.14. Det legges hovedvekt på lager og logistikk, men 
det kan også være aktuelt med noe lett industri, håndverk og forretning for plasskrevende varer.  
  

08.05.2018 
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Dato: 
Vår ref.: 
Deres ref.: 

ØVRE ROMERIKE PROSJEKTERING AS 
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Arealet som skal detaljreguleres vil ha samme avgrensning som områdereguleringsplan for Holmenga 
næringsområde, med unntak av eiendommen gbnr. 124/35 som er detaljregulert tidligere. På grunn 
av hensynet til lager og logistikk som krever store arealer, vil det vurderes om terreng kan tas ned og 
flates ut. Tomtearronderingen i forhold til områdereguleringen vurderes.  
 

 
Svart stiplet linje viser avgrensning av planområdet.  
 
Området er tiltenkt en høy utnyttelse, og regulert og opparbeidet adkomst fra Østre Hurdalsveg skal 
benyttes. Utviklingen av området vil styrke næringslivet i Eidsvoll kommune, og muliggjøre en økning 
av lokale arbeidsplasser i kommunen. 
 
Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt den 11.04.17.  
 
Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale i forbindelse med reguleringsplanen  
I samråd med kommunen varsles det også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for 
planområdet, mellom tiltakshaver og Eidsvoll kommune. Eventuelle forhandlinger skal avklare 
forhold rundt utbyggingstakt og teknisk infrastruktur. 
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Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: 
Øvre Romerike Prosjektering AS, v/Alf Kristian Nyborg, tlf.: 926 53 732 eller e-post: akn@orp.no 
 
Innspill til varsel om oppstart og utbyggingsavtalen sendes innen 11.06.2018 til: akn@orp.no , evt. 
Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim.  
 
Det bes om at kopi sendes til: postmottak@eidsvoll.kommune.no, evt. i brev til Eidsvoll kommune, 
Rådhusgata 1, 2080 EIDSVOLL. 
 
Kunngjøringen med kombinert planinitiativ og oppstartsmøtereferat er også tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside www.eidsvoll.kommune.no. 
 
Vi oppfordrer til å skille mellom merknader som gjelder reguleringsarbeidet, og merknader til 
utbyggingsavtalen.  
 
Innkomne innspill vil bli lagt ved, vurdert og svart ut i planforslaget som sendes kommunen for 
politisk behandling. Ved utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn etter kommunens behandling, 
vil det igjen bli gitt en ny frist for å fremme spørsmål og evt. nye innspill til det konkrete 
planforslaget. 
 
 
 
Med hilsen 
Øvre Romerike Prosjektering AS 

 
Alf Kristian Nyborg 
Arealplanlegger 
e-post: akn@orp.no  
tlf: 926 53 732 
 
 
Vedlegg: 

- Planinitiativ og oppstartsmøtereferat, datert 26.04.18 
 
 
Kopi:   
- postmottak@eidsvoll.kommune.no 
- Mathiesen Eidsvoll Verk ANS 
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