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1 SAMMENDRAG
Kortfattet oppsummering av det viktigste med planforslaget:
Planområdet utgjør et skogsområde på ca. 265 dekar med nærhet til krysset E6 fv. 180 - Østre Hurdalsveg. Planområdet grenser til Østre Hurdalsveg i vest,
Ormlia næringsområde i sør og til ubebygd skog i nord og øst. Planområdet er
avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplanen, vedtatt 10.03.15. Det
er videre avsatt til næring i kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen, 06.02.10.
Området er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål i
områdereguleringsplan for Holmenga, vedtatt 09.12.14.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse i tråd med
områdeplanen. Arealet som detaljreguleres samsvarer med avgrensningen til
områdeplanen med unntak av den sydligste delen av områdeplanen som er
detaljregulert i 2017.

Planforslaget

Det legges hovedvekt på reguleringsformålene lager-, industri- og håndverksvirksomhet, men det kan også være aktuelt med noe plasskrevende varehandel
innenfor planområdet. Hotell, som inngikk som formål i områdeplanen, utgår i
denne detaljplanen. Tilgjengeligheten til E6 gjør at dette området anses særlig
egnet for store lagerbedrifter som krever mye areal og kort kjøreveg fra
hovedvegnettet. Området får en høy utnyttelse – BYA%=50%. Utviklingen av
området vil styrke næringslivet i Eidsvoll kommune, og muliggjøre en økning av
lokale arbeidsplasser i kommunen.
Detaljreguleringen avviker fra områdereguleringen. Med hensyn til potensielle
fremtidige lagerbedrifter, som krever store flate arealer, skal terrenget tas ned
og flates ut. Tilsvarende er tomteinndelingen endret ved at det er færre og større
delområder i planen – dette også for å tilpasse seg behovet til evt. lagerbedrifter.
Som en følge av dette er også vegsystemet endret for å lette transporten samt
for å legge bedre til rette for modulvogntog.
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Område S1 i områdereguleringen ble regulert av hensyn til å ta vare på spor
etter Nysetra. Dette området foreslås endret fra grønnstruktur til
utbyggingsformål. Nysetra var en seter som lå på toppen av den høyeste kollen i
planområdet. I følge lokalhistorikere har ikke setervangen noen historisk verdi
utover det som er skrevet om den. Setra er gjengrodd og det er lite synlige spor
i terrenget.

2 BAKGRUNN
2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for næring i tråd med
områdereguleringen for Holmenga, vedtatt 09.12.14 – som stiller krav om
utarbeidelse av detaljplan. Planforslaget er et privat planforslag og planprosessen
følger forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter PBL.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er MEV Eiendom AS. Plankonsulent er Øvre Romerike
Prosjektering. Eiendommen som reguleres - gnr. 97 bnr 1 - er eid av Mathiesen
Eidsvold Værk.
2.3 Planprosess
Oppstartsmøte ble avholdt den 11.04.18 etter at kommunen mottok planinitiativ
fra ØRP den 28.02.18 på vegne av MEV eiendom. På møtet deltok kommunen,
MEV eiendom og ØRP.
I møtet var det enighet om at forhandlinger om utbyggingsavtale skulle varsles
samtidig med planoppstart, men at det reelle behovet for en evt. utbyggingsavtale vurderes senere. Det var enighet om at planen ikke kommer inn under
forskrift om konsekvensutredning, men at enkelte konsekvenser må utredes og
vurderes der det er avvik fra overordnet plan.
Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble
kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad den 09.05.18. Berørte grunneiere, naboer
og offentlige instanser ble varslet ved brev datert 08.05.18. Det har kommet inn
10 innspill som er gjengitt og kommentert i kapittel 9.
Planforslaget skal politisk 1.gangsbehandles i hovedutvalg for næring, plan og
miljø og sendes ut på offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, og offentlige
instanser. Planforslaget skal så ligge ute på offentlig ettersyn i 6 uker slik at det
gis mulighet til å komme med innspill. Deretter skal planen sluttbehandles i
hovedutvalg for næring, plan og miljø før den vedtas av kommunestyret.
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3 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER
I dette kapittelet gjengis kort noen utvalgte relevante lover, forskrifter,
retningslinjer og planer som har betydning for planarbeidet.
3.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
Naturmangfoldloven
Loven regulerer forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer,
utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for prioriterte arter.
Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser
gjennom bærekraftig bruk og vern.
Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å sikre at
hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under fo rberedelsen av
planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planer kan
gjennomføres.
NVE, Flaum- og skredfare i arealplanar, retningslinje nr. 2/2011
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale
arealplaner etter plan- og bygningsloven og er tilpasset kravene i
byggteknisk forskrift. Målet er at man gjennom arealplanlegging skal
redusere faren for tap og skader ved naturkatastrofer som flom og skred.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(2014)
Retningslinjene skal samkjøre arealbruken og transportsystemene ved å
legge til rette for en effektiv og bærekraftig utvikling. Det vil si å planlegge
for et utbyggingsmønster som legger til rette for effektiv transport og
unngår nedbygging av verdifulle områder.
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442)
Ved planlegging skal ev. støyplager forebygges, og det skal legges til rette
for å ivareta stille og lite støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer
og natur- og friluftsområder.
3.2 Regionale planer/rammer/føringer
De regionale føringene og planene følger i stor grad opp de nasjonale planene og
retningslinjene. De regionale føringer og planer som er viktig bakgrunn for
planarbeidet er følgende:
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus, desember 2015
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har en arealstrategi
for å utvikle regionale næringsområder for gods og logistikk utenfor byene
og etter prinsippet om «rett virksomhet på rett plass». Her blir det
understreket at det er viktig å utvikle områdene slik at de kan fungere
effektivt for bedriftsrettet lager, logistikk og industri, og å unngå at handel
og andre publikumsrettede funksjoner, som krever en annen utforming,
blandes inn.
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Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging, brev av 01.03.17
Gir sentrale føringer innenfor areal- og transportplanlegging samt for
masseforvaltning, herunder at planleggingen skal legge opp til at
transportbehovet minimeres og at masser i størst mulig grad gjenbrukes.
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018
Planen er et strategisk dokument og et styrings- og utviklingsverktøy for
det framtidige kulturminnevernet i Akershus. Det er et mål at planen skal
bli et redskap til å ta vare på og bruke de store kulturminneverdiene i
fylket på en god og langsiktig måte.
Regional plan for masseforvaltning, 24.10.2016
Planen skal sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser
og redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak,
massehåndtering og massetransport.
3.3 Kommunale arealplaner og temaplaner
Kommuneplanens arealdel 2015- 2026, vedtatt 10.03.2015
Planområdet er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i gjeldende
kommuneplan. Kommuneplanbestemmelse § 24 hjemler lager- og
logistikkvirksomheter for området samtidig som det presiseres at
detaljhandel ikke tillates. Næringsområdet på Ormlia ble også utvidet
lenger mot nord i siste kommuneplanrullering.

Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Planområde t med rødt utsnitt.

Kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen – Parisbrenna, vedtatt 06.02.2010
I overordnet kommunedelplan fra 2010 er området avsatt til
næringsbebyggelse med underformål industri-, håndverks- og
lagervirksomhet samt plasskrevende varehandel. Planen hjemler også
bebyggelse og anlegg for turist- og vegservicenæring inkludert
hotell/overnatting. Nord i planområdet er det satt av et belte med
grønnstruktur. Det ble i denne kommunedelplanen også gjennomført en
konsekvensutredning.
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Utsnitt av kommunedelplanen. Planområdet med rødt utsnitt.

Områderegulering for Holmenga næringsområde, vedtatt 09.12.2014
Planen er siste gjeldende arealplan for planområdet, og setter krav til
detaljregulering. Planen regulerer formålene industri-, håndverk og
lagervirksomhet, samt forretninger for plasskrevende varer og
hotell/overnatting. Det ble gjennomført en oppdatert konsekvensutredning
i forbindelse med utarbeidelse av denne områdeplanen.

Gjeldende områderegulering for Holmenga næringsområde. Planområdet vist med utsnitt.
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Detaljreguleringsplan for Holmenga sør, Lundgård skog, vedtatt 14.11.2017.
Detaljregulerer område KBA5 og KBA8 i områderegulering for Holmenga
næringsområde. Detaljplanen regulerer for forretninger/kontor/industri/
lager. Bulk Infrastructure AS setter opp et lagerbygg på 21.000
kvadratmeter for Tibnor AS, som er leverandør av stål og metall, på deler
av dette arealet.

Detaljregulering for Lundgård skog, del av Holmenga, markert med rødt omriss.

Strategisk næringsutviklingsplan 2016 – 2027, vedtatt 10.05.16
Planen er utarbeidet av administrativ og politisk arbeidsgruppe i samarbeid
med Eidsvoll næringsråd. Gjennom Eidsvoll næringslivsforum har
næringslivet gitt innspill om hvilke næringer som har størst potensial for
vekst, og hvilke satsningsområder som trenger et ekstra løft for å få til en
ønsket utvikling. Planen baserer seg på ABC-prinsippet.
Planen lister opp disse formålene for Ormlia nord: Vegserviceanlegg,
Kombinerte formål; industri/håndverk/lager/ forretning (plasskrevende
varehandel)/ hotell/ overnatting.
Forvaltningsplan for hjortevilt 2013-2024, vedtatt 30.04.2013
Det er viktig å forhindre at hjorteviltets trekkruter og beiteområder blir
bygd ned eller gjort utilgjengelige på andre måter. Målet i forvaltningsplanen er å innarbeide hensyn til hjorteviltet, særlig trekkveger og viktige
beiteområder, i kommunens arealplaner. Det gjøres ved å bruke
viltkartverk og andre registreringer aktivt i arealplanleggingen.
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4 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD
4.1 Beliggenhet
Området ligger rett nord for E6 og Ormlia næringsområde og avgrenses av Østre
Hurdalsveg i vest. Det grenser til skog i nord og øst. Området er på 268 dekar.

Planområdet er vist med rødt omriss. (kilde: norgeskart.no)

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Arealet i planområdet brukes i dag til skogbruk. Det gjelder også tilstøtende
arealer i nord og øst. I vest ligger Øste Hurdalsveg og Staviåsen skianlegg. I sør
har det i lang tid vært uttak og lagring av steinmasser. Dette området skal
benyttes til næring når steinmassene er tatt ut. I området for øvrig finnes det en
døgnhvileplass for lastebiler samt ett vegserviceanlegg mot E6 med
bensinstasjon og kafeteria. Det oppføres et stort lagerbygg på nabotomta i sør.
4.3 Stedets karakter
Holmenga er karakteriseres av skog, myr, E6 og Hurdalsjøen. Det er disse
elementene som er med på å sette preg på stedet. Området er i kontinuerlig
transformasjon fra skog, via steinbrudd til næringsbebyggelse.
Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planens avgrensning.
4.4 Landskap og grunnforhold
Det er utarbeidet en geoteknisk rapport, datert 04.03.19, som følger
planforslaget. Denne beskriver grunnforholdene. Området har en variert
topografi, og noe varierende bunn-/grunnforhold. I hovedsak et mellom- til
grovkupert terreng bestående av «fjellknauser» med et tynt lag med skogbunn
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over, og i mellom disse er det myrer/myrsig eller søkk med noe mer mektighet
av løsmasser. Terrengformasjonene går i hovedsak i nord-sør retning.
Langmyra er et annet dominerende landskapselement i planområdet, denne har
også en nord/sør gående orientering. Myra avgrenses i sør ca. på
eiendomsgrensen til 124/35 og strekker seg nordover gjennom hele planområdet
og flere hundre meter videre nordover. Langmyra ligger også høyt i terrenget,
oppe på åsryggen. På den søndre delen av Langmyra har det vært drevet
torvuttak.
På vestsiden av åsen synker terrenget fra Langmyra ned mot Østre Hurdalsveg
med noe varierende helningsgrad. På østsiden av åsen synker terrenget svært
bratt, stedvis så bratt at det er loddrette skrenter/stup.
I følge NGU sine kart er det tynn og tykk morene, samt myr i området. Det er
også bart fjell øst og vest i planområdet.

Løsmasser og marin grense. (kilde: NGU.no)

4.5 kulturminner og kulturmiljøer
Nordøst i planområdet, innenfor område S1 i områdeplanen, har det ligget en
gammel seter – Nysetra, i tillegg til at det har gått en gammel seterveg (sti)
gjennom planområdet i nord/syd retning, se figur. Nysetra og stifaret til Nysetra
er spor etter det gamle jordbruket hvor seterbruk var en viktig del av drifta.
Mange gårder dro til seters med dyra om sommeren. Restene etter Nysetra er et
nyere tids kulturminne som forteller hvordan det gamle jordbruket fungerte.
Setra kom opp på 1700-tallet og ble lagt ned i 1905. Lokal kjentmann Jørgen
Klaseie og hans sønn Roar Klaseie som begge er genuint interessert i seterdriften
har skrevet memoar fra setervegen og vangene i området:
«Det er ingen tufter igjen, men oppå rabben kan en tydelig se
forhøyninger på bakken, de siste rester etter seterhusene.»
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Memoarene er lagt ved planen ved hans sønn Roar Klaseie, i vedlegg datert
12.03.19. Det er også skrevet en bok om emnet som heter Setring i Eidsvoll og
Feiring av Benjamin Baraas, 2007. Seterdriften er godt dokumentert historisk.
Setervegen var en del av en sammenhengende sti som før startet i syd ved
regulerte næringsarealer ved E6 og gikk nordover forbi restene etter Nysetra,
Gladbakkvangen, Bjørkesætra og videre mot Mistberget. Stien som går inn
til/forbi Nysetra er forsvunnet i sør som følge av utbygging, og er ikke på noe
tidspunkt blitt ivaretatt som et kulturminne.
Sporene etter Nysetra 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 for å ivareta restene og sporene etter
seterdrift ved Nysetra og på den måten skjerme området fra utbygging.
Nysetra er ikke omtalt i kommuneplanen
og heller ikke i kommunedelplanen for
kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll.
Den har dermed ikke noen formell status
som nyere tids kulturminne verken i
kommunens eller fylkeskommunens
planer, annet enn at lokaliteten som
inneholder restene etter seteren er
avsatt til grøntområde i kommunedelplanen og områdeplanen

Utsnitt av kulturminnevurderingen som viser seterveg
og Nysetra (kilde: Kommunedelplan for
Ormlia/Staviåsen – Parisbrenna)

4.6 Naturverdier
I kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen – Parisbrenna står det at området er
korridor for vilttrekk som trekker fra/til Minneåsen/Totenåsen langs Østsiden av
Hurdalssjøen. Viltet trekker ned til Romerikssletta for vinterbeite og opp igjen på
våren. Viltet vil også søke ned mot sjøen for avkjøling om sommeren.
Planområdet er også beiteområde for elg.
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Vilttrekk i planområdet. (kilde: Kommunedelplan for Ormlia/Staviåsen – Parisbrenna.)

Områdets varierte topografi, vegetasjon og myrdrag kan bety at området har et
naturlig stort biologisk mangfold. Det er ikke registrert arter av betydning i
planområdet. Arten Veikstarr som er nær truet i Norsk Rødliste er registrert vest
på eiendommen gnr. 125 bnr. 1, nordvest for planområdet.
4.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk

Den gamle setervegen som gikk
gjennom planområdet til Nysetra er
delvis nedbygd og visket ut. Det går
imidlertid en tursti forbi planområdet
som starter ved Staviåsen skianlegg
og videre via Nysetra nord for
planområdet. Fra Nysetra kan en gå
videre nordover mot Spetalen og
Mistberget som vist på figuren.
Planforslaget berører ikke denne
stien, således opprettholdes dagens
rekreasjonsmuligheter i området.

Tursti fra Staviåsen til Mistberget. (kilde: Norgeskart.no/turkart)
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4.8 Landbruk
I planområdet er det skog og beite som er den aktuelle landbruksdriften.
Skogen har høy til middels bonitet og driftes i dag av Mathiesen Eidsvold Værk.
Det ligger en ferist i fylkesvegen og dagen næringsområde er gjerdet inn. Arealet
for beitedyr minker tilsvarende planområdet. Det planlagte området skal gjerdes
inn med viltgjerde. Myrdraget i planområdet er klassifisert som dyrkbar jord.
Arealet er på 40 dekar.

Skogbonitet og dyrkbar jord (kilde: Gårdskart – NIBIO.)

4.9 Trafikkforhold
Det er i dag to regulerte og opparbeidede kjøreadkomster fra Østre Hurdalsveg
til planområdet. Den sydligste adkomsten leder til Nebbenes vegserviceanlegg og
den nordligste leder til en opparbeidet døgnhvileplass for vogntog. Sistnevnte vil
også fungere som hovedatkomst for de fremtidige næringene innenfor denne
reguleringsplanen. Det er kort vei til påkjøring på E6. Vegsystemet er
opparbeidet for vogntog.
Østre Hurdalsveg har ifølge vegkart fra Statens vegvesen en årsdøgntrafikk
(ÅDT) på 1895 i 2017 med 16 % andel tunge kjøretøy. Fartsgrensen forbi
planområdet er 80 km/t.
Det er kun registeret en trafikkulykke mellom to biler i avkjøringen til Nebbenes
fra Østre Hurdalsveg i henhold til Statens vegvesen sitt vegkart.
Det er regulert gang- og sykkelveg langs Østre Hurdalsveg fra E6 frem til den
nordre avkjøringen til planområdet, og den er i dag opparbeidet frem til sørlige
avkjøringen til Nebbenes. Internt i området er det regulert fortau langs planlagte
hovedveger.
Det går buss til/fra Nebbenes – Eidsvoll verk stasjon med halvtimes avgang i
rushtid.
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4.10 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser i området er knyttet til Staviåsen skianlegg som ikke
blir berørt av dette planforslaget.
4.11 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Bulk Infrastructure AS setter opp et lagerbygg på 21.000 kvadratmeter for
Tibnor AS. I forbindelse med dette er det prosjektert vann og avløp med
pumpestasjon som tar høyde for videre utbygging på Holmenga.
• Overvann
I dag har området avrenning mot Hurdalsjøen i vest, med betydelig oppholdstid i
myrområder før utløp i sjøen og til Klaseiemåsan i sør. Langmyra, som ligger
midt i planområdet vil sannsynligvis bli masseutskiftet med stein fra anlegget og
vil fungere som et fordrøyningsbasseng som tar imot vann fra de øvre feltene og
vil være med på å stabilisere grunnvannet på et nivå som ligger nær dagens
situasjon. Denne myra har i dag utløp mot Hurdalsjøen og mot Klaseiemåsan.
Utløp fra fordrøyningsbassenger bør derfor også tilstrebes å følge disse
vannveiene.
De lavereliggende områdene i øst har i dag avrenning mot Klaseiemåsan. Denne
myra fungerer som en fordrøyning for store arealer. Det er naturlig at
overflatevann også etter utbyggingen har utløp i myra.
• Trafo
Hafslund Nett har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette
innebærer at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen
(høyspent og lavspent fordelingsnett). Hafslund Nett har ikke el-anlegg i
planområdet.
• Energiforsyning og alternativ energi
Planområdet skal tilknyttes strømforsyning. Fornybar energi bør brukes i størst
mulig grad. Aktuelle energikilder kan være solceller, grunnvarme og
varmepumper - med mål om å bruke minst mulig energi og strøm.
4.12 Støy- og luftforurensning
Hele planområdet ligger innenfor gul flystøysone og deler av området ligger
innenfor gul vegstøysone som genereres av trafikk på E6 og Østre Hurdalsveg.
Da området skal benyttes til ikke støyfølsomt næringsformål, vil ikke denne
støysituasjonen være et problem. Det kan i perioder komme luftforurensing i
form av støv fra pukkvirksomheten i området ved sprenging og sortering/knusing
av fjellmasser. Dette vil ikke berøre nærliggende boliger i særlig grad på grunn
av lang avstand mellom planområdet og nærmeste boligfelt.
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Vegstøy. Planområdet vises med svart stiplet linje (kilde: kommunekart.com)

Flystøy. Planområdet vises med svart stiplet linje (kilde: avinor.no)

5 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
5.1 Planlagt arealbruk
Planområdet er på 268 dekar, hvorav næringsformålet vil utgjøre ca. 206 dekar,
resterende er veg og grøntarealer. Planen legger hovedsakelig til rette for lager-,
industri- og håndverksvirksomhet med evt. tilhørende kontorarbeidsplasser.
Planen legger også til rette for at en mindre andel av planområdet kan benyttes
til plasskrevende varehandel.
5.2 Reguleringsformål
En detaljert oversikt over alle reguleringsformålene og arealene på disse,
framgår i tabellene under:
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Reguleringsformål i planen, jf. PBL. §12-5
Hovedformål

Underformål

Benevnelse

SOSIkode

Bebyggelse og anlegg

Kombinert formål –
forretning/kontor/industri/lager

F/K/I/L3-5

1811/
1350

Samferdselsanlegg og
tek.infrastr.

Kjøreveg

SKV1-2

2011

7

Samferdselsanlegg og
tek.infrastr.

Gang- og sykkelveg

SGS1-3

2015

4

Samferdselsanlegg og
tek.infrastr.

Annen veggrunn – tekniske anlegg
(grøft)

SVT1-9

2018

7

Grønnstruktur

Vegetasjonsskjerm

GV1-3

3060

44

Areal dekar
206

Samlet areal

268 dekar

Hensynssoner, jf. PBL. §12-6 (sonene inngår i andre arealformål)
Hensynssone
Sikringssone

Frisikt

Benevnelse

SOSI-kode

H140_1

140

Kombinert formål – forretning/kontor/industri/lager – F/K/I/L3-5
Område F/K/I/L3-5 planlegges for kombinert formål forretning/kontor/industri/
lager. Det tillates kun forretning for plasskrevende varer. Evt. kontorer skal være
tilknyttet næringsvirksomheten.
De skal være transportbaserte virksomheter i området, ikke
arbeidsplassintensive eller publikumsrettede virksomheter som genererer mye
personbiltrafikk.
Det er store mengder steinressurser i området. Mye av steinressursene skal gå til
Bane Nor sitt prosjekt for dobbeltspor mellom Venjar – Langset, en strekning på
13,5 km.
Kjøreveg med tilhørende gang- og sykkelveg - SKV1-2 og SGS1-3
SKV1-2 er regulert i henhold til kommunal vegnorm som samleveg i
næringsområder med gang- og sykkelveg SGS1-3. Det er regulert 7,5 meter
kjørebane, 2 meter grøft og 3 meter grøft mot gang- og sykkelveg. Gang- og
sykkelvegen er 3,5 meter bred med 2 grøft. Antall direkte avkjørsler fra
byggeområdene til samlevegene vil avklares i forbindelse med søknad om tiltak.
I områdereguleringen er det planlagt fortau. Ny kommunal vegnorm sier at
næringsområder skal ha gang- og sykkelveg. Dette anlegget vil koble seg på
fortauet i detaljreguleringen for Lundgård skog i sør. Det er regulert 2 meter
grøft av hensyn til snøopplag, da kommunal vegnorm sier at grøftebredde over
kote 175 bør være 2 meter.
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I gjeldende kommuneplan er næringsområdet (areal for fremtidig næring) blitt
utvidet nordover. Kjøreveg SKV1 er regulert med tanke på at vegen kan
videreføres nordover.
Infrastrukturen på området samt hovedtraseen for vann og avløp i samlevegene
vil være offentlige anlegg.
Vegetasjonsskjerm - GV1-3
GV1 Vegetasjonsskjermen skal være et grøntdrag for vilt og vilttrekk. GV2-3 skal
beplantes og sås til med gress. GV1-3 kan også brukes til overvannshåndtering i
form av flomveger og grønne
arealer for åpen overvannshåndtering som kan ta imot og
infiltrere overvann. Dersom de
utformes som forsenkninger i
terrenget, vil vannet i tillegg kunne
bli stående og fordrøye på slike
områder.
I GV1 kan det opparbeides en sti
som kobler seg på stisystemet forbi
restene etter Nysetra og videre mot
Mistberget. Forholdet til
viltinteressene opprettholdes i
forhold til områdereguleringen.
Vegetasjonsbeltet GV1 og vilttrekket
samsvarer med overordnet plan.
Det er også lagt inn et grøntbelte
mot Svensmyra.
Gresskledd forsenkning. (kilde: SVV rapport 393, lokal
overvannshåndtering)

5.3 Forholdet til områdeplanen
Denne detaljreguleringen avviker fra områdeplanen. Bebyggelse for industri,
lager og plasskrevende forretninger er tatt med videre i delområdene i
detaljplanen i henhold til punkt 3.01-3.04 i bestemmelsene til områdeplanen.
Bebyggelse for hotell/overnatting er tatt ut av området, da en vurderer at denne
typen virksomhet ikke egnes lagt i planområdet. Formål for kontor er imidlertid
blitt lagt til planen under den betingelse at kontorarbeidsplasser skal være
tilknyttet næringsvirksomhetene på området. Tilsvarende betingelser er fastsatt i
bestemmelsene til reguleringsplanene i sør for Lundgårds skog og Eidsvoll verk
næringssenter og Nebbenes sørgående vegserviceanlegg.
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 - som blir en
fortsettelse av vegetasjonsskjermen f_GV1 som reguleres i ytterkant av
planavgrensningen hhv. i vest, nord og øst. 9 daa av det tidligere 12 daa store
reguleringsformålet S1 omdisponeres følgelig til byggeområde for felt F/K/I/L5.
Denne endringen begrunnes med at Nysetra ikke har noe formelt vern eller
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bevaringsstatus i kommunens arealplaner og temaplaner og følgelig at hensynet
til næringsutvikling skal veie tyngre.
Antall delområder er redusert fra 5 i områdeplanen til 3 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. Ny illustrasjonsplan er utarbeidet fordi denne detaljplanen vil
avvike vesentlig fra de høydene som er fastsatt i illustrasjonsplanen til
områdeplanen, jf. områdeplanens bestemmelse 3.06. Ny illustrasjonsplan m/
snittprofil viser en mulighet for hvordan området kan bebygges og utnyttes, og
skal være retningsgivende for tiltak innenfor planområdet jf. bestemmelse 2.2 i
planforslaget.
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. Dette ville forenkle
framkommeligheten for store kjøretøy inn og ut av området. Snuplassen i enden
av kjøreveg SKV2 har også fått økt dimensjon av hensyn til modulvogntog.
5.4 Bebyggelsens plassering og utforming
Næringsarealet er på 206 dekar. Bygningens areal skal beregnes ut fra prosent
bebygd areal (%-BYA). Grad av utnytting er satt til maks % -BYA=50 innenfor
hvert delfelt. Parkeringsareal regnes ikke med i bebygd areal, men reguleres av
krav til antall parkeringsplasser vist i kapittel 6.4. Innenfor planområdet kan
bygningsmassen ha et bebygd areal tilsvarende 103.000 m2 - BYA.
For forretninger kan bygningsmassen ha et bebygd areal tilsvarende 30.000 m2
– BYA. Dette tilsvarer omlag 30 % av det totale arealet som kan bebygges.
Vedlagt illustrasjonsplan viser bygg som har en total grunnflate på 70.260 kvm
og en % -BYA=34 %. Store lagerbygg krever også mye manøvreringsareal rundt
byggene når det skal manøvreres med modulvogntog.
Lundgård skog (detaljplanen sør for planområdet) er planert ut og ligger ca. på
kote +205. Det er tenkt at denne kotehøyden videreføres inn i Holmenga nord. I
delfeltet mot Østre Hurdalsveg er det tenkt kote +203, da dagens terreng ligger
på ca. på kote +200 til +205. Høyeste punkt i planområdet er på kote +228.
Byggenes høyde settes til 10 meter i F/K/I/L3, 15 meter i F/K/I/L4 og 20 meter i
F/K/I/L5 fra gjennomsnittlig planert terreng. Det gjøres for å få en naturlig
trapping av bebyggelsen og ikke skjære av siktlinjer mot det høyereliggende
landskapet i bakgrunnen.
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Viser siktlinje fra Østre Hurdalsveg ved innkjøringa til Nebbenes vegserviceanlegg. Mistberget
synes til høyre i bakgrunnen. (kilde: 3D-modell ØRP)

5.5 Parkering
Det skal avsettes:
1 p-plass pr. 80 kvm for lett industri, håndverk og kontor
1 p-plass pr. 100 kvm for forretning med salg av plasskrevende varer
1 p-plass pr 200 kvm for lager.
Kommunen kan redusere totalkravet dersom maksimalt parkeringsbehov opptrer
til forskjellige tider på døgnet innen samme delområde. Det skal i tillegg avsettes
tilstrekkelig plass for lasting/lossing og manøvrering. Parkeringstilbudet skal
være opparbeidet før bebyggelsen tas i bruk. Min. 5 % av felles utendørs
oppstillingsplasser for personbiler skal være tilpasset bevegelseshemmede.
5.6 Tilknytning til infrastruktur
Det er ikke infrastruktur i området i dag. Vei, vann og avløp skal tilknyttes
infrastrukturen som er opparbeidet i sør.
5.7 Trafikkløsning
Planområdet har adkomst fra E6 og Østre Hurdalsveg gjennom Lundgård skog.
Vegene er dimensjonert for modulvogntog og som samleveger i næringsområdet
i henholdt til kommunal vegnorm. Vegene i planområdet er forprosjektert og
disse planene følger planen. Alle vegene opparbeides med gang- og sykkelveg og
vegene har helling som tilfredsstiller kravet til universell utforming (under 6,6 %)
da planområdet skal flates ut. Det er også en fordel for modulvogntog som ikke
tåler mye helling, spesielt på vinterstid.
5.8 Miljøoppfølging
Ved fare forurensning i forbindelse med uttak av steinmasser og myr i
planområdet skal det lages en miljøoppfølgingsplan for å forhindre forurensning,
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da overvann fra planområdet kan forurense nærliggende vassdrag. Dette er
fastsatt i bestemmelsene punkt 5.6.
Alle nærliggende vassdrag bør overvåkes oppstrøms og nedstrøms, både før,
under og etter tiltak, for å se om kvaliteten på vannet blir forverret. Oppfølging
av forurensning og detaljerte avbøtende tiltak skal beskrives i
miljøoppfølgingsplanen.
Under anleggsfasen er det spesielt viktig at vann og grunn som berøres av
utbyggingen ikke blir forurenset. Det bør gjøres tiltak for å hindre avrenning av
uønskede partikler fra anleggsområdet som kan føre til forurensing av vassdrag.
Et avbøtende tiltak kan være å lage et sedimentasjonsbasseng for overvann.
Utslipp av forurenset overvann til sårbare resipienter kan gi alvorlige negative
effekter på akvatisk flora og fauna, både akutte og langsiktige. Slike negative
effekter kan oppstå dersom overvannet har høyt innhold av partikler.
5.9 Universell utforming
Området er i dag kupert og ikke universelt tilgjengelig. Når ferdig utbygd vil
området imidlertid fremstå flatt og universelt tilgjengelig. Regulert gang- og
sykkelveg vil sikre myke trafikanter adkomst til planområdet.
5.10 Landbruksfaglige vurderinger
Skogbruk og beite vil utgå fra planområdet. For å hindre at beitedyr forviller seg
inn i næringsområdet er det i bestemmelsen punkt 2.6 satt krav til at
planområdet skal gjerdes inn.
40 dekar av Langmyra er klassifisert som dyrkbar mark i planområdet, men
vurderes å ikke utgjøre noen jordbruksmessig interesse da myra er dyp og det er
langt ned til mineraljord. Myra vil utgå fra planområdet og myr-massene vil bli
brukt internt i området i grøntområder, veggrøfter, skråninger og lignende for å
danne grunnlag for at vegetasjon kan vokse.
5.11 Kulturminner
Formålet S1 – LNF/skogbruk i områdeplanen hadde til hensikt å verne om
restene/sporene etter gammel seterdrift, Nysetra, som er å finne i terrenget i
dette området. Arealet er foreslått tatt ut av denne reguleringsplanen. Denne
endringen begrunnes med at Nysetra ikke har noe formelt vern eller
bevaringsstatus i kommunens arealplaner og temaplaner og følgelig at hensynet
til næringsutvikling skal veie tyngre. Med hensyn til næringsutvikling, menes:
1. -Nysetra er ikke omtalt Eidsvoll kommunes kommunedelplan for kulturminner
og kulturmiljøer og det antas derfor at det ikke er et meget viktig kulturminne.
Dette kan understøttes av det faktum at lokaliteten ikke er avsatt til
grønnstruktur men til utbyggingsformål i siste rullering av kommuneplanens
arealdel. Arealet er ikke regulert for bevaring i områdeplan og ei heller avsatt til
hensynssone for kulturminner i kommunedelplan eller kommuneplan.
2. -Næringsområdet på Ormlia er blitt utvidet nordover i seneste kommuneplanrullering for 2015-2026, etter at områdeplanen for Holmenga ble vedtatt i 2014.
Det er avsatt cirka 250 daa fremtidig næringsområde rett nord for denne
detaljplanens avgrensning. Dette innebærer at det er naturlig å se planforslaget
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i sammenheng med en evt. fremtidig reguleringsplan i nord. En vurderer det
dithen at det kan bli aktuelt å planere terrenget (gjøre terrenget tilnærmet flatt)
i det utvidede næringsområdet for å få plass til store industribygg – tilsvarende
terrengplanering som vil bli/blir blitt utført på næringsområdet på Ormlia for
øvrig. Med en fremtidig utvidelse av næringsområdet lenger nordover anses det
også som mindre naturlig med reguleringen av et grøntområde på toppen av en
kolle midt i et næringsområde. Reguleringen av vegetasjonsbeltet (som
videreføres fra områdeplanen) vil ivareta hensynet til skjerming mot omgivelsene
samt til evt. fremtidige rekreasjonsinteresser.
3. -Ønske om en mer fleksibel reguleringsplan. Arealformålet S1 opptar mye
potensielt næringsareal, som hvis videreført i denne detaljplanen, ikke utgjør
noen spesiell funksjon utover å forhindre at restene etter gammelt seterbruk fra
1700-tallet ikke berøres for mye av denne utbyggingen. I følge lokale historikere
har ikke setervangene og de fysiske sporene som er igjen etter Nysetra noen
historisk verdi utover det som er skrevet om dem. Setra er gjengrodd og det er
lite synlige spor i terrenget. Terrenget skal tas ned og Nysetra vil derfor utgå fra
planområdet.
Se for øvrig kapittel 4.5 for mer informasjon om Nysetra som nyere tids
kulturminne, kapittel 5.3 for beskrivelse av hvordan det avvikes fra
områdeplanen i plankartet til ny detaljplan og kapittel 7.3 for virkninger og
konsekvenser av planforslaget med henblikk på kulturminner.

Nysetra

Kommuneplanen for 2015-2026 med Nysetra. (kilde: kommnuekart.com)

5.12 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er laget en egen rammeplan for vann- og avløp som følger planforslaget.
5.13 Renovasjon
Næringsarealer inngår ikke i den kommunale renovasjonsordningen. Det må
lages private avtaler for avfallshåndtering. Renovasjonsløsning skal foreligge ved
søknad om tiltak.
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5.14 Grunnforhold
NVE har en sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innen NVE’s
forvaltningsområder (pr. 31.10.2017). Den tar for seg temaene vassdrag, flom
og skred. Vassdrag og flom er ikke aktuelt, da det ikke er noen vassdrag som
berøres direkte av planområdet.
Skred:
Det skal vurderes om planområdet ligger innenfor aktsomhetsområder for
snøskred, steinsprang eller jord- og flomskred:
Reguleringsområdet ligger ikke i aktsomhetsområder for jord-, stein- eller
fjellskred. Berggrunn forventes like under dagens terreng i mesteparten av
reguleringsområdet.
Finnes det kvikkleiresoner eller marine avsetninger i planområdet:
Reguleringsområdet ligger utenfor NVE’s registrerte kvikkleiresoner.
Kvartærgeologisk kart indikerer hovedsakelig moreneavsetninger i grunnen og
ikke marine avsetninger.
Undersøk om det er lokal informasjon om grunn- og terrengforhold som tilsier
skredfare:
Det er startet uttak av stein øst for myra i planområdet og løsmasser er fjernet.
Det ble funnet mye bart fjell og et løsmassedekke på inntil 2 meter i
forsenkninger i terrenget. Kombinert med moderat fall på terrenget vurderes det
at der er liten sannsynlighet for skred i området.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra planlagt arealbruk og
tiltakskategorier:
Det er utarbeidet en fagkyndig utredning av en geotekniker, datert 04.03.19.
Utredningen følger planforslaget.
Området er vurdert med hensyn på områdestabilitet/rasfare, erosjon og
setningsfare. Terrenget skal tas vesentlig ned, slik at hele næringsområdet
hovedsakelig vil stå på grunnfjell. Det det er myr, skal det masseutskiftes til fjell.
Reguleringsområdet vil etter avskoging og fjerning av matjord og hovedsakelig
tynnere dekke av løsmasser fremstå som en bergtomt. Områdestabilitet vurderes
derfor å være ivaretatt med tilstrekkelig sikkerhet. Ved riktig utførelse av
fundamentering vil det ikke være fare for setninger. Det er ikke fare for erosjon i
området, som igjen kan føre til ras og fare for mennesker og miljø.
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6 KONSEKVENSUTREDNING
Den planlagte næringsbebyggelsen kommer inn under forskrift om
konsekvensutredninger vedlegg 1, punkt 24 og skal konsekvensutredes der
størrelsen overgår 15 000 m2 bruksareal. Unntaket for konsekvensutredning er
der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og er i samsvar
med denne.
Næringsutbyggingen er blitt konsekvensutredet i områdereguleringsplanen for
Holmenga vedtatt 9.12.2014. Tiltaket som er under planlegging nå vurderes
hovedsakelig å være i tråd med områdeplanen samt de vurderinger som er blitt
foretatt i den tilhørende konsekvensutredningen til områdeplanen – dette med
henblikk på følgende temaer: Naturmiljø, forurensing, landbruk, drikkevann,
ringvirkninger for næringsliv – arbeidsplassutvikling, nærmiljø, idretts- og
friluftsliv, andre ringvirkninger og annen infrastruktur.
Den planlagte næringsutbyggingen vil imidlertid avvike fra enkelte temaer samt
vurderingene av disse temaene jf. konsekvensutredningen til områdeplanen. Det
gjelder for temaene landskapsbilde, kulturmiljøer og kulturminner, løsmasser/
fjellgrunn samt trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Årsaken til at tidligere
vurderinger med henblikk på disse temaer ikke lenger står ved lag - tilskrives de
endringene som er blitt foreslått innarbeidet i planforslaget, som beskrevet i
kapittel 5. Reguleringsplanen er altså blitt tilført nye egenskaper ergo bør
avvikene og virkningene av disse avvikene som et minimum beskrives og
redegjøres for. Dette gjøres i kapittel 7.
På tross av motstrid jf. konsekvensutredningen til områdeplanen, vurderes det at
planforslaget ikke tilsidesetter viktige vurderinger/går ut over hovedrammene i
tidligere gjennomførte KU. Det vurderes derfor at vedlegg 1 ikke gjør seg
gjeldende, da tiltaket er blitt utredet på tiltaksnivå i en tidligere plan uten
vesentlig motstrid i den grad at planforslaget ikke innebærer vesentlige negative
virkninger for miljø og samfunn.

7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Her vurderes virkninger og konsekvenser av å gjennomføre tiltak i samsvar med
reguleringsplanen. Det redegjøres for konsekvenser for de temaer som avviker
fra vurderinger foretatt i konsekvensutredningen til områdeplanen. Avbøtende
tiltak skal beskrives. Dette er relevant for temaene landskapsbilde, kulturmiljøer
og kulturminner, løsmasser/ fjellgrunn samt trafikkavvikling og trafikksikkerhet.
Øvrige virkninger av planforslaget kan leses i kapittel 5 - beskrivelse av
planforslaget i tillegg til at det også vises til de vurderinger som er fortatt i
konsekvensutredningen til områdeplanen, som er vedlagt planforslaget.
7.1 Landskap
Landskapet er i dag kupert skog og vil endres til flatt næringsområde. I forhold
til planlagt terreng i områdeplanen som var delt opp i flere høyder, er terrenget
tenkt å flates ut for å legge til rette for større lagerbygg. For ikke at byggene
skal ruve i landskapet er terrenget tenkt senket i forhold til områdereguleringen.
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Det gjør at mot nord vil det bli en fjellskjæring som på det høyeste vil være ca.
20 meter.
For å avbøte terrenginngrepet og fjernvirkning av området er byggehøydene satt
til maks 20 meter for at lanskapssilhuetten mot det høyereliggende landskapet i
nord ikke skal brytes, og for at byggene ikke skal ruve i landskapet.
Fjellskjæringen vil gjemmes bak byggene og ikke være veldig eksponert. På
avstand når en står på bakkenivå vil ikke området være synlig på grunn av
vegetasjon og topografien på terrenget. Fjellskjæringen vil heller ikke være
synlig før en kommer tett på planområdet. Fra øst, vest og nord vil vegetasjon
dekke næringsområdet. Fra sør vil det være noe mer eksponert. Bilder av 3Dmodelle under viser dette.
Skogen vil danne en ramme rundt næringsområdet. Avbøtende tiltak er
vegetasjonsskjermer som skal sikre en buffersone/et grøntbelte mot
omgivelsene og omkringliggende hovedveger. Det er også planlagt beplantning
langs vegene i området for hindre at det blir en «asfaltjungel». På grunn av at
terrenget skal senkes ned, vil ikke næringsområdet være synlig på lang avstand.

Bilde fra 3D-modell som viser lanskapssilhuetten. Bilde tatt fra sør. (kilde: ØRP)

Bilde fra 3D-modell som viser lanskapssilhuetten. Bilde tatt fra vest. (kilde: ØRP)
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Bilde fra 3D-modell som viser lanskapssilhuetten. Bilde tatt fra øst. (kilde: ØRP)

7.2 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminnet Nysetra er i dag gjengrodd og spor som vises er kun forhøyninger i
terrenget etter tufter. Det vanskelig å finne igjen i terrenget, selv for lokale
historikere som er kjent i området. For å finne ut verdien av Nysetra som
kulturminne har det vært dialog med lokale folk som kan mye om historien rundt
Nysetra. Det vises til vedlegg fra Roar Klaseie, datert 12.03.19. Historien rundt
Nysetra er godt dokumentert skriftlig. Det er uttalt at de fysiske sporene etter
Nysetra ikke har noen historisk interesse lenger.
Terrenginngrepene som gjøres i forbindelse med utvikling av næringsområdet
gjør at Nysetra som fysisk kulturminne i fremtiden vil forsvinne helt, da kollen
det står på skal vekk, også trolig som følge av videre utvidelse av
næringsområdet nordover fra Holmenga i kommuneplanen.
Gjennom dette planarbeidet har en fått avdekt kunnskapen som foreligger om
Nysetra og hvor godt det er dokumentert og skrevet om. Selv om de fysiske
sporene forsvinner, vil Nysetra være bevart i historien. Alt nevnte materiale om
setring i Eidsvoll og Feiring, ble dokumentert og samlet, og levert til Eidsvoll
kommune. På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon vurderes kulturminnet
som ivaretatt, selv om de fysiske sporene forsvinner.
7.3 Løsmasser/fjellgrunn
Det er store mengder steinressurser i området, samt myr. I overordna planer er
fjellgrunnen beskrevet som en ressurs og at det er negativt hvis området bygges
ut uten at steinressursene tas ut. Områdeplanen la opp til tilnærmet
massebalanse for steinressursene i området og at myrmassene måtte fraktes
vekk.
Planforslaget legger opp til at det blir en stor andel overskudd av stein i området.
Mye av steinressursene skal gå til Bane Nor sitt prosjekt for dobbeltspor mellom
Venjar – Langset. Det vurderes å være samfunnsnyttig bruk av masseoverskuddet og det er positivt med kort transportavstand. Myrmassene vil i stor
grad kunne brukes internt til dekking av sprengsteinsfyllinger og opparbeidelse
av grøfter o.l.
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7.4 Trafikkavvikling og trafikksikkerhet.
Planforslaget vil medføre redusert trafikk til og fra planområdet som følge av at
muligheten for hotell/overnatting er tatt ut. Østre Hurdalsveg har ifølge vegkart
fra Statens vegvesen en ÅDT på 1895 i 2017 med 16 % andel tunge kjøretøy.
Vegnettet i planforslaget er dimensjonert for å kunne ta unna fremtidig
trafikkøkning uten avviklingsproblemer, da det i dag er relativ liten ÅDT på Østre
Hurdalsveg.
Det er opparbeidet døgnhvileplass for tunge kjøretøy i området og adkomsten til
planområdet er tilstrekkelig dimensjonert. Regulert gang- og sykkelveg gjør også
at trafikksikkerheten for myke trafikanter bedres – da det var regulert for fortau i
områdeplanen. Det vurderes at avvikene som foreslås i denne detaljplanen, jf.
områdeplanen, medfører en liten positiv konsekvens for temaet trafikk.

8 ROS-ANALYSE
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en risiko - og sårbarhetsanalyse.
Analysen er i sin helhet vedlagt plansaken. Under følger et kort sammendrag.
Det er seks tema som er vurdert som risikofylte og som må følges opp ved
utbygging av området. Disse er:
1. Risiko for masseras og erosjon:
 Utarbeide planer for rassikring ved graving og sprenging.
 Sikring av fjellskjæringer.
 Hindre at uvedkommende kommer inn i området under
anleggsarbeidet.
2. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)
 Sette opp sikringsgjerde/viltgjerde.
 Sette opp fareskilt.
3. Risiko for støy og støv i anleggsperiode:
 Ved støy over tålegrensen iht. T-1442 må det gjøres avbøtende tiltak.
 Støyende virksomhet skal kun utføres på dagtid.
 Mot støvet kan det gjøres mottiltak som at vegene bør spyles og
kostes maskinelt for å holde de fri for løsmasser når det er nødvendig.
 Det kan om nødvendig benyttes støvdempende stoffer.
4. Risiko for større branner i bebyggelse

 Gode rutiner og vedlikehold på bygg og maskiner.
 God brannvannsdekning, sprinkling og brannvernsrutiner.
5. Risiko for trafikkulykker
 Ha fokus på trafikksikkerhet ved utforming av detaljplaner slik at veg
og kryss leder til mest mulig sikker atferd hos trafikanten og reduserer
sannsynligheten for at det gjøres feilhandlinger, herunder også
skilting, belysning, redusert hastighet.
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Det legges opp til separasjon av myke og harde trafikanter, herunder
gang- og sykkelveger og/eller fortau.

6. Risiko for ulykker ved anleggsgjennomføring:
 Fokus på HMS i anleggsperioden.
 Sikring av anleggsområdet.
 Jevnlig kontroll av anleggsområdet og ha gode rutiner for å ivareta
sikkerheten.
 Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan.
Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle
farer som kan oppstå, anses det lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som
innebærer at området ikke kan bygges ut.

9

INNKOMNE INNSPILL

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Eidsvoll og Ullensaker Blad
09.05.18. Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser ble varslet
ved brev datert 08.05.18. Det har kommet inn 10 innspill som er oppsummert og
kommentert her. Alle innspill er vedlagt planforslaget.
Under er alle 10 innspill kort gjengitt og kommentert:
1.
Svein Bjercke og Marianne Braaten, 10.05.18
2.
Direktoratet for mineralforvaltning, 25.05.18
3.
Hafslund Nett, 29.05.18
4.
Ruter, 06.06.18
5.
Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.18
6.
Akershus fylkeskommune, 11.06.18
7.
Anders Klaseie, 11.06.18
8.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 11.06.18
9.
Statens vegvesen, 11.06.18
10. Viltnemda, 12.06.18
1. Svein Bjercke og Marianne Braaten, 10.05.18
Vi ber om at det settes restriksjoner for anleggsarbeid på natt, lørdag kveld og
helligdager i forbindelse med utbyggingen. Dette på grunn av støyplager for
beboerne i Ormlia.
Det samme burde gjelde for dagens virksomhet, pukkverket, på eiendommen.
Kommentar:
Det er satt krav i bestemmelsene til støy i planområdet. Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2016 gjelder i
planområdet. Retningslinjene gjelder også for støy i anleggsperioden.
2. Direktoratet for mineralforvaltning, 25.05.18
DMF mener at ved tilretteleggingen av nytt
område som nå reguleres, må det gjøres en ny vurdering om uttak av masser
som følger av planforslaget omfattes av mineralloven, jf. § 3.
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Aktiviteter som sprenging og flytting av masse er aktiviteter som kan innebære
uttak av mineraler, der mineraluttaket ikke er et selvstendig formål med uttaket,
men derimot en nødvendighet for å kunne realisere et annet formål. Uttak hvor
formålet ikke er å nyttiggjøre seg mineralet økonomisk vil i utgangspunktet ikke
omfattes av mineralloven.
DMF mener at det til høringen av planforslaget må foreligge en betydelig mer
detaljert beskrivelse av hvordan arronderingen av området vil foregå. Dersom
uttaket omfattes av mineralloven gjelder følgende: Samlet uttak på mer enn
10.000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein krever konsesjon jf.
minerallovens § 43 før drift kan starte. Søknad sendes DMF, og berørte parter og
lokale myndigheter vil høres før konsesjon eventuelt gis.
Dersom det skal drives masseuttak innenfor planområdet anbefaler DMF at
planen regulerer til råstoffutvinning. Dersom området skal utnyttes som
næringsområde på sikt, kan det legges bestemmelser knyttet til formål for
etterbruk.
Masseuttak med bratte skrenter kan utgjøre en fare for folk og husdyr som
ferdes i området. Det er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av
tilstrekkelig areal for sikringstiltak, og tilsyn og vedlikehold av disse.
Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn
fra boliger og ferdselsårer bør unngås der det er mulig. For eksempel har en
vegetasjonsskjerm en estetisk funksjon, i tillegg til at den skjermer omgivelsene
mot støy og støv. For å oppnå en bufferfunksjon må det settes av tilstrekkelig
areal til formålet.
Kommentar:
Hovedhensikten med planen er å regulere til næring, ikke masseuttak. Terrenget
er kupert og skal flates ut. Mineralressursene skal gå til Bane Nor sitt prosjekt for
dobbeltspor mellom Venjar – Langset, et strekke på 13,5 km.
Det vil være behov for å søke konsesjon etter minerallovens § 43. Det er satt
krav til dette i bestemmelsene. Det forventes at krav som settes til en
konsesjonssøknad vil dekke alle forhold som en regulering til masseuttak ville
hatt med seg.
3. Hafslund Nett, 29.05.18
Hafslund Nett har etter energiloven områdekonsesjon i Eidsvoll kommune. Dette
innebærer at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen
(høyspent og lavspent fordelingsnett). HN har ikke elanlegg i det området som
omfattes av planen. Dersom utbygger blir gjort kjent med at noen av HN sine
anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt med HN.
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet
om at følgende presiseres i planbestemmelsene:
• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt
er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.
• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.
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Kommentar:
Innspillet fra Hafslund nett tas til orientering. Det blir ikke prosjektert strømnett i
området på reguleringsnivå og derfor uvisst hvor en nettstasjon skal plasseres.
Det satt krav til plassering i bestemmelsene. Det vil bli tatt kontakt med
Hafslund om høyspent og plassering av trafo ved søknad om tiltak.
4. Ruter, 06.06.18
For å nå målet om at persontransportveksten skal tas med kollektivtrafikk,
sykkel og gange er det av stor betydning at ny bebyggelse plasseres slik at de
aller fleste reiser kan foregå med gange, sykkel eller kollektivtrafikk. I det
aktuelle området er det få innbyggere i gå- og sykkelavstand. Området har
begrenset kollektivtilgjengelighet og det er ikke ønskelig med arbeidsplassintensiv og besøksintensiv virksomhet i området.
Vi ser i varsel om oppstart at detaljreguleringsplanen for Holmenga
næringsområde skal være i tråd med gjeldende områdereguleringsplan, og at det
ikke er aktuelt med detaljvarehandel i området. Vi ber om at dette ivaretas i den
videre planprosessen, og at planen får reguleringsbestemmelser som sikrer
dette.
Kommentar:
Det skal ikke være arbeidsplassintensiv og besøksintensiv virksomhet i området.
Dette er ivaretatt i bestemmelsene.
5. Norges vassdrags- og energidirektorat, 07.06.18
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av
arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Kommentar:
Grunnforholdene er stabile med fjell, som skal planeres ned til ønsket nivå. I
forbindelse med søknad om tiltak er det satt krav i bestemmelsene til
overvannshåndtering og flom.
6. Akershus fylkeskommune, 11.06.18
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og
som fagmyndighet for kulturminnevern.
Vi legger til grunn at det ikke åpnes for virksomhet i strid med regional plan for
areal og transport og forbeholder oss retten til å komme med ytterligere
kommentarer i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslag.
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 20162021. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering
med avrenning på egen grunn. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen
legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den
regionale planen.
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Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24.
oktober 2016. Planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer
langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene
for håndtering av masser legges til grunn i det videre planarbeidet.
Kulturminnevernet viser til tidligere uttalelse til saken i brev av 29. mars 2012,
vår ref. 2011/22689, der det redegjøres for en gjennomført arkeologisk befaring
og hvor det konkluderes med at potensialet for funn av automatisk fredete
kulturminner anses som liten. Det stilles ikke krav om arkeologiske
registreringer, og tidligere krav frafalles.
Vi forutsetter at detaljreguleringen utarbeides i samsvar med
områdereguleringen og har ingen ytterligere merknader knyttet til nyere tids
kulturminner.
Kommentar:
Det vurderes at planen er i tråd med regional plan for areal og transport.
Bestemmelsene setter krav til overvannshåndtering.
Overskuddsmasser skal brukes til Bane Nor sitt prosjekt som ligger med fornuftig
avstand i forhold til massetransport for bygging av jernbane.
Kulturminner er utredet i kapittel 5.12 og 7.3.
7. Anders Klaseie, 11.06.18
Som beitebruker i området, og bilist på Østre Hurdalsvei, ønsker jeg å komme
med følgende innspill:
Det må gjerdes på vestsiden av Østre Hurdalsvei helt nord til der
reguleringsplangrensa kommer ned til veien. Ferista flyttes dit og gjerdet
videreføres sammenhengende østover og sørover slik at det blir
sammenhengende gjerde rundt hele reguleringsplanområdet. Gjerdet må
minimum være av beitedyrstandard, men helst som viltgjerde.
Det er avgjørende for trafikksikkerheten og for å minske faren for påkjørsler av
dyr at det ikke gjerdes slik at beitedyr har tilgang på veien for så å møte et
gjerde rett på andre siden av veien. Gjerdet må være slik at både veien og
næringsområdet gjerdes ute fra beiteområdet. Det må settes rekkefølgekrav slik
at gjerdet kommer på plass før anleggsarbeid startes.
Kommentar:
Næringsområdet skal gjerdes inn rundt hele av hensyn til vilt og sikkerhet for
mennesker. Mot nord blir det også en fjellskrent som må sikres med gjerde,
inntil videre utbygging av næringsområdet nordover i tråd med kommuneplanen.
Gjerdet må være av en standard som sikrer at dyr og mennesker ikke kommer
inn i området. Det skal brukes viltgjerde. Dette er sikret i bestemmelsene med et
rekkefølgekrav. Eventuell flytting av ferist må tas i dialog med Statens vegvesen.
8. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 11.06.18
Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale
hensyn innenfor våre ansvarsområder. Området ser ut til å omfatte om lag
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43 dekar som er kartlagt som dyrkbar jord. Reguleringsplanen bør sikre at
matjordressursene kan bevares til matproduksjonen, og vi anbefaler at det
utarbeides en matjordplan.
Kommentar:
Arealet som er kartlagt til dyrkbar jord er en myr og vanskelig å dyrke opp.
Myra må masseutskiftes for å kunne bygges på. Torva kan brukes til å dekke
til steinfyllinger i området, slik at disse kan vegeteres. Eventuelt kan kanskje
torva selges som matjord.
9. Statens vegvesen, 11.06.18
I varsel om oppstart av planarbeid skriver Øvre Romerike Prosjektering at det
kan være aktuelt å legge til rette for etablering av forretninger for plasskrevende
varer på planområdet. Dersom tiltakshaver ønsker å regulere en begrenset del
av planområdet til forretninger med plasskrevende varer må det stå i
reguleringsbestemmelse at følgende varer er definerte som plasskrevende varer:
«biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg fra planteskole/hagesenter».
Kommentar:
Det er satt krav i bestemmelsene til hva som defineres som plasskrevende varer.
10. Viltnemda, 12.06.18
Nemnda vil også denne gangen peke på at det er helt avgjørende at hele
området blir inngjerdet med et viltgjerde som forhindrer at større dyr kommer
inn på næringsområdet. Dette gjerdet må også ha en slik utforming at holder
husdyr ute fra området.
Det er videre viktig at det settes igjen en god korridor mellom næringsområdet
(gjerdet) og myra i øst slik at dyr kan passere uhindret og uforstyrret mot
undergangen ved Klaseiemåsan. Det er avgjørende viktig at viltet ikke kommer
ut på E6 eller inn på industriområdet.
Viltnemnda vil også påpeke at det må være rikelig plass nord for
næringsområdet, slik at det viktige vilttrekket ut på Staviåsen opprettholdes.
Dette vilttrekket er godt dokumentert både i kommunens viltkartverk og i
arbeidet i forbindelse med elgprosjektet, og er av regional betydning.
Kommentar:
Området skal gjerdes inn med viltgjerde. Det er regulert en 20 meter bred
grøntbelte/korridor mot øst for vilt som kan trekke langs myrkanten til
undergangen ved Klaseiemåsan.
Vilttrekket nord for planområdet opprettholdes i henhold til overordnet plan.
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10 R ELEVANTE VEDLEGG
Her listes opp de vedlegg som er relevante for planforslaget.
Vedlegg:
- Reguleringsbestemmelser
- Plankart i PDF og SOSI
- Risiko- og sårbarhetsanalyse
- Illustrasjonsplan med snitt
- Geoteknisk rapport
- Vurdering naturmangfold
- Kulturminnet Nysetra av Roar Klaseie.
- Vegplan (tegningsliste – A, plan – C, lengdeprofiler – D, Sporingskurver –
E, normalprofil – F og tverrprofiler – U)
- Rammeplan for vann, avløp og overvann med notat
- Innkomne merknader samlet
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