Sjekkliste for planinitiativ og referat ifm.
oppstartsmøter i Eidsvoll kommune
I oppstartsmøtet legges rammene og mye av grunnlaget for den videre fremdrift og planprosess.
Kommunen skriver referat. Referatet vil følge plansaken ved varsel om oppstart og som del av
beslutningsgrunnlaget ved behandling av planspørsmålet, jf. plan og bygningsloven § 12-8.
Lovhjemmel for innhold i oppstartsmøte og referat er Forskrift om behandling av private forslag til
detaljregulering etter plan og bygningsloven.




For endring av plan etter PBL § 12-14 annet ledd, kan innholdet i pkt. 1-12 tilpasses den
aktuelle sak for å gjøre rede for ønsket endring.
Sammen med utfylt sjekkliste for planinitiativ, del I, skal det vedlegges forslag til
planavgrensning, relevante skisser, illustrasjoner o.l.
Dette dokumentet tilsendes kommunen som en word-fil
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Del I –Planinitiativ
Denne delen fylles ut av forslagsstiller og sendes ved bestilling av oppstartsmøte. Planinitiativet
følger oppsett iht. § 1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL.
1 Formålet med planen:
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt næringsområde, som utnytter
eksisterende transportinfrastruktur og kollektivtilbud. Planen skal bidra til opprettelse av nye
arbeidsplasser i sykkelavstand for mange i lokalbefolkningen, og en bærekraftig vekst av
regionens næringsutvikling. Det planlegges for et viktig regionalt næringspunkt, men også et
område for rekreasjon og aktivitet.
Området, heretter kalt Holmenga Sør, skal være en grønn og tilgjengelig næringspark i direkte
tilknytning til hovedveien. Området ligger også nær Oslo Lufthavn, ved Eidsvold Verk, Råholt og
Eidsvoll som i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, er definert som noen av
de prioriterte lokale byene og tettstedene for vekst.
På planområdet er det allerede etablert truckpåfylling, og den nordligste delen av planområdet er
i nasjonal transportplan avsatt til vegserviceanlegg. Dagens bruk og beliggenheten tilsier at
området kan være egnet for etablering av mer bebyggelse og aktivitet.

Figur 1: Dronefoto av planområdet
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2 Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet:
Planens avgrensning
Planen avgrenses av etablert næringsområde i nord. Skog, landbruk og boligbebyggelse i øst.
Skogsområde og boligbebyggelse i sør, og av E6 i vest. Arealet som inngår i
foreslått planavgrensning vil bli vurdert justert og redusert nærmere i planprosessen. Den
foreslåtte avgrensningen er delvis et resultat av allerede fastsatte eiendomsgrenser, og delvis et
resultat av andre planfaglige/skjønnsmessige vurderinger.
Deler av Østre Hurdalveg er inkludert i planområdet av hensyn til trafikkbildet, og utvikling av
områdets infrastruktur.
Et LNF-areal i vest og en miljøsone langs E6 er inkludert i planområdet for å vurdere muligheten
for en utvidelse av næringsformålet. En mulig reduksjon av miljøsonen langs E6 iht. allerede
etablerte grenser mot veien i nord ønskes utredet. Alternativt ønskes det å vurdere mulig
sambruk av denne sonen til supplerende formål som vei og utelagring/parkering.

Figur 2: Forslagstillers forslag til planavgrensning

Beliggenhet, topografi og markslag

Planforslaget omfatter tiltak på deler av eiendommene gnr/bnr: 104/1 og 97/1 m.fl. Hoveddelen
av området er i dag bestående av skog, og resterende deler er benyttet til vegserviceanlegg.
Området er på ca 340 da og har en høydeforskjell på 6-8 meter fra bensinstasjon i nord, til
landbruk i sørøst. Det er mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire på
planområdet. En utredning av grunnforholdene vil bli gjennomført, og aktuelle tiltak for å ivareta
områdets sikkerhet vil bli utført når rapporten foreligger.
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Holmenga Sør ligger langs E6 mellom Oslo og Hamar, 25 km nord for Oslo Lufthavn. Langs
strekningen fra Oslo til Hamar bor nærmere 1,5 millioner mennesker, som tilsvarer nesten 1/3 av
landets befolkning.
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Figur 2: Beliggenhet
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Figur 3: Tilgjengelighet
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Kvaliteter og svakheter ved utbyggingsområdet
Områdets sentrale beliggenhet langs E6 gjør den lett tilgjengelig for en stor del av befolkningen,
men beliggenheten fører også til at området omfattes av rød og gul støysone. Området er også
berørt av støy fra Oslo Lufthavn.
Trafikale forutsetninger
Det finnes eksisterende veiforbindelser nord i planområdet, og det foreligger veirett (vedlagt) fra
grunneier som sikrer adkomst til planområdet via den etablerte veistrukturen i nord.
Da hoveddelen av planområdet i dag består av skog, må nødvendig veistruktur utredes og
etableres. På illustrasjonen nedenfor er en mulig veiløsning skissert. Formålet er å bedre
avviklingen av tungtransport, skille trafikk fra tungtransport og privatbilisme, og å planlegge for
trafikksikre løsninger. Det er også ønskelig å redusere trafikk gjennom dagens næringsområde.

Figur 4: Illustrasjon av mulig veiløsning

Det vil legges til rette for myke trafikanter internt på planområdet.
3 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak:
Overordnede plangrep
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse til næringsformål. Om det er
handel, lager, logistikk, eller en kombinasjon av næringsformålene vil vurderes nærmere i
konsekvensutredningen. Bygningsvolumene plasseres for å tilrettelegge for sambruk av
infrastruktur i størst mulig grad.
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Hva skal tilføres/hva skal endres
Ny bebyggelse planlegges med tilhørende uteoppholdsareal og parkeringsplasser for bil og sykkel.
For å kompensere for en eventuell omregulering av LNF-området og hensynta nærområdet, vil
kvaliteten på resterende arealer forbedres. I tillegg til opprettelse av en aktivitetspark og en
lekeplass, vurderes en utvidelse av Eidsvoll skiforenings løypenett.
Det ligger i dag ladestasjoner og en bensinstasjon ved planområdet. Det ønskes også etablering av
andre drivstoffkilder.
Om eksisterende bebyggelse
Eksisterende bygg (truckpåfylling) bevares, og en medtatt fritidsbolig rives.
Terrengendringer
Dagens terreng består i stor grad av et slakt hellende skoglandskap. For å sikre visuelle kvaliteter
mot omkringliggende områder, foreslåes terrenget planert over to nivåer.
4 Utbyggingsvolum og byggehøyder:
Maks. BYA = 90 % av netto tomteareal. Utendørs markparkering medregnes i BYA.
Maks. gesims- og mønehøyde er 20 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.
5 Funksjonell og miljømessig kvalitet:
Parkeringsløsning
Parkering for biler er tenkt løst som overflateparkering. Det planlegges for å sikre trafikksikre
løsninger. Sykkelparkering vil være under tak.
Blå-grønn faktor
Bekkedrag på planområdet skal sikres, og søkes benyttet som en kvalitet i rommene mellom
planlagt bebyggelse. Håndtering av overvann utredes i planprosessen.
Hvordan tilrettelegger planen for grønn mobilitet herunder sykkel, gange og kollektivtrafikk
Eksisterende skogsveiforbindelse sør i planområdet knytter boligområder i øst til friluftsområder i
vest. Skogsveien vil legges om og behandles som en gjennomgående akse. Sikkerheten til myke
trafikanter vil bli hensyntatt i plan.

Figur 5: Illustrasjon av dagens skogsvei
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Faktor ved prosjektet som bidrar til å heve kvaliteten i området herunder uteoppholdsareal,
grønnstruktur, arkitektur, naturverdier, rekreasjonsverdier
Deler av grøntområdet i vest opprettholdes så langt det lar seg gjøre som en buffer mot E6.
Eksisterende skogsveiforbindelse bevares som funksjon. Det vil også være mulig å gå på tur fra
boligområdene i sør, gjennom planområdet, og til Nebbenes Kro. I tillegg til opprettelse av en
aktivitetspark og en lekeplass, vurderes en styrking av Eidsvoll skiforenings løypenett. En
rasteplass vurderes opparbeidet som et møte-, og hvilested for langdistanse-sjåfører.
Områdets grønne profil vil forsterkes ved sedum på utvalgte tak. Det legges vekt på en
miljøvennlig materialpalett og hardføre materialer.
En gjennomføring av forslaget vil tilføre området flere arbeidsplasser og møtesteder.
6 Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser:
Visuelle nær- og fjernvirkninger
Av hensyn til visuelle kvaliteter vil grøntarealer langs planområdets ytterkant bevares så langt det
lar seg gjøre. Visuell nær- og fjernvirkning og tilpassing til nærområdet gjennom blant annet
estetikk, materialbruk og beplantning vil bli utredet nærmere i planprosessen.
Kulturlandskap, miljø og kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet1. Dersom det under anleggsarbeider
treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og
kulturminnemyndigheten varsles, jf. lov om kulturminner.
Naturmangfold
Naturmangfoldet skal kartlegges av fagkyndige, og eventuelle funn hensyntas.
Tilpasning til terreng
Mellom planområdets nordlige og sørlige deler er det noen meters høydeforskjell. For å begrense
overgangen mellom planområdet og omkringliggende arealer når grunnen planeres, vil
planområdet deles i to nivåer. Det høyeste planet vil være i nord og trappes ned mot jordet i
sørøst. Se vedlagt masseberegning.
Massebalanse og gjenbruk
Utgravde brukbare masser søkes i størst mulig grad gjenbrukt på området.
7 Tiltakets virkning på klima og energi
Anlegget planlegges med et helhetlig designutrykk og arkitektur med stort fokus på miljøvennlige
løsninger. Det er ønskelig å tilrettelegge for et område med sambruk og gjenbruk av varme og
energi. Solcellepaneler vurderes. Oppføring av en hydrogenstasjon i forbindelse med
vegtransportområdet vurderes også.

1

https://www.kulturminnesok.no/kart 11.01.22
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8 Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og
pågående planarbeid:
Kommunedelplan:
Områdenavn: BAN1
Planid: 0237201005
Båndleggingssone
Hensynsonenavn: H710_N

Kommuneplanens arealdel (2021-2031):
På planområdet er det planlagt arealer til nåværende
og fremtidig næringsbebyggelse.
Planid: 0237202001
Figur 6: Kommunedelplan

Reguleringsplan:
Planområdet overlapper helt eller delvis eksisterende reguleringsplaner
E6 Dal – Minnesund, planid: 023717500
Vegserviceanlegg i Ormlia, planid 023707300
Nebbenes nordgående, planid 023731100
Bebyggelsesplan for Nordgående vegserviceanlegg - Ormlia, gnr. 97, bnr. 46 og 48, planid
023707301
Deler av området i vest har reguleringsformål jord- og skogbruk. Nord i området er det regulert til
vegserviceanlegg (bevertning/bensinstasjon).
Pågående planarbeid:
Forslagsstiller er ikke kjent med andre planer som vil påvirke det kommende planarbeidet.
Andre planer for området:
Avklares med kommunen i oppstartsmøtet.
Rikspolitiske/statlige retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Formålet er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene skal ivareta at arealer som
brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)
Retningslinjene gir blant annet føringer om maksimumsgrenser for støy i forbindelse med
støyfølsom bebyggelse som boliger, skoler og institusjoner.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.
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Regionale planer/retningslinjer:
Regional planstrategi Viken 2020-2024
Den regionale planleggingen er viktig for å tilpasse statlig politikk og nasjonale retningslinjer til
lokale og regionale forhold.
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.
Hoveddelen av veksten i kommunene i Akershus konsentreres til et begrenset antall byer og
tettsteder. Eidsvoll, Eidsvoll verk/Råholt er blant de prioriterte områdene.
Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018)
Formålet med den regionale planen er blant annet å styrke by- og tettstedssentrene, og å legge til
rette for miljøvennlige transportvalg.
9 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet:
Hjemmelshavere, naboer og rettighetshavere vil bli berørt. Berørte vil få mulighet til å medvirke
gjennom varsel om oppstart og høring. Status for hvem som er hjemmelshavere og
rettighetshavere innenfor planområdet avklares med kommunen i oppstartsmøtet.
Naturhensyn forsøkes ivaretatt gjennom rapporter og nødvendige tiltak. Skogsveien sør i
planområdet ivaretas som funksjon.
10 Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet:
Kjente risikofaktorer innenfor planområdet:
Marin leire: Det er mulighet for sammenhengende forekomster av marin leire på planområdet2
Elvenett: Det finnes elver innenfor planområdet 3
Støysoner: Store deler av området ligger innenfor rød eller gul støysone grunnet nærhet til E6 og
Østre Hurdalveg4
Aktsomhetssone flom (ref. Kommuneplan 2021-2031, planid 0237202001)
For å ivareta samfunnssikkerhet vil forventede utredninger i plansaken vil være:
Geoteknisk rapport
Støyrapport
Kartlegging av naturmangfold
VA-analyse med vurdering av flomsikkerhet
Trafikkanalyse
ROS-analyse
Sol/skyggestudie
Handelsanalyse
11 Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart:
Blant aktører som skal varsles nevnes Viken fylkeskommune, Statsforvalteren, vegvesenet og
strømleverandøren Elvia. En fullstendig oversikt over hvem som skal varsles om planoppstart
avklares med Eidsvoll kommune i oppstartsmøtet.

https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire 11.02.22
https://temakart.nve.no/tema/elvenett 11.02.22
4 https://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=805f97e2d6694f45beca4b7a7c59acec 11.02.22
2
3
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12 Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere,
naboer og andre berørte
Det er inngått samarbeid med eier av eiendommen som berøres av prosjektets adkomstvei. Det
foreligger veirett (vedlagt) fra grunneier som sikrer adkomst til planområdet via den etablerte
veistrukturen i nord.
Det vil bli gjennomført medvirkning i henhold til lovpålagt planprosess (varsel om oppstart og
høring av planforslag).
Forslagsstiller ber om en vurdering fra kommunen om omfanget av naboskapsmøter.
13 Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger (jf. PBL §4-1), og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt:
Krav til konsekvensutredning er utløst da det planlegges for næringsbebyggelse over BRA 15
000m² på området som ikke tidligere er konsekvensutredet. Prosjektet faller derfor innenfor krav
om utarbeidelse av konsekvensutredning, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10 første ledd og
tilhørende forskrift om KU § 6 punkt b, og vedlegg 1 punkt 24.

Del II – Vurdering av planinitiativ/Møtereferat
Denne delen fylles ut av kommunen, på bakgrunn av mottatt planinitiativ, og tilsendes forslagsstiller
før oppstartmøtet. Det endelige møtereferatet vil i praksis utgjøre en revisjon av tilsendt vurdering.
(møtereferatet utgjør det samme dokumentet, men med evt. tilpasninger og endringer av sjekklistepunktene under
avhengig av hva kommunen og forslagsstiller ble enige om på oppstartsmøtet)

For små planinitiativ som utgjør mindre vesentlige endringer etter § 12-14, eller for større
planinitiativ som kommunen anser som urealistiske pga. vesentlig motstrid med overordnet plan –
kan kommunens tilbakemelding på planinitiativet formidles med delvis eller helt uavhengig
tilpasning til sjekklistepunktene under.
14 Planavdelingens generelle vurdering av planinitiativet
Formål, type reguleringsplan og forholdet til KU-forskriften:
Det vurderes at det er detaljregulering som vil være aktuell plantype for planområdet.
Størstedelen av arealet er i kommuneplanen avsatt til næringsformål, og detaljreguleringen må
følge opp dette, evt med åpning for innslag av plasskrevende handel. På grunn av områdets
størrelse vurderes at det utløses krav til konsekvensutredning.
Planavgrensning:
Planmyndigheten vurderer at planavgrensning bør følge avgrensningen av næringsformålet i
kommuneplanen, men ta med seg areal til en adkomstløsning ved påkobling til fv 1592 Østre
Hurdalveg i tilknytning til eksisterende vegserviceanlegg.
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Trafikksikkerhet og kapasitet på eksisterende vegnett:
Planområdet forutsettes å få adkomst via eksisterende veiserviceanleggområde fra nord. Dette
gir mulighet for mulig avkjøring direkte fra E6 nordgående. I tillegg til det vil det måtte etableres
en vegforbindelse mot fv 1592 Østre Hurdalveg. Denne vegen har en registrert trafikkbelastning
på 1820 kjt/døgn ÅDT, og anses og ha god kapasitet.
Nærhet til knutepunkt og offentlige funksjoner/innenfor «grønn grense» – ja eller nei:
Planområdet ligger godt utenfor sentrumsområder og grønn grense, men i umiddelbar nærhet
til E6. Plasseringen sett i forhold til overordnede føringer, tilsier lite arbeidsplassintensiv næring
innenfor lager / logistikk / industri / håndverksvirksomhet. På øvrige næringsareal omkring
Nebbenes er det imidlertid regulert med kombinert formål, som åpner for forretning for
plasskrevende varer. Det må tas stilling til om deler av planområdet kan reguleres på tilsvarende
måte.
Det er i vedlagt planprogram tatt til orde for å utrede flere ulike utbyggingsscenarier for
området, med ulikt innslag av forretning på området. Det snakkes om å «bygge en destinasjon»,
ambisjoner om å bygge et viktig regionalt næringspunkt, en outlet-park og et område for
rekreasjon og aktivitet.
Disse tankene er i liten grad sammenfallende med regional plan for areal og transport, som er
klar på at den beliggenheten planområdet har, tilsier arealkrevende næringsvirksomhet, med lav
tetthet av arbeidsplasser, lite publikumsrettet virksomhet med få kunder / besøkende.
Planarbeidet forutsettes å følge opp dette.
Nærmiljø – støkskarakter/kvaliteter å ta hensyn til:
Omkringliggende bebyggelse danner i liten grad en enhetlig strøkskarakter. Det er imidlertid
boligbebyggelse mot sørøst (Bråtenvegen) og nordøst (Ormlibakken), som bør hensyntas i
planleggingen. Ellers utgjøres tilliggende bebyggelse av ulike typer nærings- og veiservicebebyggelse mot nord. Det anses at næringsbebyggelse med stor sannsynlighet vil utgjøres av
store bygningsvolumer med i det alt vesentlige monotone fasader.
Om planen vil utløse behov for utbyggingsavtale, ekspropriasjon eller refusjonsordning:
Det vurderes som hensiktsmessig å varsle forhandlinger av utbyggingsavtale ifm oppstartsvarsel.
15 Planavdelingens vurdering av konkrete temaer i reguleringsplanen
Bygningstypologi:
Det ønskes tilrettelagt for næringsbebyggelse. Den typen næringsbebyggelse som benyttes til
lite publikumsrettet virksomhet, har vanligvis en utforming som er basert på praktiske og
økonomiske forhold, med enkle konstruksjoner og begrenset variasjon i uttrykk.
Byggehøyder:
Næringsbebyggelse er vanligvis ikke ønskelig å etablere i flere etasjer, men etasjehøyden kan
variere avhengig av type virksomhet. Tiltakshaver betoner at det på grunn av automatisering
innenfor lager- og logistikkbransjen er relevant å drøfte større bygningshøyder, på opp mot 20
meter eller mer. Referansen til antall etasjer har i en slik sammenheng kanskje begrenset verdi.

Side 11 av 17

Adkomst og infrastruktur:
Planforslaget må tilrettelegge for en ny adkomst fra nord.
Grønnstruktur, uteopphold og lek:
Uteopphold og lekearealer har vanligvis liten hensikt og betydning i næringsområder.
Grønnstruktur eller krav om andel grønne arealer kan være aktuelt. Det antas at det fra Statens
vegvesens synspunkt er ønskelig å videreføre dagens miljøsone langs E6.
Grad av utnytting/antall nye enheter eller virksomheter:
Planområdet er stort. Det er nevnt en høy utnyttelse, men som et ledd i disse vurderingene vil
parkeringdekning, utendørslagring m.m. kunne spille inn.
Klima- og energihensyn:
Næringsområdet ligger i tett tilknytning til E6 og fv 1592 Østre Hurdalsveg, og med en avstand
på 3,5 – 4 km fra Eidsvoll Verk stasjon. Dette tilsier at virksomheten på området vil generere
vesentligst biltrafikk, og at hovedvekten av virksomheten på planområdet bør utgjøres av lite
publikumsrettet virksomhet. Det kan imidlertid være aktuelt å vurdere innslag av handel med
plasskrevende varer. Eventuell begrensning av andelen av slik virksomhet må vurderes
nærmere, jfr detaljregulering for Holmenga nord.
I den videre planleggingen vil det være hensiktsmessig å avklare hvilken energistandard er
oppnåelig for planlagt bebyggelse. Det oppfordres også til å avklare målsettinger vedrørende
begrensning av klimagasser ved valg av materalbruk, samt eventuelle krav til klimatiltak og bruk
av fossile brensler i anleggsfasen.
Rekkefølgekrav - med hensyn til infrastruktur, uteopphold/lek, masseforvaltning m.m.:
Det blir sannsynligvis aktuelt med rekkefølgekrav, men dette må avklares nærmere under
planprosessen.
16 Anbefalt arealdisponering
Kommunen har anbefalt en tilpasning til miljøsonen langs E6, samt vurdering av skjermingstiltak
mot boligbebyggelse mot nord-øst og mot sørøst.
17 Aktuelle utredninger, analyser og undersøkelser for planarbeidet
Konsekvensutredning:
Det må utarbeides konsekvensutredning i tilknytning til planarbeidet. Det vesentligste temaet vil
være knyttet til type næringsvirksomhet og andel handelsvirksomhet innenfor næringsområdet,
og hvordan dette påvirker videreutviklingen av Råholt sentrum. Dernest er trafikk-generering et
vesentlig tema.
Miljøfaglige vurderinger:
Det er bra at området skal planlegges med stort fokus på miljøvennlige løsninger, at det søkes
tilrettelagt for sambruk og gjenbruk av varme og energi, og at det er aktuelt med etablering av
hydrogenstasjon i forbindelse med vegtransportområdet.
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Kulturminner og kulturmiljøer:
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Behovet for
arkeologiske undersøkelser må vurderes av kulturminnemyndigheten, og vil avklares som en del
av planprosessen.
Beredskapsmessige vurderinger (ROS-analyse):
ROS-analyse for tiltaket forutsettes utarbeidet
Geotekniske undersøkelser:
Planområdet er nok av de mindre rasfarlige områdene i kommunen. Det forutsettes at forholdet
til områdestabilitet dokumenteres på vanlig måte, i tråd med NVEs veileder.
Støy:
Planområdet ligger langs E6, og er utsatt for både trafikkstøy og flystøy. Næringsvirksomhet er
ikke et støyfølsomt bruksformål.
Sol-/skyggeanalyse:
Da det tilrettelegges for store bygningsvolum med anselig høyde, vil det være naturlig å
utarbeide sol- / skygge analyser for å kartlegge mulige konsekvenser for tilliggende arealbruk.
Rammeplan for vann og avløp:
Det må utarbeides en rammeplan for VA-anlegg, inkludert overvannshåndtering.
Grønn mobilitet:
Dette temaet vil påvirkes av type næringsvirksomhet, grad av publikumsrettet virksomhet og
vurderingene må ses i forhold til sentrumsutviklingen på Råholt.
Annet:
18 Kommunalteknikk
VA:
Avløp: Det er noen høydeutfordringer med selvfall til kum 46420 (høyde bunn 193.893)
Spillvannsledningen videre fra kum 46420 frem til pumpestasjon vil få behov for en
oppdimensjonering.
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Kommunalteknikk kan videre opplyse om at pumpestasjonen (ormliavegen) tilknyttet dette
ledningsnettet planlegges rehabilitert høst 2022/vår 2023.
Vann: Eksisterende vannforsyning til industriområdet nord i planen har ifølge kommunen
nettmodell for vann ca 40 l/s slokkevann. Nærmeste kum med slokkevann >50 l/s er kum 17317
i Ormliavegen (52 l/s).
Utbygger må i rammeplan også vurdere behovet for ringledning fra bråtenvegen og opp
igjennom industrifeltet.
Overvannshåndtering:
Må inkludere overvannshåndtering ved innsendelse av rammeplan for vann og avløp.
Generelt skal prinsippet om 3-trinnsstrategi for infiltrasjon, fordrøyning og flomveier benyttes
med minst 25-årsregn som dimensjonerende verdi i trinn 2, og 200-årsregn som
dimensjonerende verdi i trinn 3. Klimafaktoren som benyttes skal være minst 1,5.
I utgangspunktet ønsker kommunen ikke noe påslipp til kommunalt overvannsnett og det må
søkes om tillatelse til utslipp/tilknytning.
Veg- og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet:
Det er behov for å tydeliggjøre skillet mellom myke og harde trafikanter ved inngang fra Østre
hurdalsveg og internt gjennom planområdet til Bråtenvegen.
I trafikkanalysen bør rundkjøring i kryss mot Østre Hurdalveg, avstengning av Ormlibakken og
endret trafikkmengde langs Bråtenvegen inkluderes og vurderes.
Renovasjon:
Privat renovasjonsløsning.
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19 Barn og unges talsperson

20 Landmåling/geodata
Grenser:
Det ble orientert om forhold vedrørende dagens eiendomsgrenser, og vurderinger knyttet til
innsendt delesøknad på del av området.
21 Byggesak

22 Landbruk
Dyrka/dyrkbar mark:
Det er ikke registrert dyrka eller dyrkbar mark innenfor planområdet.
Masseforvaltning:
Det er ikke vesentlige mengder matjord innenfor planområdet, og det er ikke vurdert aktuelt å
sette krav til en masseforvaltningsplan i forhold til dette. Øvrige vurderinger ift massehåndtering
må vurderes opp mot regional plan for massehåndtering for Akershus.
Annet:
23 Innspill fra annen kommunal enhet/råd

24 Eventuelt

25 Behov for å innhente uttalelser fra regionale instanser før videre arbeid (og hvem som har
ansvar for å gjøre det)
Statsforvalteren i Oslo og Viken: Type næringsvirkomhet, andel publikumsrettet virksomhet,
forholdet til øvrige næringsarealer i nærområdet, og påvirkning på utviklingen av Råholt
sentrum er hensyn som faller inn under overordnede myndigheters ansvarsområde.
Viken fylkeskommune:
NVE:
Statens Vegvesen: Forholdet til E6, og miljøsonen langs med denne må avklares, og noen av
disse vurderingene kan være hensiktsmessig å innhente i tidlig fase. Dette gjelder også adkomst
løsning, og tilknytning til fv 1592.
Regionalt planforum:
Andre instanser:
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26 Gebyr
Forslagstiller gjøres kjent med:
- Gebyr for oppstartsmøte
- Gebyr for behandling av reguleringsplan
- Gebyr for behandling av planprogram
27 Om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter PBL § 12-8 andre ledd
Nei. Arealbruken er i hovedtrekk i tråd med gjeldende kommuneplan. Det er likevel viktig at
rammer for type virksomhet innenfor næringsområdet må avklares nærmere som en del av
planprosessen, og at konsekvensene for ønsket sentrumsutvikling i kommunen belyses.
28 Videre prosess
Planarbeid kan igangsettes (ingen vesentlige uenigheter):
Kravspesifikasjoner og adresseliste for varsling av planarbeid oversendes forslagsstiller etter
møtet. Forslagsstiller oversender påkrevd materiale til kommunen for vurdering, herunder
planprogram. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling/kunngjøring før kommunen skriftlig har
godkjent dette. Varsel om oppstart skal publiseres på kommunens og plankonsulents nettside,
samt i kommunes karttjeneste. Link til karttjeneste skal inkluderes i elektronisk varslingstekst,
det vil si at karttjenesten må være klar før varsling kan gjennomføres. Dersom det varsles
regulering av miljøsonen langs E6, må det påregnes innspill vedrørende dette, og stor
sannsynlighet for justering av denne.
Hvis aktuelt bør det samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Dersom
dette ikke skal gjøres, trengs begrunnelse. Når utbyggingsavtale inngår i varsel om oppstart av
planarbeid skal det varsles i 2 aviser; Eidsvoll Ullensaker Blad og Romerikes Blad.
29 Krav til planforslag og fagkompetanse
Hvis planarbeidet besluttes igangsatt:
Relevante maler, normer og føringer for planarbeid er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:
https://www.eidsvoll.kommune.no/publisert-innhold/teknisk-og-eiendom/arealplan/
Disse skal brukes i arbeidet med planen. Det understrekes at planen skal utarbeides av
fagkyndige, jf. PBL § 12-2.
30 Navn på reguleringsplan
Da Holmenga sør allerede er benyttet som navn på en annen gjeldende reguleringsplan, bes det
om at det oppdrives et annet navn på denne planen. Forslag:
Ormlia næringspark/ Ormlia næringsområde/ Ormlia sør næringspark/ Ormlia sør
næringsområde
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31 Antatt fremdriftsplan
Hvis planarbeidet besluttes igangsatt:
Antatt fremdriftsplan er ment å fungere som et verktøy for saksbehandler. Den kan komme til
nytte i den forstand at fremdriftsplanen gir en pekepinn på når de ulike milepælene i prosessen
kan forventes aktualisert – hvis fremdriftsplanen er realistisk og tar høyde for noe
slingringsmonn. Dette gir en viss kontroll og forutsigbarhet for saksbehandler. Fremdrift i
henhold til planen betinger at forslagsstiller overholder avtalt tid for innsendelse og at mottatt
materiale er komplett og har tilstrekkelig faglig kvalitet.
Varsel om oppstart:
Førstegangsbehandling:
o Sluttbehandling:
o
o
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