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gbnr 93/1 m.fl1. gangs behandling: Detaljregulering for Esval 
Miljøpark  
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Esval Miljøpark ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Samtidig og i henhold til samme lovs § 12-14 høres oppheving av følgende reguleringsplaner 
gjennom denne prosessen: 
 

 Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996, samt 
detaljreguleringsplan for Esval – Holsravina vedtatt 08.09.2015, vil i sin helhet oppheves 
gjennom denne reguleringsprosessen. 

 Reguleringsforslaget overlapper også del av reguleringsplan adkomstveg Esval, vedtatt 
24.08.1995. Den del av denne reguleringsplanen som overlappes vil oppheves gjennom 
denne reguleringsprosessen.  
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SAMMENDRAG: 
Kommunen har mottatt planforslag for Esval miljøpark. Planforslaget er fremmet av Multiconsult 
As på vegne av Esval Miljøpark KF.  
 
Planområdet består i hovedsak av dagens industriområde og feltet A2 som er avsatt i 
kommuneplanen. Planområdet er på ca. 450 daa. 
 
Planens hensikt er å legge til rette for at området utvikles slik at Esval Miljøpark blir et regionalt 
og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer 
(gjenvinning) og fornybar energi. Virksomheter som benytter produkter/råstoff produsert i 
planområdet eller har andre synergieffekter med virksomhet i planområdet skal også kunne 
etablere seg. Målet er at bedriftene har nytte av hverandre med større verdiskaping som resultat.  
 
For å få en kompetanseoppbygging og nyskapning åpner planen for etablering av 
kontorarbeidsplasser for forsking og utvikling innfor kretsløpsbaserte avfallssystemer.  
 
Planen legger til rette for utbygging av bebyggelse og anlegg i henhold til planens hensikt. Det 
legges opp til en høy utnyttelsesgrad. I tillegg legger planen til rette for økt deponivolum for 
ordinært og inert avfall. 
 
Planforslaget omfatter samme område som gjeldende reguleringsplaner for Esval fyllplass og 
Holsravina, disse foreslås opphevet. I tillegg foreslås overlappende del av reguleringsplan for 
adkomstveg Esval opphevet.  
 
 



SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Bakgrunn og hensikt 
I kommuneplanens samfunnsdel for Nes kommune for perioden 2013 - 2030 er det beskrevet en 
satsing på næringsutvikling med et ønske om at Nes kommune blir et regionalt og nasjonalt 
knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer (resirkulering) og 
fornybar energi. Et av virkemidlene har vært å avsette areal til næringsutvikling basert på 
avfallsrelatert virksomhet på Esval. Dette ble fulgt opp gjennom planvedlikeholdet med 
oppdaterte mål og strategier for kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 3.9.2019. 
I kommuneplanens arealdel er området A2 foreslått som utvidelse av miljøparken.  
 
Som en oppfølging av dette er det igangsatt arbeid med en detaljregulering av Esval Miljøpark, 
inkludert A2. Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Esval Miljøpark ble 
fastsatt av Nes kommune den 21. juni 2016.  
 
Planområdet ble vedtatt i planprogrammet. I tillegg til området som er beskrevet i 
planprogrammet, er det varslet en utvidelse av planområdet slik at det også omfatter Holsravina 
og nesten hele planområdet Esval Fyllplass 2. Bakgrunnen for utvidelsen av området er at det er  
ønskelig med en helhetlig plan som styrer fremtidig utvikling på hele området. 
 
Planens hensikt 
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for den sirkulære økonomien ved etablering av ny 
avfallsrelatert næringsvirksomhet på Esval. Det skal legges til rette for at avfall, og råstoff 
produsert av avfall, kan foredles til nye produkter. Det skal også legges til rette for etablering av 
annen virksomhet som videreforedler produkter eller har annen synergi med virksomhet i 
området. Planen åpner for arbeidsplasser relatert til innovasjon, forsking og utvikling innfor denne 
næringen. Planarbeidet legger også til rette for økt deponivolum i arealene der det er etablert 
deponivirksomhet.  
 
Utvidelse av deponikapasiteten vil sikre at materialer som av hensyn til miljøet må fases ut av 
sirkulasjonen, blir ivaretatt på en sikker måte. Et deponi er bygget slik at det skal minimere 
utslippet av forurensing eksempelvis ved å ha kontroll på overvann og sigevann og om nødvendig 
rense vannet. Sikker behandling av avfall krever oppbygging av teknisk infrastruktur og 
kompetanse. Det er derfor gunstig å begrense antall steder hvor slik virksomhet foregår og 
benytte seg av de områder der dette allerede er etablert, som på Esval.  
 
Etter at deponiet er oppfylt, er det ønsket å benytte arealene til næringsvirksomhet. Det vil være 
behov for etterdrift og oppfølging av systemene som behandler deponigass og sigevann i mange 
år etter at deponiet er nedlagt. Å opprettholde næringsvirksomhet i området oppgis til å gi en 
større trygghet for oppfølging av oppgaver knyttet til etterdrift.  
 
Reguleringsplanen vil bidra til forutsigbare rammevilkår og mulighet for økonomisk vekst for 
eksisterende virksomhet som er etablert på Esval og Nes kommune. 
 
Esval Miljøpark KF har etablert et samarbeid med bedrifter som bruker avfall som en ressurs. På 
området er det etablert samarbeid med Romerike Biogassanlegg (RBA) og Nes Miljøpark AS om 
bruk av deponigass, arealbruk, utstyr og tjenester. Eksempler på dette er felles vekt, leie av 
lokaler og arealer.  
 
Planen vil legge føringer for forhold som kan være av betydning for naboer og nærmiljøet. Dette 
forhold som støv, støy og lukt. Samtidig vil reguleringsplanen også legge føringer for det visuelle 
uttrykket gjennom å stille krav til blant annet grønnstruktur og vegetasjonsskjerming, byggehøyde 
og byggetetthet (utnyttelsesgrad). 
 
Planstatus 
Kommuneplanens samfunnsdel viser hvilke satsingsområder kommunen skal sette søkelys på i 
planperioden, både i kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Nes kommune skal 



være et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte 
avfallssystemer og fornybar energi. I denne forbindelse står Esval Miljøpark sentralt.  
 
Samfunnsdelen følges opp gjennom kommuneplanens arealdel. I arealdelen er planområdet 
hovedsakelig avsatt til arealformål andre typer bebyggelse og anlegg. Gjennom bestemmelsene 
defineres følgende for arealdelens område A2: Område A2 er avsatt til næringsvirksomhet basert 
på kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Avbøtende tiltak for å sikre hensynet til 
omkringliggende eiendommer skal synliggjøres i reguleringsplan for området. Dersom område A2 
ikke realiseres skal området tilbakeføres til LNF-område. 
 
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen med unntak av del av planområdet 
beliggende sør/sørøst for Miljøparkvegen. Dette området er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
LNF, men inngår som utbyggingsformål (særskilt anlegg) gjennom tidligere reguleringsplan for 
Esval.  
 
Strategisk næringsplan 2017-2030 utgjør Nes kommunes mål, tiltak og planer for 
næringsutvikling. Planen beskriver tiltak fordelt på sju satsingsområder som skal gjøre Nes 
kommune til en konkurransedyktig kommune på Romerike og en attraktiv kommune for 
næringsetablering og som bostedskommune. I planen fremheves Nes Miljøpark, Esval miljøpark, 
Romerike biogassanlegg og fremtidig industri som etablerer seg på Esval som viktige 
bidragsytere til kommunens næringsutvikling.  
 
For regionale og nasjonale føringer viser rådmannen til vedlagte planbeskrivelse. 
 
 
 
Planforslaget 
 
 
Avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger på Esval ved Vorma  og fv. 177 Eidsvollvegen i Nes. 5 km nord for Vormsund 
og 5 km sør for Fenstad (Kampå). 
 
 



 
Bilde 1: Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet 
 
Planen omfatter A2 område avsatt til «Andre typer bebyggelse og anlegg» i kommuneplanen og 
arealene som er med i reguleringsplan Esval 2 og detaljregulering Esval-Holsravina.  
 

 
Bilde 2: Flybilde som viser planområdet med hvit markering. 
 
Deler av det regulerte områdene er omfatter området hvor det er, eller har vært deponi. Gjennom 
planarbeidet kan det sikres arealbruk og bestemmelser som tar hensyn til de utfordringer som 
følger av nyetablering på og i randsonen til områder der det har vært deponi. I kommuneplanen til 
Nes er det avsatt areal til en utvidelse av miljøparken i areal der det i dag er jordbruk. Dette 
arealet er også omfattet av planen. 
 
 



Reguleringsformål 
Store deler av planområdet er foreslått regulert til bebyggelse og anlegg, 253 daa av 450 daa. 
Arealformålene vises i tabell 1.  
  

 
 
 
 

 
Bilde 3: Reguleringskart  
 
 



Bebyggelse og anlegg 
Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 
Det tillates etablert fyllestasjon for biobaserte drivstoff og andre nullutslipps energibærere. 
Hensikten med dette er å tilrettelegge for bruk av ressurser fra parken og samtidig legge til rette 
for reduksjon av klimaavtrykket fra virksomhetene i området.  
 
Det skal utføres sikringstiltak i henhold til kravene for fyllestasjoner. Dette inkluderer etablering av 
betongmurer mot felt BKB8 og BKB9, samt innregulering av hensynssoner i plankartet. 
 
Kombinert bebyggelse og anlegg (BKB1 til BKB9) 
Hovedformålet i planen er kombinert bebyggelse og anleggsformål. I disse områdene skal det 
drives med aktivitet knyttet til renovasjon, avfallsbehandling og industri, samt FoU og innovasjon 
knyttet til dette. Det varierer ut ifra feltene hvilke underformål som er angitt og dette er tydelig 
angitt i bestemmelsene. 
 
Generelt er det valgt høy utnyttelsesgrad i områdene fordi det er et ønske om å redusere 
utbyggingspresset andre steder. Innenfor A2 området ønskes en høy utnyttelse for å utnytte 
jordbruksmark som beslaglegges maksimalt. Utnyttelsesgraden er satt noe lavere på områder 
med underliggende deponi fordi dette er ansett som byggegrunn med noe lavere kvalitet enn 
naturlig terreng, det ikke er innregulert veier, og virksomheter som etableres her erfaringsmessig 
har behov for store areal til utendørs lagring.  
 
Byggehøyde er tilpasset behovet for driftsbygninger. Normalt krever maskiner og anlegg 
byggehøyde på 15-20 m. I de fleste områdene er 20 meter valgt som maksimal byggehøyde, 
men av hensyn til landskapet omkring, har noen områder fått byggehøyde 15 m. 16 m er valgt i 
noen områder på grunn av høyde til eksisterende bygg. 
 
Omkringliggende utbyggingsformålet i planforslaget skal det etter endt deponiperiode etableres 
vegetasjonsskjerm og andre tiltak for å dempe fjernvirkning for anlegget. Det skal også etableres 
tiltak som trerekke langs den del av adkomstvegen Miljøparkvegen som inngår i planområdet.  
 
Veger 
Det er innregulert fire veger i plankartet med overordnet vegformål som tillater etablering av 
kjøreveg, fortau, annet vegareal, veganlegg, nødvendig infrastruktur mm. Innenfor o_SV1 (som er 
Miljøparkvegen) er det satt en utnyttelsesgrad på 5% som tillater etablering av nødvendig 
bebyggelse i forbindelse med vekten. Veien er offentlig fordi flere forskjellige bedrifter benytter 
den. 
 
 
Hensynssoner 
I plankartet er det inntegnet hensynssoner for brann/eksplosjon, høyspenningsanlegg,  
annen fare – deponi, og bevaring av kulturmiljø. Dette hindrer at det etableres bygg eller anlegg 
uten at det tas hensyn til farene som kan oppstå i disse områdene, samt at påvirkning på 
kulturminnet vurderes. 
 
Konsekvensutredning (KU) 
Planprogram for plan- og utredningsarbeidet ble fastsatt av Nes kommunestyre den 21. juni 2016. 
Planprogrammet spesifiserer at følgende fagtema omfattes av konsekvensutredningen: 
 
- Landskap 
- Forurensning og vannmiljø 
- Jordvern 
- Overordnete planer og føringer 
- Trafikk 
- Risiko og sårbarhet 
- Grunnundersøkelser 



- Næringsutvikling og verdiskapning 
- Fysisk egnethet som byggegrunn 
 
Det er utarbeidet en egen temarapport til hver utredning. Rapportene følger planforslaget som 
vedlegg. 
 
Referansealternativet (Alternativ 0) innebærer en videreføring av gjeldende regulering og legger 
til grunn reguleringsplanenes arealformål for etterbruk.  
 
Alternativ 1 er situasjon i forhold til oppfølging av de forutsetninger som gis i planforslaget. 
Alternativ 1 medfører tilrettelegging for avfallsrelatert næringsvirksomhet i deler av dagens anlegg 
samt felt A2. Deponiene fylles ytterligere opp. Deponifronten flyttes nærmere Vorma, men 
stopper mer enn 100 meter fra elvebredden. Holsravinas fyllingsvolum økes, slik at den på sikt vil 
skjerme mot innsyn til resten av området.  
 
Utredningen beskriver om alternativene bidrar til å oppnå målsetninger i relevante overordnede 
planer og føringer. Det er gjort en gjennomgang av overordnede planer og føringer i 
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging - 2018, datert 1. mars 2018. De 
overordnede planene og føringene er vurdert opp mot alternativene i denne utredningen. 
Utredningen viser at det er liten forskjell mellom alternativene på flere punkter. 
 
Gjennom KU anbefales det at kommuneplanen følges opp ved regulering av området i henhold til 
alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark. For ytterligere informasjon og dokumentasjon for KU 
vises det til planbeskrivelsen, samt de vedlagte rapporter knyttet til KU. 
 
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige 
uønskede hendelser som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål, jf. 
plan- og bygningslovens § 4-3. 
 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og konsekvensene 
av de ulike hendelsene. Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp som vist i reguleringsplanen, 
viser ROS-analysen at det ikke er identifisert uønskede hendelser som gjør planområdet uegnet 
for arealformålet i detaljreguleringen for Esval Miljøpark. 
 
For ytterligere informasjon og dokumentasjon for gjennomført ROS-analyse vises det til 
planbeskrivelsen, samt til vedlagte ROS-analyse. 
 
 
Deponi 
En viktig del av planforslaget er økning av deponivolumet. Det er fortsatt stort behov for deponier 
som kan ta imot forurensede jordmasser fra bygge og anleggsprosjekt, bunnaske og annet avfall 
som det fortsatt ikke er mulig å gjenvinne. Behovet gjelder generelt, også spesielt på Esval fordi 
Nes Miljøpark vil ha et behov for å deponere restprodukt fra sin produksjon på lang sikt.  
 



 
Bilde 4: Flyfoto som viser dagens situasjon med oppfyllingen som tillates i planforslaget vist med 
gulbrunt i fronten og i Holsravina 
 
I eksisterende deponi er det beskrevet liten restkapasitet. Det er derfor laget en ny modell for 
deponiet der eksisterende sigevannsdam flyttes lenger mot vest og dermed gir rom for å fylle opp 
området der dagens sigevannsdam ligger. Dette vil øke deponivolumet betydelig. Samtidig vil 
størrelsen på sigevannsdammen reduseres. Gjennomføring av dette alternativet tilsier derfor at 
Esval Miljøpark KF iverksetter tiltak som reduserer mengden sigevann. Tildekking av større deler 
av deponioverflata vil være essensielt her. Restkapasiteten i deponiene med denne utbyggingen 
er ca 500.000 m3. Dette inkluderer volumet som gjenstår innenfor gjeldende regulering for Esval 
2 og Holsravina.  
 
Sør for deponifronten ligger dagens anleggsvei som går ned til sigevannsdammen, renseanlegget 
og pumpehusene ved Vorma. Oppfylling av denne dalen er også et ledd i å maksimere 
deponikapasiteten. Planforslaget legger derfor opp til at anleggsveien flyttes høyere opp i 
terrenget og at dalen fylles opp. 
 
Mellomlagring 
Jordrensanlegget har behov for å mellomlagre masser både før og etter behandling. Også Esval 
Miljøpark har behov for å mellomlagre, særlig rene masser, som for eksempel skal brukes til 
toppdekke. For å sikre at masselagringen ikke medfører geoteknisk risiko, er det satt regler for 
hvor og hvor høyt masser kan lagres. Høyden på mellomlagret beskriver derfor maksimal 
fyllingshøyde for bestemmelsesområdet. Masser skal lagres med maksimal helning 1:3. 
 
Det er satt krav til rekkefølge i oppfylling av deponi og mulighet til å drive med mellomlagring i det 
omfang som det legges opp til i planforslaget. For eksempel kan ikke området ved 
administrasjonsbygg (kote +170) fylles over dagens nivå før man er ferdig med oppfylling i fra 
bunn i Holsravina (Esval 3). Det er laget rekkefølgekrav i bestemmelsene som styrer dette. 
 
 
Trafikk 
Adkomst til området er fra Miljøparkvegen og Fv. 177 Eidsvollvegen. Miljøparkvegen (o-SV1) er 
en kommunal vei som driftes av Esval Miljøpark KF. Den kommunale veien går fram til 
avkjøringen til Romerike Biogassanlegg.  
 
Vektområdet utgjør en vesentlig del av dette vegformålet (o_SV1). Vegen reguleres offentlig 
siden det er samlet adkomstveg for alle virksomheter og bedrifter innenfor planområdet. Det 



foreslås etablert trerekke og beplantning langs de indre delene av vegens lengde. Dette også for 
det estetiske utrykket for området, og for demping av fjernvirkningen for området. 
 
Reiser til og fra planområdet består av transport til de ulike virksomhetene, ansatte og private 
kunder til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter langs Miljøparkvegen 
eller Esvalvegen. Planområdet og nærområdet inneholder ikke funksjoner som barnehage, skole 
eller idretts-/rekreasjonsområder som generer myke trafikanter i planområdet eller i nærområdet. 
Området er spredt bebygget, og det vanlige fremkomstmidlet er bil.  
 
Det mangler et kollektivtilbud og samtidig er det stor avstand til nærmeste boligbebyggelse. På 
grunn av planområdets beliggenhet og områdets spredte bebyggelse vurderes andelen syklister 
å være liten.  
 
Parkering 
Områdets beliggenhet og etablerte virksomheter tilsier at det bør tilrettelegges for en relativt god 
parkeringsdekning. For å oppnå reguleringsplanens hensikt med å kunne etablere virksomheter i 
synergi med eksisterende og kommende virksomheter i miljøparken vil dette medføre avvik fra 
overordnede føringer for parkeringsplassbehov.  
 
Behovet for parkeringsplasser på Esval må ses i lys av manglende kollektivtilbud. På grunn av 
avstand til bussholdeplass og manglende hyppighet av kollektivtilbud, må det forventes at de aller 
fleste ansatte vil bruke privatbil til jobb. Virksomhetene i planområdet har også behov for service 
og gjesteparkering.  
 
I planområdet vil det bli en betydelig mengde tungtrafikk. Det er derfor viktig, fra et 
sikkerhetsperspektiv, at det er tydelig skille mellom parkering for personbiler og tungtrafikken.  
 
Planen legger ikke til rette for typiske arbeidsintensive arbeidsplasser. Likevel er det et ønske om 
å etablere FoU-miljøer knyttet mot øvrig virksomhet. Her vil det være et høyere behov for 
parkering per kvm BYA sammenlignet med den mer industrielle og avfallsrelaterte virksomheten. 
RBA er en virksomhet som er representativ for de nye virksomhetene som forventes å etablere 
seg i området.  
 
Som utgangspunkt er det sett på parkeringsforholdene til etablerte biogassanlegg (RBA). På RBA 
er det 14 ansatte og anlegget har BYA 4590 m2. Virksomheten har ca 26 parkeringsplasser for 
privatbiler/varebiler, noe som tilsvarer én parkeringsplass per 177m2 BYA. I planområdet er det 
og vil det bli etablert virksomhet som ikke nødvendigvis krever bygg, men der aktivitet foregår 
utendørs. Dette gir likevel samme behov for parkering for ansatte og gjester/service. Det er derfor 
ikke hensiktsmessig å beregne antall parkeringsplasser ut fra bruksareal (BRA). Derfor er 
forholdet på RBA brukt som grunnlag for beregning av maksimalt tillatt antall parkeringsplasser i 
de ulike feltene. Dette er vist i planbeskrivelsens tabell 3, tabellen er gjentatt i 
planbestemmelsene. Estimert antall bygg er basert på maksimalalternativet for utbygging. Antall 
bygg er ikke regulert i planforslaget og vil variere.  
 
Overvann og sigevann 
Eksisterende overvannsystemer vil videreføres og tilpasses endringer i driften. Rent overvann vil, 
som i dag, ledes ut i Vorma. Forurenset overvann vil føres inn på sigevannsnettet eller til egne 
renseanlegg. Etter hvert som deponiet avsluttes, vil det genereres rent overvann fra større 
områder. Overvann fra deponiområdene, skal ikke infiltreres i deponiet.  
 
Rent overvann fra områdene BKB8 og BKB9 må avskjæres og ledes utenom områder med 
deponi eller annen avfallsrelatert virksomhet. Eventuelt forurenset overvann må renses på eget 
anlegg eller slippes på kommunalt nett.  
 
I et område med stor utnyttelsesgrad og industribygg er det viktig at byggene utformes med 
hensiktsmessige takkonstruksjoner. Vann fra taket bør ledes ned på bakkeplan slik at hvert enkelt 
bygg kan håndtere overvannet internt på tomten og videre inn i et overordnet system for 



overvann. Det bør også ses på mulighet for etablering av grønne tak der bygningskonstruksjoner 
tillater dette.   
 
Kulturminner 
Det er utført arkeologisk registrering av felt A2 (utvidelsen øst for miljøparken på nordsiden av 
Miljøparkvegen) og Holterravina. I begge rapportene fra registreringen fremkommer det at det 
ikke er gjort funn av kulturminner. I området nærmest Vorma, vest for Esval Miljøpark, er det 
tidligere registrert gravfelt fra jernalderen. Sør for planområdet nedenfor gårdsbruket Hoel er det 
registrert tre gravhauger fra jernalderen. Forslag til utbyggingsområder og tiltak med hjemmel i 
reguleringsforslaget skal ikke berøre kulturminnelokalitetene.  
 
 
Nærmiljøulemper 
Historisk sett har deponiet og aktiviteter relatert til avfallsvirksomhet gitt utfordringer med 
forurensing fra lukt, støy, støv og lys. Lukt kan oppstå fra deponidriften og fra driften av 
biogassanlegget. Esval Miljøpark har jobbet systematisk med luktreduserende tiltak de siste 
årene og etter 2016 er det ikke kommet inn noen klager på lukt fra deponidriften. 
Biogassanlegget (RBA) er det anlegget som har størst utfordringer med sjenerende lukt. Alle 
virksomheter har krav om å redusere utendørs støynivå, men fordi virksomheten har noe ulik 
karakter, er det noen ulike krav.  
 
Lukt 
Det tillates ikke utomhus lagring som gir risiko for lukt. Prosesser som medfører risiko for lukt skal 
risikovurderes spesielt og luktreduserende tiltak implementeres. 
 
Støy og støv  
Ved etablering av virksomhet som kan støve skal det sikres en samordning av krav og måling slik 
at det ikke slippes ut mer støv enn det som er tillatt i gjeldene utslippstillatelse for Esval miljøpark.  
 
Ved etablering av virksomhet som støyer skal det sikres en samordning av krav og måling slik at 
en ikke bryter med de anbefalte krav gitt i Klima- og miljøverndepartementets veileder T-
1442/2016, eller den til enhver tid gjeldende utgave. Denne bestemmelsen sikrer at 
kommuneplanenes arealdel 2019-2030 bestemmelse § 1.17 skal følges opp av 
forurensningsmyndigheten. 
 
Lysforurensing 
Belysning fra anlegget kan virke generende på omgivelsene. Det er derfor satt inn krav til at 
belysning av skilt skal være dempet og unødvendig lysforurensing skal unngås. Lyskilder 
anlegges slik at det ikke gir risiko for blending. 
 
 
Jordvern 
Det dyrkes i dag korn på ca. 81 daa i planområdet. Dette da hovedsakelig innenfor område som 
ble avsatt til utbyggingsformål gjennom forrige revidering av kommuneplanens arealdel 
(arealdelens definerte område A2). Nå i planen definert som delområde BKB 8, BKB 9 og BV. For 
øvrig er det jordbruksarealer innenfor planens definerte områder LL2 og BKB7. Dette er 
jordbruksarealer beliggende på tidligere deponi.  
 
 
Prosess og medvirkning 
I forhold til konsekvensutredning har Nes kommune vurdert planforslaget i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-10 første ledd, jf. § 4-2 med tilhørende forskrift. Planforslaget vurderes å falle 
inn under krav om konsekvensutredning (KU)  i henhold til § 2f.  Gjennom fastsatt planprogram 
for reguleringsplanen er det fastsatt tema for utredning gjennom KU. Bakgrunnsrapporter og KU 
følger planforslaget.  
 



Igangsetting av planarbeidet og utlegging av planprogram ble kunngjort 25.02.2016 i lokalavisen 
Raumnes, på Nes kommunes hjemmeside og på hjemmesiden til Esval Miljøpark KF. 
Grunneiere, naboer og andre rettighetshavere er varslet ved brev datert 25.02.2016. 
Gjenopptagelse av planarbeidet ble varslet i Raumnes 04.02.2020. Offentlige instanser ble 
varslet via epost den 03.02.2020, og private ble varslet via brev 03.02.2020. Gjenopptagelse av 
planprosess ble også publisert på Nes kommune sin hjemmeside den 10.02.2020. 
Medvirkningsmøte med naboer ble avholdt et 12.02.2020. 
 
Gjennom perioden for oppstart med gjenopptakelse av planprosessen ble det innsendt 
merknader fra 9 instanser og naboer. Sammendrag av disse merknadene, samt forslagstiller og 
rådmannens kommentarer følger som vedlegg i saken. Innhold i merknadene svares ut gjennom 
saksframlegget og planforslaget for øvrig. Det ble også innsendt merknader ved første gangs 
melding om oppstart. Disse er svar ut ved tidligere prosess. 
 

VURDERING: 
Avgrensning av planområdet 
Rådmannen vurderer avgrensingen av planområdet som fornuftig. Planområdet vil dekke hele 
området som er berørt av eksisterende virksomhet samt tidligere områder for deponi på Esval. 
Det nye planforslaget vil også dekke området for 3 tidligere vedtatte reguleringsplaner, og gi én 
samlet reguleringsplan for området. Det vil bli langt mer oversiktlig å forvalte området gjennom ett 
plankart og sett planbestemmelser.  
 
Deponi, mellomlagring og høyder 
Rådmannen vurderer det som viktig at det åpnes for en aktiv oppfølging og etterbruk for de 
tidligere deponiområdene. Det vil være behov for en kontinuerlig og kontrollert drift av området 
med oppsamling av deponigass. Dette er et viktig arbeid i forhold til lukt og de ulemper dette 
medfører for nærområdet. Ikke minst er en god etterbruk viktig for å redusere utslippet av 
klimagasser fra deponiet. Deponigassene benyttes «kortreist» ved at de inngår som prosessgass 
for biogassanlegget.  
 
Reguleringsplan for Esval 2 hjemler en maks fyllingshøyde på deponiet på kote 167 moh. 
Planforslaget foreslår differensierte høyder på fylling/mellomlagring i ulike områder av planen. Det 
tillates høyder mellom 170 og 180 moh. Som illustrasjon til dette kan det vises til at området for 
dagens gjenvinningsstasjon (område for avlessing/kunder) er på kote 171. Området for dagens 
administrasjonsbygg ligger på kote 163. Planbeskrivelsen omtaler områdene for mellomlagring, 
men gjennom planbestemmelsene foreslås det også hjemlet at disse områdene kan benyttes 
som deponi for masser. 
 
Rådmannen ønsker i perioden for offentlig ettersyn tilbakemeldinger på foreslåtte høyder og 
utstrekning av områdene. Dette vil så vurderes til sluttbehandling av planforslaget. Det må 
påpekes at deponering og mellomlagring er en viktig forutsetning for opprettholdelse av driften for 
Nes miljøpark AS. 
 
Overvann 
For å redusere utslipp av påvirket og forurenset sigevann fra deponiområdet vurderer rådmannen 
det som viktig at det anlegges gode og funksjonelle løsninger for dette. Det er også viktig hvordan 
dette ivaretas gjennom periodene hvor deler av deponiet skal benyttes med aktiv mellomlagring 
av masser. Ved store nedbør kan dette skape utfordringer i forhold til avrenning.  
Et mulig avbøtende tiltak er å etablere grønne tak på de bygg og konstruksjoner innenfor 
planområdet som tåler slik tilleggsvekt og/eller regnbedd.  
 
Bebyggelse og anlegg 
Reguleringsplanen skal åpne opp for og tilrettelegge for ny virksomhet på området. Samtidig med 
at det skal tilrettelegges for videreføring og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det 
kombinerte formålet med videre presisering av virksomheter gjennom planbestemmelsene synes 
å ivareta disse forholdene. Det synes vanskelig å gi et mer konkret reguleringsformål i 



planområdet, ut i fra at det ikke er gitt direkte hvilken virksomhet som skal være innenfor 
planområdet. Dette utdypes også gjennom planbeskrivelsen. Det er ikke avklart hvilke bedrifter 
og etableringer som skal tilkomme på området. Formålet med reguleringsplanen og intensjoner 
ved Ciska samarbeidet styrer etableringer og virksomhet ved miljøparken.  
 
Planforslagets mulighet for etablering av fyllestasjon for biobaserte drivstoff er i tråd med formål 
og hensikten ved reguleringsplanen. Det er mye transport forbundet med dagens og kommende 
drift for miljøparken. Denne fyllestasjonen vil være lett tilgjengelig for transportørene og letter 
overgangen til miljøvennlig drivstoff. Området vil opparbeides i henhold til gjeldende 
sikkerhetsforskrifter.  
 
Parkering 
Formålet med planen er å tilrettelegge for et næringsområde med bedrifter og virksomheter 
knyttet til grønt skifte. Næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer (gjenvinning) og 
fornybar energi egner seg i liten grad nær sentrum og kollektivknutepunkter av flere årsaker. 
Intensjonen for Esval miljøpark er å kunne etablere virksomheter i synergi. Ut fra dette kan det 
være behov for etablering av virksomheter i segmentet forskning og utvikling (FoU). Dette kan 
medføre et behov for etablering av kontorarbeidsplasser. Som igjen gir et parkeringsbehov ut 
over det som ideelt sett er ønsket i næringsområde uten god kollektivdekning. For å oppnå gode 
synergier bør disse virksomhetene være samlokalisert. De større utøvende bedriftene på området 
med biogassanlegget i spissen, vil utgjøre hovedtyngden av virksomhetene innenfor 
planområdet. Rådmannen mener derfor foreslåtte begrensninger på antall parkeringsplasser kan 
aksepteres. 
 
Fjernvirkning og vegetasjonsskjerm  
Det vil være en periode hvor det aktivt vil være massebehandling i området. Dette i form av 
mellomlagring i forkant og etterkant av behandling av masser i Nes Miljøpark. Det vil også være 
massemottak for deponering. I disse periodene vil området være mer åpent og vanskeligere å få 
etablert gode vegetasjonsskjerminger for å dempe fjernvirkning. Planforslaget legger opp til 
etablering av skjerming og avbøtende tiltak for å dempe negativ fjernvirkning. Likevel vil man aldri 
kunne oppnå full skjerming av slikt næringsområde. Ved opprettholdelse av skog og tettere 
trevegetasjon i Veset-/Holterravina nord for og tilliggende planområdet vil man oppnå skjerming til 
kulturlandskapet med kjerneområdet Vormadalen og KULA-området her (Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse). Rådmannen mener at skjermingstiltakene som foreslås i 
planforslaget er tilstrekkelige.  
 
Jordvern 
Det er gjennom konsekvensutredningen beskrevet konsekvenser som reguleringsforslaget har for 
jordbruksverdier i planområdet, sammenliknet med alternativ 0. Planområdet er delt opp i ulike 
områder med jordbruksarealer.  
 
Sammenliknet med referansealternativet vil planforslaget medføre at det omdisponeres 53,7 
dekar landbruksjord.  I planforslaget er de ulike områdene vurdert ut i fra kvalitet og negativ 
påvirkning.  
 
 Rådmannen vurderer at de dyrkede arealene innenfor reguleringsplanens delområder BKB7 og 
LL2 som forringet som dyrkningsareal siden disse er beliggende i område med tidligere 
avfallsdeponi. Område som omfatter A2 er avsatt til utbygging i kommuneplanen, planforslaget er 
i henhold til kommuneplanen og ønsket utvikling.  
 
Rådmannen er ikke er uenig i viktigheten av å ivareta landbruksjord, men at konflikten ligger i 
vektingen mellom verneinteressene og utbyggingsinteressene. Det er vanskelig å finne områder 
som er godt egnet for næringsvirksomhet og samtidig unngå store negative konsekvenser for 
verneinteresser av ulik art. I dette tilfelle er det avgjørende at nye virksomheter ligger plassert i 
umiddelbar nærhet til etablerte virksomheter.  
 



Som avbøtende tiltak skal det utarbeides en matjordplan for A2, som skal bidra til at matjorda tas 
vare på og brukes til å forbedre dyrket jord, eller i forbindelse med oppdyrking av dyrkbar jord. 
Krav til matjordplan hjemles gjennom planbestemmelse 2.20 bokstav e) 
 
Nærmiljøulemper 
Krav til en bedrifts påvirkning på nærmiljøet styres i stor grad av fylkesmannens gjennom 
utslippstillatelsen. Dagens virksomheter på Esval har tillatelser fra fylkesmannen. Disse vil gjelde 
uavhengig av reguleringsplanen, som ikke vil ha tilbakevirkende kraft.  
 
Kommunen har anledning til å sette begrensinger i forhold til hva som kan tillates av støv/støy / 
lukt gjennom en reguleringsplan. Krav og begrensinger vil være gjeldene ved endringer og for 
nye virksomheter. Det vurderes som utfordrende å gi konkrete bestemmelser med krav for å 
redusere og eliminere ulemper for nærmiljøet. Dette er ulemper i forhold til støy, støv lukt og 
belysning. Det kan også bli en utfordring for kommunen å følge opp dersom det gis strengere 
krav og begrensninger i en reguleringsplan enn krav og begrensninger i en utslippstillatelse.  
 
Det er per i dag ikke avklart hvilke virksomheter som vil være etablert på området. Forslag til 
reguleringsbestemmelser foreslår noen krav til dette. Det er i tillegg normer og krav gjennom 
andre bestemmelser som hjemler krav til disse forholdene ut over det som kan hjemles gjennom 
en reguleringsplan.  

Rådmannen ønsker i perioden for offentlig ettersyn tilbakemeldinger på nærmiljøulemper for 
planområdet. Dette vil så vurderes til sluttbehandling av planforslaget og reguleringsplan med 
bestemmelser kan bli revidert i forhold til dette. 

Hensynssoner 
Hensynssone for kulturminner vurderes å ivareta hensynet til kulturminner. I tillegg er det 
bestemmelse om tiltak om det skulle påtreffes ytterligere kulturminner ved arbeider innenfor 
planområdet. 
  
Hensynssone for skredfare stiller krav til videre oppfølging og da krav til videre geoteknisk 
vurdering før gjennomføring av tiltak som kan medføre terrenginngrep i hensynssonen. Ved siden 
av dette stilles det også krav til geotekniske vurderinger for øvrig i planområdet. Rådmannen 
vurderer at dette ved siden av tidligere gjennomførte undersøkelser ivaretar krav til geoteknikk 
innen planområdet.  
 
Hensynssone for flom ivaretar dette hensynet til potensiell elveflom på en god måte. Det er ikke 
direkte beregnet flomkote i Vorma utenfor Esval. Nærmeste kote er mellom gårdene Rakkestad 
og Hovin. Her er flomkote ved 200 års gjentaksintervall på 124,22 moh, ved 500-års 
gjentaksintervall kote 124,64. Hensyn for nedbørsflommer hjemles ved krav stillet gjennom 
reguleringsbestemmelser. Utfordringen er å ivareta hensynet ved periode for aktiv drift i deponiet 
og ved mellomlagring og stadige terrengendringer som følge av dette. 
 
Konsekvensutredning (KU)  
Gjennom konsekvensutredningen viser det at en realisering av reguleringsplanen vil medføre 
redusert transportbehov og klimagassutslipp gjennom lokal foredling av avfallsressursen. Dette 
ved synergier mellom de ulike bedrifter på området. Videre viser reguleringsforslaget at det bidrar 
til en mulighet for gjenvinning og sortering av masser. Reguleringsplanen følger også opp de 
tema for måloppnåelse som ble stillet gjennom revidering av kommuneplanen i 2015. Her ble det 
besluttet at en del av landbruksområdet kunne benyttes for en utvidelse av Esval Miljøpark.  
 
Rådmannen vurderer at det samlet sett vil være positivt å øke virksomheten på området for å gi 
en bedre oppfølging og kontroll for etterbruk av deponiet og minske ulempene. Dette selv om 
ulempene for nærmiljø og potensialet for forurensning vil kunne øke i takt med etableringer på 
området. Det er som tidligere nevnt et behov for en form av etterbruk i området for kontroll av 
tidligere deponi og deponigass.  
 
 



Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  
Det er gjennom ROS-analysen avdekket flere forhold som er negative for området og drift. Det er 
foreslått tiltak for å minimere risikoen for uønskede og negative hendelser. Om de foreslåtte 
tiltakene følges opp, viser ROS-analysen at det ikke er identifisert uønskede hendelser som gjør 
planområdet uegnet for det arealformålet i detaljreguleringen for Esval Miljøpark. Rådmannen 
mener at planforslaget sikrer at avbøtende tiltak sikres i planen på en god måte.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
Plan- og bygningsloven hjemler krav til prosess for utarbeidelse av reguleringsplan 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel  
Strategisk næringsplan 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass)  
Detaljreguleringsplan for Esval – Holsravina  
 
Økonomiske konsekvenser 
En videre drift for Esval Miljøpark er ønsket for en kontrollert etterbruk av deponiområdet samt en 
oppfølging av oppsamling og bruk av deponigass. En videreutvikling av drift og utnyttelse av 
synergier mellom eksisterende og potensielt nye virksomheter.  
 
Administrative konsekvenser 
Rådmannen har igangsatt  arbeid med etablering av et aksjeselskap som skal stå for utvikling av 
Esval-området. Det vises til politisk sak om videreutvikling av Esval (KST-10/20, vedtatt 4.2.2020)  
 
Andre konsekvenser 
Planområdet må følges opp videre gjennom drift og utvikling for å ivareta nærmiljø, naturmiljø, 
risiko og samfunnsikkerhet. Dette arbeidet må være løpende gjennom driftstiden for miljøparken 
og området.  
 
 
Alternativ 
Dersom det er ønskelig at planforslaget bearbeides ytterligere i forkant av utleggelse til offentlig 
ettersyn, kan det gjøres følgende vedtak: 
 
Planforslaget sendes tilbake til rådmannen for bearbeiding på følgende punkter:  

 … 
 … 

 
 

KONKLUSJON: 
 
Planforslaget vurderes å på en god måte følge opp kommuneplanens samfunnsdel satsing på 
næringsutvikling, med ønske om at Nes kommune blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i 
utviklingen av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer (resirkulering) og fornybar 
energi.  
 
I henhold til plan- og bygningsloven foreslår rådmannen å legge forslag til detaljreguleringsplan 
for Esval Miljøpark ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
Samtidig og i henhold til samme lovs § 12-14 høres oppheving av følgende reguleringsplaner 
gjennom denne prosessen: 
 
• Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996, samt 
detaljreguleringsplan for Esval – Holsravina vedtatt 08.09.2015, vil i sin helhet oppheves gjennom 
denne reguleringsprosessen. 
 



• Reguleringsforslaget overlapper også del av reguleringsplan adkomstveg Esval, vedtatt 
24.08.1995. Den del av denne reguleringsplanen som overlappes vil oppheves gjennom denne 
reguleringsprosessen. 
 


