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SAMMENDRAG 

Ved rulleringen av kommuneplanen for Nes kommune den 30. juni 2015 ble området for Esval Miljøpark utvidet. Som 
en oppfølging av dette vedtaket, er det igangsatt arbeid med en detaljregulering av området for å tilrettelegge for 
næringsvirksomhet basert på kretsløpsbaserte avfallssystemer. Kommunen har satt krav om planprogram med 
konsekvensutredning hvor et av utredningstemaene er overordnede planer og føringer.  

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. 

Alternativ 0 og 1 har mange punkter som oppfyller overordnede planer og mål på lik linje. Alternativ 0 bidrar til 
høyest måloppnåelse for jordvern ved at dyrket mark ikke blir omgjort til kretsløpsbasert virksomhet. Alternativ 1 
bidrar til høyest måloppnåelse for areal og transportplanlegging og masseforvaltning. Ved utarbeidelse av vedtatt 
kommuneplan i 2015 ble det gjort en vurdering av hvilke temaer som skulle veie tyngst for måloppnåelse, og man 
valgte å vedta at en del av landbruksområdet kan benyttes til utvidelse av Esval Miljøpark. Det anbefales derfor at 
kommuneplanen følges opp ved regulering av området i henhold til alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark. 
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1 Innledning 

Ved rulleringen av kommuneplanen for Nes kommune den 30. juni 2015 ble området for Esval 

Miljøpark utvidet [2]. Som en oppfølging av dette vedtaket er det igangsatt en detaljregulering av 

området for å legge til rette for næringsvirksomhet basert på kretsløpsbaserte avfallssystemer. 

Kommunen har satt krav om planprogram med konsekvensutredning hvor én av utredningene er 

overordnede planer og føringer [1]. Målgruppen for utredningen er beslutningstakere og berørte 

parter. Utredingen skal også skaffe til veie informasjon som grunnlag for utforming av 

detaljreguleringen. 

Utredningen skal ta for seg to alternativer, alternativ 0 – Gjeldende regulering og alternativ 1 – 

Utvidelse av Esval Miljøpark. Alternativ 0 innebærer kort sagt en videreføring av gjeldende 

regulering, med reetablering av vegetasjon på deponiet og videreføring av noe næringsvirksomhet. 

Alternativ 1 innebærer også reetablering av vegetasjon på deponiet etterhvert, og i tillegg 

tilrettelegging for ny avfallsbasert næringsvirksomhet i området øst for miljøparken. 

 

Figur 1: Flyfoto som viser planavgrensningen og plassering av Esval Miljøpark. Planavgrensningen er vist med 
hvit strek. 

2 Definisjon av utredningen 

I planprogrammet på s.16 er utredningen definert: «Det skal vurderes om alternativene bidrar til å 

realisere relevante overordnede planer og føringer» [1].  

3 Metode og datagrunnlag 

Metode og datagrunnlag er definert i planprogrammet, s.16 [1]: 

Grunnlagsmateriale: Overordnede planer og føringer inkludert i forventningsbrev fra Fylkesmannen. 
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Metode: Gjennomgang av overordnede planer og føringer beskrevet i forventningsbrev fra 

Fylkesmannen. Det nyeste forventningsbrevet fra Fylkesmannen i forbindelse med arealplanlegging 

er fra 2018: «Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2018» for Oslo og Akershus, 

datert 01.03.2018 [3]. Fylkesmannens forventningsbrev for Oslo og Viken 2019 er sendt ut, men 

brevet som definerer forventninger til arealplanleggingen i Oslo og Viken er fortsatt under arbeid når 

denne utredningen blir gjennomført. Planer og føringer som er relevante i forventningsbrev fra 2018 

er vurdert i denne utredningen. Det er vurdert om alternativene bidrar til å realisere relevante 

overordnede planer og føringer. 

4 Utredning 

4.1 Bakgrunn 

Et av elementene i arbeidet med kommuneplanens arealdel er å tilpasse arealbruken til overordnede 

planer og føringer. Motstridende planer, føringer og interesser avveies og prioriteres gjennom en 

prosess som styres av plan- og bygningsloven.  

Kommunestyret i Nes vedtok ny kommuneplan 30.06.2015 [2], og oppdaterte den i 2019. I 

kommuneplanens arealdel er ett stort område (A2 i figur 2) ved Esval Miljøpark foreslått som 

utvidelse av miljøparken. Alternativ 1 i konsekvensutredningen følger opp foreslått utvidelse av A2. 

 

Figur 2: Utvidelse av Esval Miljøpark. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 30. juni 2015, oppdatert 
2019 ([2]) 

 

Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner for Esval Miljøpark ([4]) 

4.2 Vurdering av relevante overordnede planer og føringer 

Relevante overordnede planer og føringer nevnt i Fylkesmannens forventninger til kommunal 

planlegging - 2018 [3] er i  
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tabell 1 listet opp og delt inn etter tema. Det er deretter vurdert om alternativ 0 (gjeldende 

regulering) og alternativ 1 (utvidelse av Esval Miljøpark) bidrar til å realisere forventningene. 

Gjeldende reguleringsplan består av to planer, «Esval 2 (Kommunal fyllplass)» fra 1996 [4] og 

«Detaljregulering Esval – Holsravina» fra 2015 [5]. Begge planene vises i figur 3. 

Tabell 1: Vurdering av relevante overordnede planer og føringer i henhold til Fylkesmannens forventningsbrev 
fra 2018 

Politikkområde Relevante 
overordnede 
planer og føringer 

Alternativ 0 - 
Gjeldende 
regulering 
 

Alternativ 1 – 
Utvidelse av Esval 
Miljøpark 

Generelle 
føringer 

Nasjonale 
forventninger til 
regional og 
kommunal 
planlegging 2019–
2023 
Vedtatt ved kongelig 
resolusjon 14. mai 
2019. 

Se punktene 
nedenfor. 

Se punktene 
nedenfor. 

Klimautslipp 
og areal- og 
transport-
planlegging 

Regional plan for 
areal og transport for 
Oslo og Akershus, 
vedtatt desember 
2015. 
 
Statlige 
planretningslinjer for 
klima- og 
energiplanlegging og 
klimatilpasning, 
vedtatt september 
2018. 
 
Stikkord: Redusert 
transportbehov som 
reduserer utslipp, 
utvikling av utvalgte 
knutepunkter 

Planen legger ikke til 
rette for 
kretsløpsbasert 
virksomhet på Esval. 
Dette medfører at 
forurensede 
jordmasser må 
deponeres et annet 
sted. 
 

Ved utvidelse kan 
avfall foredles i 
nærheten av 
knutepunktet 
Jessheim i areal – 
og transportplanen 
for Oslo og 
Akershus. Dette kan 
redusere behov for 
regional eksport og 
transport av 
forurensede masser 
og avfall. 
 
Esval Miljøpark 
ønsker å utvide 
virksomheten som 
jobber med sirkulær 
økonomi. Sirkulær 
ressursforvaltning 
er med på å bidra til 
reduserte utslipp av 
klimagasser. 
 

Tilpasninger 
til endret 
klima 

Klimaprofil Oslo og 
Akershus 
 
Stikkord: Håndtering 
av overvann 

Overvann som 
renner gjennom og 
over planområdet 
skal håndteres på en 
god måte. 

Overvann som 
renner gjennom og 
over planområdet 
skal håndteres på 
en god måte. 

Samfunns-
sikkerhet 

«Samfunnssikkerhet 
i kommunens 
arealplanlegging - 
Metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i 
planleggingen» 

Planen er ikke 
oppdatert med 
faresoner i 
plankartet. På 
tidspunktet hvor 
gjeldende regulering 

Planarbeidet 
inkluderer en 
grundig løpende 
vurdering av 
stabiliteten til 
planlagt oppfylling. 
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(Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap, 2017) 
 
«Veileder om 
sikkerheten rundt 
storulykkevirksomhe
ter», (Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap, 2019) 
 
Retningslinjer for 
fylkesmannens bruk 
av innsigelse for å 
ivareta 
samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen 
(Direktoratet for 
samfunnssikkerhet 
og beredskap, 2010) 
 
Flaum og skredfare i 
arealplanar, revidert 
22.5.2014 (NVE) 
 
Sikkerhet mot 
kvikkleireskred, 
vurdering av 
områdestabilitet ved 
arealplanlegging og 
utbygging i områder 
med kvikkleire og 
andre jordarter med 
sprøbruddegenskap
er (NVE, 2014) 
 
Stikkord: Håndtering 
av flom og 
skredfare.  

ble vedtatt var det 
ikke krav om Risiko- 
og sårbarhets-
analyse (ROS-
analyse) i Plan- og 
bygningsloven.  
 
Sammenlignet med 
dagens situasjon 
medfører alternativet 
at området blir mer 
stabilt. 
 
 
 
 
Se KU-tema Grunn-
undersøkelser. 

Det utarbeides 
ROS-analyse og 
vurdering av 
områdestabilitet fra 
NGI i forbindelse 
med 
detaljregulering av 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se KU-tema Grunn-
undersøkelser. 

Jordvern og 
økt mat-
produksjon 

Regional plan for 
Areal og transport 
i Oslo og Akershus, 
vedtatt 2015. 
 
Innst. 56 S (2015-
2016) Innstilling fra 
næringskomiteen 
om nasjonal 
jordvernstrategi -
vedlegg 4 Nasjonal 
jordvernstrategi 
 
Prop. 127 S (2014–
2015) 
Jordbruksoppgjøret 
2015 – endringer i 

Gjeldende 
reguleringsplan 
åpner opp for at et 
av delområdene skal 
tilrettelegges for 
enten landbruk eller 
skogbruk. Avhengig 
av valg kan 
alternativet bidra til å 
oppnå målsetning 
om jordvern. 
 
Se KU-tema 
Jordvern. 
 

Utvidelse av Esval 
Miljøpark medfører 
at dyrket mark blir 
omdisponert til 
næringsformål.  
 
 
 
 
 
 
 
Se KU-tema 
Jordvern. 



Områdeutvikling Esval Miljøpark multiconsult.no 

KU Overordnede planer og føringer 4 Utredning 

 

10203010-PLAN-RAP-KU02 6. mars 2020/ 00  Side 9 av 12 

statsbudsjettet 2015 
m.m. og prop. 1 S 
(2018–2019) 
Oppdatering av 
nasjonal 
jordvernstrategi 
 
Meld. St. 11 (2016-
2017) Endring og 
utvikling -  
En fremtidsrettet 
jordbruksproduksjon 

Natur-
mangfold og 
betydningen 
av sammen-
hengende 
blå/grønn 
struktur 

Regional plan for 
Areal og transport 
I Oslo og Akershus, 
vedtatt 2015. 
 
Stikkord: 
Naturmangfold, 
flomdemping, 
friluftsliv 

Alternativ 0 
medfører at store 
deler av området blir 
avsluttet og 
beplantet i løpet av 
noen år. 
 
 
 
 

Alternativ 1 
medfører at 
området kan drive 
med avfallsrelatert 
virksomhet i lengre 
tid enn alternativ 0. 
Ved avsluttet 
deponivirksomhet 
vil området bli 
beplantet, men 
beplantning har 
lengre tidshorisont 
enn alternativ 0. 
Utvidelsen medfører 
også at større 
områder kan 
bebygges enn i 
alternativ 0. 
 

Vann-
forvaltning 

Vannforvaltnings-
planen for 
Glommaregionen for 
perioden 2015- 
2021. 
 
Meld. St 13 (2014-
2015) Ny 
utslippsforpliktelse 
for 2030 – en felles 
løsning med EU, 
samt stortingets 
behandling. 

Alternativ 0 
medfører 
avfallshåndtering i 
kortere tid. 
 
Eksisterende 
virksomheter vil 
fortsatt kreve 
utslippstillatelse.  
 
Se KU-tema 
Forurensning og 
vannmiljø. 

Alternativ 1 
medfører mer 
framtidig 
avfallshåndtering 
med større omfang 
enn alternativ 0. 
Påvirkning fra ny 
virksomhet vil styres 
av krav i 
forurensingsloven 
og en 
utslippssøknad for 
virksomheter der 
dette er påkrevd. 
Det stilles krav om 
en 
miljørisikovurdering 
før ny virksomhet 
etableres. 
 
Se KU-tema 
Forurensning og 
vannmiljø. 
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Masse-
forvaltning 

Regional plan for 
masseforvaltning, 
vedtatt 2016. 
 
Stikkord: Sikre 
mulighet for 
masseuttak og 
massedeponering i 
nærheten av 
knutepunkter 
 

Alternativ 0 bidrar til 
å sikre arealer for 
massemottak, 
gjenvinning og lovlig 
deponering, som er 
et av målene i 
regional plan for 
masseforvaltning. 
Jordrenseanlegget 
på Esval bidrar til 
økt gjenvinning av 
masser i regionen, 
som også er et mål. 
Alternativ 0 gir 
mulighet for 
oppfylling til kote 
167, og deponiet er 
snart oppfylt til 
maks. høyde i 
gjeldende 
regulering. Framtidig 
deponering, drift og 
forretningsutvikling 
er begrenset. 
Jordrenseanlegget 
har behov for deponi 
av masser som ikke 
kan gjenvinnes. 
Gjeldende plan gir 
ikke tilstrekkelig 
mulighet for dette. 

Alternativ 1 bidrar til 
å sikre arealer for 
massemottak, 
gjenvinning og lovlig 
deponering, som er 
et av målene i 
regional plan for 
masseforvaltning. 
Jordrenseanlegget 
på Esval bidrar til 
økt gjenvinning av 
masser i regionen, 
som også er et mål. 
Alternativ 1 kan gi 
større plass til 
deponering av avfall 
etter at massene er 
renset og 
gjenvunnet, og 
bidra til 
opprettholdelse av 
Esval som deponi, 
sammenlignet med 
alt.0. Esval er 
lokalisert i nærheten 
av utbyggings-
områdene i regional 
plan for areal og 
transport 
(Jessheim). Dette 
vil bidra til redusert 
transport i 
forbindelse med 
masseforvaltning, 
og oppfyllelse av 
mål i regional plan 
for 
masseforvaltning. 

Boligsosiale 
hensyn 

Strategi «Bolig for 
velferd», 
veiviseren.no. 
Handler om å 
fremskaffe gode 
boliger for 
vanskeligstilte 
grupper. 

Ikke relevant Ikke relevant 

Folkehelse, 
helse- og 
omsorg i 
planarbeidet 

Stikkord: 
Utjevning av sosiale 
helseforskjeller. 

Ytre miljøfaktorer 
som støy, støv og 
lokal luftforurensning 
kan påvirke folks 
helse. 
 
Jordrenseanlegget 
og Romerike 
Biogassanlegg er 
begge virksomheter 

Ytre miljøfaktorer 
som støy, støv og 
lokal 
luftforurensning kan 
påvirke folks helse. 
 
Nye virksomheter i 
alternativ 1 må søke 
om utslippstillatelse 
dersom de 
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som i dag krever 
utslippstillatelse og 
som har 
utslippsgrenser. 
 
Se KU-tema 
Forurensning og 
vannmiljø.  

forurenser og må 
holde seg innenfor 
de samme 
grenseverdiene 
som alternativ 0. 
 
Se KU-tema  
Forurensning og 
vannmiljø. 
 

Barnekonven
sjonen – 
barns 
rettigheter på 
alle plan i 
kommunen 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

0-24 
samarbeidet 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Kommune-
struktur 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Statlig tilsyn 
med 
kommunesek
toren 

Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

 

5 Konklusjon og anbefaling 

Utredningen viser at det er liten forskjell mellom alternativene på følgende punkter: 

 Tilpasninger til endret klima – God håndtering av overvann i begge alternativene. 

 Vannforvaltning - Krav om utslippstillatelse i begge alternativene. Se utredning 

«Forurensning og vannmiljø for mer informasjon. 

 Samfunnssikkerhet – Begge alternativene bidrar til at området blir mer stabilt. 

 Naturmangfold og betydningen av sammenhengende blå/grønn struktur – Begge områdene 

skal beplantes når deponivirksomheten avsluttes. Alternativ 0 beplantes tidligere enn 

alternativ 1. 

 Folkehelse, helse- og omsorg i planarbeidet. Begge alternativene vil medføre utslipp. Nye 

virksomheter i alternativ 1 må søke om utslippstillatelse dersom de forurenser og må holde 

seg innenfor de samme grenseverdiene som alternativ 0. 

I følgende punkter bidrar alternativ 0 til høyest måloppnåelse: 

 Jordvern – alternativ 0 åpner ikke opp for omgjøring av dyrket mark til kretsløpsbasert 

virksomhet.  

I følgende punkter bidrar alternativ 1 til høyest måloppnåelse: 

 Klimautslipp og areal- og transport-planlegging – alternativ 1 bidrar til redusert 

transportbehov og klimagassutslipp gjennom lokal foredling av avfallsressursen. 

 Masseforvaltning – Alternativ 1 bidrar til utvidet mulighet for gjenvinning og sortering av 

masser på Esval, samt økt mulighet for deponering av masser som ikke kan gjenvinnes. 
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Alternativ 0 og 1 har mange punkter som oppfyller overordnede planer og mål på lik linje. Alternativ 

0 bidrar til høyest måloppnåelse for jordvern ved at dyrket mark ikke blir omgjort til kretsløpsbasert 

virksomhet. Alternativ 1 bidrar til høyest måloppnåelse for areal og transportplanlegging og 

masseforvaltning. Ved utarbeidelse av vedtatt kommuneplan i 2015 ble det gjort en vurdering av 

hvilke temaer som skulle veie tyngst for måloppnåelse, og man valgte å vedta at en del av 

landbruksområdet kan benyttes til utvidelse av Esval Miljøpark. Det anbefales derfor at 

kommuneplanen følges opp ved regulering av området i henhold til alternativ 1 – Utvidelse av Esval 

Miljøpark. 
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