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1. Innledning 
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for den sirkulære økonomien ved etablering av ny 
avfallsrelatert næringsvirksomhet på Esval. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 
at området utvikles slik at det blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av 
næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi (kretsløpsbasert 
virksomhet).  
 
Planområdet ligger nord for Vormsund og Årnes, like ved Fv. 157 i Nes kommune. Ca. 1 
times kjøring fra Oslo og ca. 35 minutter fra Gardermoen. Dette gjør at Esval er sentralt 
plassert for å få levert råstoff og for kunne levere ferdige produkter til hele østlandet.  
 

 
Figur 1: Planområdets beliggenhet vist med rød sirkel 

 
Målet er at bedriftene som etableres på området skal ha 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. I tillegg har planen som hensikt å åpne for høy utnyttelse av deponi for 
ordinært og inert avfall.  
 

2. Bakgrunn 
Politiske vedtak som ligger til grunn for planen 
I kommuneplanens samfunnsdel for Nes kommune for perioden 2013 - 2030 (1) 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 i tilknytning til området der Esval 
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Miljøpark KF, Nes Miljøpark AS og Romerike biogassanlegg er plassert i dag. I forbindelse 
med planvedlikehold ble oppdaterte mål og strategier for kommuneplanens samfunnsdel 
vedtatt 3.9.2019 (2). 
 
I kommuneplanens arealdel (3), er et område (A2 i figur 2) ved Esval Miljøpark foreslått som 
utvidelse av miljøparken. Som en oppfølging av dette vedtaket er det igangsatt arbeid med 
en detaljregulering av Esval Miljøpark, inkludert A2 for å legge til rette for næringsvirksomhet 
basert på kretsløpsbaserte avfallssystemer. Planprogram for detaljregulering med 
konsekvensutredning for Esval Miljøpark ble fastsatt av Nes kommune den 21. juni 2016 (4). 
Flyfoto av området med planavgrensning er vist på figur 1 nedenfor.  
 
Det er også vedtatt gjennom strategisk næringsplan for Nes kommune (5) at man skal legge 
til rette for sirkulærøkonomi på Esval. Kjøp av A2 ble vedtatt i Nes kommunestyre 
12.12.2019. Nes kommune er derfor eier av A2 og har planer om å opprette at nytt selskap 
som skal drifte utviklingen på det nye området. 
 
 

 
  
Figur 2: Flyfoto som viser planavgrensningen og plassering av Esval Miljøpark. Planavgrensningen er 
vist med hvit strek 

Et utsnitt av kommuneplanen, som viser A2 er vist i figur 2. Planarbeidet omfatter 
eksisterende anlegg, det vil si områder som er eller tidligere har vært deponi, området til 
Romerike biogassanlegg og A2 i kommuneplanen.  
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Figur 2: Kommuneplan for Nes kommune, 2015 - 2030 (1).  

Planområdet ble vedtatt i planprogrammet i juni 2016 (4). 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. Opprinnelig planprogram 
inkluderte ikke Holsravina og området ved Esvalveien 1. Det siste området omtales som 
Esval 11 og er et avsluttet deponiområde. Bakgrunnen for utvidelsen av området er at Nes 
kommune ønsker en helhetlig plan som styrer fremtidig utvikling på hele området. 
 
I dag er bedriftene Romerike Biogassanlegg, Esval Miljøpark KF og Nes Miljøpark AS 
etablert på Esval.  
 
Det grønne skiftet og den sirkulære økonomien.  
Det grønne skiftet vil være krevende, men vil først og fremst by på muligheter. I sum er målet 
en endret økonomisk dynamikk eller vekstkraft, en «ny økonomi», som i seg selv er innrettet 
på løsninger som gir lave klimagassutslipp, og reduserer behovet for etterfølgende 
avbøtende miljøtiltak. (Kilde: regjeringen.no) 
 
Et viktig virkemiddel for å realisere det grønne skiftet er legge om fra en lineær økonomi til en 
sirkulær økonomi. EU har store ambisjoner om å være en pådriver for bærekraftig vekst. 
Arbeidet med sirkulær økonomi er forankret høyt i Kommisjonen og de har presentert en 
handlingsplan med konkrete tiltak som skal bidra til innføring av en sirkulær økonomi. Disse 
handler i stor grad om avfallsbehandling, gjenbruk og gjenvinning (6). 
 
Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. I en sirkulær økonomi ivaretas 
verdien av produkter og materialer så lenge som mulig. Dette gjøres ved at vi bruker dem 
lengst mulig, at vi oppgraderer, reparerer og bruker produkter og materialer om igjen. 
Fremtidens industri vil utnytte ressurser fra avfall i sin produksjon i større grad enn den 
tradisjonelle; og fossil energi må erstattes av fornybare energikilder. 
 

 
1 Esval 1 brukes i omtale av avsluttet deponi ved Esvalveien 1 (Purkeringen), Esval 2 brukes om 
eksisterende ordinært deponi og Esval 3 om Holsravina 
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Nes kommune har et ønske om å bidra til denne samfunnsendringen og utnytte den til lokal 
verdiskapning. De har derfor satt av arealer i kommuneplanen til denne nye næringen på 
Esval. Her har Nes kommune mulighet til i få etablert nye bedrifter innen den sirkulære 
økonomien. Det er stort politisk engasjement nasjonalt og internasjonalt for å få til denne 
samfunnsendringen. Det er likevel de lokale og regionale initiativene som setter den ut i 
praksis. 
 
 
Ciska samarbeidet 

Esval Miljøpark KF er norsk prosjektleder i et skandinavisk samarbeid hvor hovedmålsetting 
er å understøtte utvikling av sirkulære skandinaviske forretningsmodeller innen 
avfallshåndtering -og ressursutnyttelse og fornybar energi. CISKA står for Sirkulære 
Industrielle Symbioseparker i Skandinavia og henspiller til at en næringspark skal utvikles og 
forvaltes etter sirkulærøkonomiske prinsipper hvor aktører deler på ressurser, som energi og 
varme, og hvor en aktør sitt avfall inngår som ressurs i en annen aktør sin produksjon. Dette 
prosjektet er et virkemiddel i Nes kommune og Esval sin beslutning om at Esvalområdet skal 
utvikles til et kompetansesenter innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar 
energi. 
 
 

3. Planprosessen 
3.1 Vurdering av utredningsplikt 
Nes kommune har 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 i henhold til § 2f. 
 

3.2 Fremdrift 
Igangsetting av planarbeidet og utlegging av planprogram ble kunngjort 25. februar 2016 i 
lokalavisen Raumnes, på Nes kommunes hjemmeside (www.nes-ak.kommune.no) og på 
hjemmesiden til Esval Miljøpark KF (www.esval.no). Grunneiere og andre rettighetshavere er 
varslet ved brev datert 25. februar 2016. 
 
Utvidelse av planarbeidet ble varslet i Raumnes avis den 4. februar 2020. Offentlige 
instanser ble varslet via epost den 3. februar 2020, og private ble varslet via brev den 3. 
februar 2020. Brevet ble publisert på Nes kommune sin hjemmeside den 10. februar 2020. 
 
Det ble avholdt et medvirkningsmøte med naboer den 12. februar 2020.  
 
Oppsummering av innspill som har kommet inn ved varsling og høring av planprogrammet, 
samt på medvirkningsmøtet er beskrevet i kapittel 7. 
 
 

3.3 Hensikten med planen 
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for den sirkulære økonomien ved etablering av ny 
avfallsrelatert næringsvirksomhet på Esval. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 
at området utvikles slik at det blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av 
næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi (kretsløpsbasert 

http://www.esval.no/
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virksomhet). 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 er utløst av behov for utvidelse av området med areal som er egnet til ny 
næringsvirksomhet. Planarbeidet legger også til rette for økt deponivolum i arealene der det 
er etablert deponivirksomhet.  
 
Esval Miljøpark KF ønsker å bruke avfall som en ressurs i en sirkulær verdikjede som er 
basert på gjenbruk, sortering og gjenvinning. Den sirkulære økonomien innebærer: 

- Overgang fra lineære til sirkulære verdikjeder 
- Mer gjenbruk, utsortering og gjenvinning 
- Bedre bærekraft og økonomisk vekst 
- Bedre forvaltning av naturressursene 
- Reduserte klimagassutslipp 

 
Reguleringsplanen vil bidra til forutsigbare rammevilkår og mulighet for økonomisk vekst for 
eksisterende virksomhet som er etablert på Esval og Nes kommune.  
 
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 hensiktsmessig å benytte arealene til næringsvirksomhet. 
Et område der det har vært deponi er ikke egnet til boligformål og dette er heller ikke planens 
hensikt. Det vil være behov for oppfølging av systemene som behandler deponigass og 
sigevann i mange år etter at deponiet er nedlagt. Å opprettholde næringsvirksomhet i 
området gir større trygghet for at det finnes en organisasjon som er egnet til å følge opp 
disse oppgavene.  
 
Esval Miljøpark KF har etablert et samarbeid med bedrifter som bruker avfall som en ressurs. 
På området er det etablert samarbeid med Romerike Biogassanlegg og Nes Miljøpark AS 
om bruk av deponigass, arealbruk, utstyr og tjenester. Eksempler på dette er felles vekt, leie 
av lokaler og arealer. I kommuneplanens arealdel er det lagt til rette for at denne 
næringsklyngen skal utvides og styrkes ved å avsette nytt areal til avfallsrelatert 
næringsvirksomhet. 
 
Næringsområder er ofte i kontinuerlig forandring som følge av teknologisk utvikling og 
endringer i markedet. Det er derfor viktig at planen åpner for ny virksomhet basert på 
innovasjon og utvikling. Samtidig skal planen gi forutsigbare rammer for de som oppholder 
seg i nærheten. Forhold som kan være av betydning for naboene er nærmiljøulemper som 
støv, støy og lukt. Planen vil legge begrensinger på dette, samtidig som den også vil legge 
føringer for det visuelle uttrykket gjennom å stille krav til material- og fargebruk, grønnstruktur 
og vegetasjonsskjerming, byggehøyde og -tetthet.  
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3.4 Forslagets nøkkelopplysninger 

3.4.1 Tiltakshaver og forslagsstiller 
Tiltakshaver: Esval Miljøpark KF 
Forslagsstiller (fagkyndig): Multiconsult ASA  
 

3.4.2 Eieropplysninger 
Gnr. 93 bnr.1  Nes kommune 
Gnr. 93 bnr.19  Oslo kommune Energigjenvinningsetaten 
Gnr. 93  bnr.1 (fnr.1) Nes kommune 
Gnr. 23 bnr.1  Runden Jan Ludvig 
 

3.4.3 Arealstørrelse – planområde 
Totalt areal av planområdet er 450,1 daa 
 
Tabell 1: Arealtabell for planområdet 

Formål Areal (daa) 
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  
1360 - Bensinstasjon/vegserviceanlegg 3,9 
1540 - Vann- og avløpsanlegg (2) 0,1 
1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (9) 248,6 
Sum areal denne kategori: 252,5 
    
§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
2010 - Veg (4) 13,7 
2019 - Annen veggrunn - grøntareal 2 
2110 - Energinett (2) 0 
Sum areal denne kategori: 15,7 
    
§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur  
3060 - Vegetasjonsskjerm (6) 42,2 
3900 - Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte 
hovedformål 

107,9 

Sum areal denne kategori: 150,1 
    
§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift 

 

5110 - Landbruksformål (2) 26,6 
5120 - Naturformål 5,1 
Sum areal denne kategori: 31,7 
    
Totalt alle kategorier:   450,1 
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4. Beskrivelse av planområdet 
4.1 Historikk 
I planområdet har det vært drift av deponi siden 1972. I de første årene som deponi for 
husholdningsavfall. I takt med at mengden husholdningsavfall som er levert til deponi ble 
redusert gjennom 1990-tallet og fram til deponiforbudet i 2009 er dette endret. I de siste 
årene er det, i all hovedsak, andre fraksjoner som er deponert på Esval. Det som deponeres 
nå er bunnaske fra avfallsforbrenning, forurensede jordmasser og betong og tegl fra bygg og 
anleggsprosjekt. Esval Miljøpark KF ble opprettet som et kommunalt foretak 1. januar 2012.  
 
Esval Miljøpark KF har også ansvaret for kommunal renovasjon i Nes kommune og har 
etablert annen avfallsrettet virksomhet inne i området. Den kommunale 
gjenvinningsstasjonen er plassert her og avfall fra henteordning omlastes inne på området. 
Esval Miljøpark KF driver også med omlasting av næringsavfall. 
 
Oslo kommunes anlegg for behandling av matavfall, Romerike Biogassanlegg (RBA), er 
etablert på egen tomt inne i området. Anlegget ble satt i drift i 2012. Matavfallet benyttes til 
produksjon av biogass som kan erstatte fossilt drivstoff og biogjødsel som kan erstatte 
mineralgjødsel.  
 
Nes Miljøpark AS startet sin virksomhet i 2019 og anlegget er eid av AF-Gruppen, Esval 
Miljøpark KF og Gunnar Holt Grusforretning AS. Anlegget er det første som gjenvinner 
forurenset masse på Østlandet, og det første av denne størrelsen i verden.  
 
Norsk Gjenvinning Metall har tidligere hatt et anlegg for gjenvinning av metaller fra bunnaske 
inne på området. Dette hadde klare synergieffekter med driften til Esval Miljøpark. Asken lå 
til modning før behandling på toppen av deponiområdet og behandlet akse ble lagt på 
deponiet. Siden 2016 er aktiviteten gradvis redusert og den ble avviklet i 2019. Planen er nå 
at bygningen i første omgang skal benyttes til noen av Esval Miljøpark KFs aktiviteter.  
 

4.2 Planområdets beliggenhet og avgrensning 
Planområdet ligger på Esval i Nes kommune mellom Vorma og fv. 177 Eidsvollvegen. 5 km 
nord for Vormsund og 5 km sør for Fenstad.  
 

4.2.1 Avstand til omkringliggende boligbebyggelse 
Nærmeste gårdsbruk er Hol gård som ligger ca. 200 meter fra planområdet. Miljøparkvegen 
2 og 4 ligger ca. 400 meter fra planområdet, Nyhus gård ca. 500 meter, mens Veset og 
Holter gård ligger 600 meter unna planområdet. De resterende boligene ligger lengre unna 
planområdet enn 600 meter. 
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Figur 3: Planområdet er illustrert med lysegrønt. Avstanden mellom linjene rundt anlegget er 200 
meter. 

4.3 Eiendomsforhold og servitutter 
Planområdet omfatter hovedsakelig kommunal eiendom. Planarbeidet berører eiendommer 
med gnr/bnr 93/1, 93/19, 93/1/1 og 23/1.  
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Figur 4: Grønne og lilla strek er eiendomsgrenser i vestre del av planområdet. 

 

 
Figur 5: Grønn og lilla strek er eiendomsgrenser i østre del av planområdet 

Eiendomsgrensene markert med lys grønn er grenser som er nøyaktige lilla er grenser som 
er mindre nøyaktige i karetene over. 
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Tabell 2: Eiendommer og ca. areal som blir berørt av planforslaget. 

Gnr/Bnr Grunneiere Areal (ca.) 
93/1 Nes kommune 341 daa 
93/19 Romerike Biogassanlegg   17 daa 
93/1/1 
(Festenr.1) 

Nes kommune     4 daa 

23/1 Runden Jan Ludvig   92 daa 
Planområdet  450 daa 

 
Servitutter 
Gnr.93 Bnr.1 
Hafslund nett har avtaler om bygging, drift og vedlikehold av kraftlinje. I avtalen står 
rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon og 
kabelanlegg og frittliggende hus. Det finnes også bestemmelser om elektriske ledninger, 
adkomstrett og bebyggelse.  
 
Gnr.93 Bnr.1 Festenr.1 
Ingen servitutter registrert. 
 
Gnr.23 Bnr.1 
Det foreligger servitutter fra 2007 fra Hafslund nett om rettigheter og plikter ved bygging, drift 
og vedlikehold av høyspenningsluftledninger. 

4.4 Aktiviteter i planområdet  
Området er preget av aktiviteter relatert til avfall og gjenvinning, delvis av industriell karakter.  
 

 
Figur 6: Flyfoto med illustrasjon av nåværende arealbruk i planområdet. 
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4.4.1 Esval Miljøpark KF  
Esval Miljøpark KF sitt virksomhetsformål er å drive avfallsrelatert virksomhet, deponering og 
gjenvinning på en slik måte at det gir samfunnsmessige og miljøriktige løsninger for 
innbyggerne i Nes kommune, industrien og andre avfallsbesittere. 
 
Esval Miljøpark KF har 22 ansatte (17 årsverk) i 2020 og har ansvaret for kommunal 
renovasjon i Nes kommune.  Selskapet har også en næringsdel som drives kommersielt. 
Driften av deponiet er del av næringsdelen. Esval Miljøpark har en viktig rolle i å 
uskadeliggjøre avfall gjennom trygg håndtering og sluttdisponering.  
 
Nåværende bygg og anlegg ved Esval Miljøpark KF har følgende hovedfunksjoner: 

 Administrasjon for Esval Miljøpark KF 
 Gjenvinningsstasjon. I 2019 hadde gjenvinningsstasjonen 13 842 antall besøkende 
 Deponi for ordinært avfall med behandlingsanlegg for sigevann og deponigass 
 Omlastning av avfall  
 Kompostering av hage- og parkavfall sammen med og biogjødsel fra Romerike 

Biogassanlegg (RBA). Det blir et næringsrikt jordforbedringsprodukt som tilbys 
kunder blant annet på gjenvinningsstasjonen 

Deponiene 
Deponidrift er en viktig del av Esval Miljøpark KFs virksomhet. Aktiviteten er styrt av rammer i 
tillatelse til drift etter forurensingsloven. 
 
Prinsippene for vannhåndtering er at rent overvann ikke skal komme i kontakt med de 
forurensede massene i deponiet, slik at dette vannet forblir rent og håndteres deretter. Vann 
som kommer i kontakt med deponerte masser (sigevann eller forurenset overvann) skal 
behandles i et renseanlegg før det slippes ut. På Esval er det lokal rensing av sigevannet før 
det slippes ut til Vorma. 
 
Oppfylte deponiområdet skal avsluttes med en topptetting som skal sikre at deponigass, 
sigevann og overflatevann samles og dreneres til et planlagt punkt hvor det håndteres. 
Utformingen av topptettingen er styrt av tillatelse til drift etter forurensingsloven, basert på 
prinsipper fra avfallsforskriften. Nedenfor er det vist en skisse av topptettingen (7) 
 

 
Figur 7: Topptetting av deponi med de forskjellige sjiktene (7) 

I områder med deponerte organiske masser er det etablert oppsamlingsrør for deponigass. 
Det er fremdeles en betydelig deponigassproduksjon og dette vil vedvare i mange år, selv 
om det ikke lenger deponeres nye organiske masser. Deponigassen benyttes i dag til 
dampproduksjon ved RBA. Overskuddsgass fakles. Tidligere var det et problem med høyt 
svovelinnhold i gassen, noe som førte til ubehagelig lukt. Denne er i dag under kontroll, og 
ved behov kan gassen renses ytterligere før påslipp til RBA eller fakkel. 
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Deponigass består av ca. 40-60% metan og 30-40% CO2. Begge er klimagasser og metan er 
en sterkere klimagass enn CO2. Ukontrollerte utslipp av deponigass vil dermed føre til utslipp 
av klimagasser. Ved å fakle gassen omdannes metan til CO2 og klimaeffekten reduseres. 
Metangassen er også brann- og eksplosjonsfarlig ved gitte konsentrasjoner i blanding med 
oksygen. I gassen er det også mindre mengder av andre komponenter. Blant annet H2S, 
som er giftig og andre gasser som kan medføre vond lukt. Det er derfor av flere hensyn viktig 
at den samles opp og behandles forsvarlig. 
 
Dersom det skal etableres nye konstruksjoner i bakken i områder der det tidligere har vært 
deponi, er det viktig at det avklares hvorvidt de nye konstruksjonene kommer i konflikt med 
eksisterende gassledninger og områder med deponigassproduksjon. Konstruksjoner i disse 
områdene må utføres på en måte som hindrer lekkasje av deponigass fra deponiet og 
inntrengning av gass i eventuelle bygninger. Det må også gjøres en risikovurdering med 
tanke på om arealet er egnet for den aktuelle virksomheten, og for selve anleggsarbeidet slik 
at det sikres at risikomomenter ivaretas. 
 
I nye, og i inerte deponier skal det ikke være deponert avfall eller masser som kan medføre 
produksjon av deponigass. 
 
Alle områder det er, eller har vært deponi, vil ha setninger i grunnen. Dette skyldes at 
materialer brytes ned og komprimeres. Figur 8 illustrerer hvordan setninger dannes i 
deponiet. Før etablering av virksomhet på oppfylte deponier, må det derfor gjennomføres 
geotekniske stabilitetsvurderinger. Selve oppfyllingen av deponiet blir også kontrollert med 
tanke på risiko for utglidning av massene. Geoteknisk stabilitetsvurdering skal derfor ligge til 
grunn for oppfylling av deponiene. Figur 9 viser utbredelsen av eksisterende deponier på 
Esval. 
 
 

 
Figur 8.Illustrasjon som viser setninger i deponi (8) 
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Figur 9: Utbredelse av deponiene på Esval 

4.4.2  Romerike biogassanlegg 
Romerike Biogassanlegg (RBA) eies av Oslo kommune og er etablert for å behandle 
matavfall fra Oslos husholdninger. Anlegget kan behandle 50 000 tonn matavfall og 
omdanne dette til klimanøytral, komprimert eller flytende biogass (LBG/CBG) og biogjødsel. 
Det jobber 14 personer fast på anlegget. Anlegget utnytter i dag ca 60% av sin kapasitet. 
 
Anlegget består av et prosessbygg, to råtnetanker, lagertanker for biorest, samt et anlegg for 
oppgradering av biogass til kjøretøykvalitet. 
 
Anlegget benytter deponigass fra Esval Miljøpark som energikilde for produksjon av damp. 

4.4.3 Nes Miljøpark AS 
Nes Miljøpark AS (jordvaskeanlegget) startet sin virksomhet i 2019 og eies av AF Miljø AS 
Gunnar Holth Grusforretning AS og Esval Miljøpark KF. 
 
Nes Miljøpark AS kan årlig ta imot og behandle inntil 500.000 tonn forurensede jordmasser. 
Målet er å gjenvinne råstoffer som finnes i massene, som eksempel pukk, grus, singel og 
sand. Produktene skal tilbake enten som råstoff i anleggsarbeider, eller tilslag i betong og 
asfalt. Foreløpig gjenvinnes ca 80% av massene, mens de siste 20% deponeres.  
Beliggenheten inne på deponiområdet er derfor sentralt for reduksjon av transportbehovet for 
restproduktet som fortsatt må deponeres. 
 
Anlegget består av en driftsbygning og utendørs lager for masser før og etter behandling. 
Det er ca 8 årsverk knyttet til driften av anlegget. 

4.4.4 Jordbruk 
Det dyrkes i dag korn på ca. 81 daa i planområdet. Natur, friluftsliv og landskap 
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Planområdet ligger i et åpent, lett bølgende, storskala landskap der jordbruksområder med 
spredt bebyggelse og skogspartier opptrer i en mosaikkpreget struktur. Landskapet i området 
vurderes til å være representativt for landskapet ellers i landskapsregionen. Planområdet 
ligger i et opprinnelig ravinelandskap med raviner som hovedsakelig ligger i øst-vestlig 
retning mot elven Vorma. Landskapet utenfor ravinene er i stor grad åpne, bølgende flater 
med dyrket mark.   
 
Området mot Vorma har innslag av skog med høy bonitet og består hovedsakelig av 
granskog med innslag av løvtrær. Området brukes i dag delvis til beite. Vorma brukes av 
mange til fiske, antakeligvis mest på vestsiden da det er mer tilrettelagt for ferdsel her. I 
planområdets vestre del mot Vorma går det en sti gjennom planområdet mellom Hol gård i 
sør (gnr 93/3) og gnr/bnr 22/14 i nord, se figur 10. Det er tilrettelagt sti langs store deler av 
Vorma. Planområdet for øvrig har ikke kvaliteter som gjør området egnet til friluftsformål eller 
opphold for barn og unge. 
 

 
Figur 10: Sti i planområdets vestre del mot Vorma. 

4.5 Trafikk 
Adkomst til området er fra Miljøparkvegen og Fv. 177 Eidsvollvegen. Reiser til og fra 
planområdet består av transport til de ulike virksomhetene, ansatte og private kunder til 
gjenvinningsstasjonen.  
  
Det er ikke registrert ulykker langs Miljøparkvegen eller Esvalvegen de siste 10 årene. Langs 
Fv.177 på strekningen mellom Nyhus og Esvalvegen er det registrert en bilulykke siden 
2010. To møtende biler på rett strekning kolliderte pga. glatt veg. En person ble lettere 
skadet. 
 
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.  
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Ansatte på anlegget antas hovedsakelig å kjøre bil til og fra jobb. 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.  

4.6 Lokalklima 
Esval Miljøpark KF registrerer lokalklimaet med egen værstasjon. Fremherskende 
vindretninger er fra nord til sørøst. På sommeren er vinden sterkest fra nord-nordøst. 
 
Esval ligger i en innlandskommune med lite ekstremvær. Nærmeste målestasjon for 
nedbørsdata er Årnes. Data fra Meteorologisk institutt sin portal for klimatiske data (eKlima) 
viser at i perioden fra 2010 til 2019 har nedbørsmengden variert fra 539 til 889 mm/år. Dette 
inkluderer både regn og snø. Medianverdien er 735,65 mm/år. 

4.7 Overvann 
De tre virksomhetene i planområdet har egne systemer for overvannshåndtering. Esval 
Miljøpark KF skal sikre at rent overvann fra tette flater ikke trenger inn i deponiet, slik at 
sigevannsmengden holdes så lav som mulig. Tildekking av avsluttede deponiområder skal 
bidra til at mengden sigevann reduseres.  Rent overvann samles i grøfter og rørsystem føres 
til Vorma (utslipp nedenfor sigevannsdammen) 
 
Nes Miljøpark AS har system for oppsamling av forurenset overvann fra egen tomt. Dette 
renses og gjenbrukes i prosessen. Rent overvann ledes føres inn på Esval miljøparks 
ledningsnett for overvann og føres til Vorma. 
 
RBA fører rent overvann fra egen tomt til Vorma i rør. Avrenning fra landbruket i området A2 
drenerer til bekk i ravineområdet nord for planområdet.  
 
Figur 11 beskriver ikke nøyaktig den etablerte infrastrukturen, men viser hovedsakelig 
avrenning fra overflatene. Denne tar hensyn til dagens fallforhold, der hovedlinjer for 
bortleding av vann fra nordvest og sør er tydelige. Stipla linjer viser flate strekk uten tydelig 
fall. Det ligger godt til rette for å legge fall fra flata mot hovedlinjene i nordvest og sørøst og 
fra nedre sentrale deler når dette området skal fylles opp. Avrenning fra området som er 
beskrevet som «konfliktpunkt» er løst ved å lede vannet i rør til overvannsledning som går 
gjennom Holsravina.   
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Figur 11: Hovedlinjer for bortleding av vann på overflaten for planområdet.  

4.8 Forurensning 

4.8.1 Utslippstillatelser 
Innen planområdet er det gitt tillatelse til drift etter forurensingsloven for følgende 
virksomheter: 
 

- Esval Miljøpark Nes KF – Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet 
(Tillatelsenr: 2016.0221.T) 

- Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten - Tillatelse for Romerike biogassanlegg 
(Tillatelsenr: 2011.135.T) 

- Nes Miljøpark AS – Tillatelse for drift av jordrenseanlegg (Tillatelsenr: 2019.0791.T) 
- Norsk Gjenvinning Metall AS – Tillatelse for drift av askesorteringsanlegg 

(Tillatelsenr: 2013.144.T) 
 

4.8.2 Nærmiljøulemper 
Historisk sett har deponiet og aktiviteter relatert til avfallsvirksomhet gitt utfordringer med 
forurensing fra lukt, støy, støv og lys. Nedenfor er det gitt en oppsummering av dagens 
situasjon. For en mer utførlig beskrivelse vises det til konsekvensutredning forurensing og 
vannmiljø 
 
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 og klager på lukt fra biogassanlegget er den 
klart hyppigste årsaken til registrerte klager fra virksomheten i området. I 2019 var 40 av 
totalt 43 klager (for alle tre virksomheter til sammen) på lukt fra RBA.  

Alle virksomheter har krav om å redusere utendørs støynivå, men fordi virksomheten har 
noe ulik karakter, er det noen ulike krav. RBA drives helkontinuerlig og har dermed noe 
mindre strenge støykrav på kveld og natt i uka enn de andre anleggene. Dette er i samsvar 
med kravene i T-1442/2016 og dermed i samsvar med kravene i kommuneplanen. Det vises 
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til de enkelte utslippstillatelser for en nærmere beskrivelse av kravene med hensyn på 
støyforurensing. 
 
Høyeste tillatte støynivå for virksomhetene i planområdet tilsvarer kravene til RBA: 

Mandag – Lørdag:   Lden 55dB 
Søn og helligdager:  Lden 45dB 
Natt (kl 23-07, alle døgn): Lnight 45dB 
Natt (kl 23-07, alle døgn): LAFmax 60dB 

 
Støyberegning (9) konkluderte med at beregnet støynivå, både døgnmidlet, kvelds- og 
nattestid, ligger under gjeldende grenseverdier ved alle nærliggende boliger også med 
steinknuser i drift. Høyeste beregnede støynivå på dagtid var 47dB. Det bemerkes likevel at 
selv om støynivå er lavere enn grenseverdiene i veilederen, kan den oppleves som plagsomt 
for enkelte beboere i nærområdet. Det er i løpet av de siste tre årene registrert totalt to 
klager på støy fra Esval Miljøpark, og en klage på støy fra Nes Miljøpark. Støymåling og 
beregning fra 2020 (10) utført under steinknusing på Nes Miljøpark, viser at verdiene ligger 
innenfor grenseverdiene. 
 
Alle virksomheter i planområdet har krav om at støvutslipp til enhver tid skal være lavest 
mulig, og hele tiden under grenseverdien på 4 g/m2 (mineralsk andel i løpet av 30 dager målt 
ved nærmeste nabo), unntatt Nes miljøpark som har 5 g/m2. Eventuelle klager skal til enhver 
tid loggføres sammen med en beskrivelse av de tiltakene som iverksettes for å 
redusere/stanse støvforurensningen. Det gjennomføres månedlige støvmålinger som 
dokumenterer om kravet overholdes. Målinger gjennomføres i fire punkter. En gjennomgang 
av alle månedsresultat siden 2013 har vist kun to enkeltmålinger med høyere verdi enn 
grenseverdien og på årsbasis ligger gjennomsnittlig støvnedfall over en 30 dagers periode 
mellom 0,4 og 1,7 for alle målepunkter. Det er generelt mer støv om sommeren enn om 
vinteren og det støver mest i tørre perioder. 
 
Lysforurensing er nevnt som en nærmiljøulempe. Det er kun Esval Miljøpark som har krav 
om å redusere denne ulempen i sin tillatelse. Nes Miljøpark har begrensinger i driftstid til 
mellom 7 og 20; og har dermed ikke tillatelse til drift det meste av tiden det er risiko for 
lysforurensing.  

4.8.3 Sigevann og prosessvann 
Esval Miljøpark KF har renseanlegg for sigevann og forurenset overvann fra deponiene. 
Renseanlegget skal dimensjoneres og driften følges opp for å overholde krav i 
utslippstillatelsen og eventuelle retningslinjer i vannforskriften. Rapportert årlig mengde 
sigevann fra Esval Miljøpark er på ca 26% av årsnedbøren. Dette samsvarer med netto 
mengde produsert sigevann. 
 
RBA har ikke eget renseanlegg for forurenset prosessvann, og sender alt prosessvann til 
Fjellfoten renseanlegg ved Årnes med påfølgende utslipp til Glomma.  
 
Nes Miljøpark AS har i utgangspunktet ikke utslipp av forurenset prosessvann. De har krav 
om oppsamling av vann fra egen flate og har eget renseanlegg før vannet gjenbrukes i 
prosessen. 

4.9 Teknisk infrastruktur (offentlig) 
Miljøparkvegen er en kommunal vei som driftes av Esval Miljøpark KF. Den kommunale 
veien går fram til avkjøringen til Romerike Biogassanlegg. 
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Det ligger kommunale vann- og spillvannsledninger gjennom planområdet fra Miljøparkvegen 
og ned til den kommunale pumpestasjonen ved Vorma. Det går avløpsledninger fra RBA og 
Esval Miljøpark til denne pumpestasjonen.  
 
I planområdet går det to høyspent-traséer. Disse er illustrert i bildet nedenfor.  
 
 

 
Figur 12. Høyspentledninger markert med rød strek, planområdet vist med grønn strek 

Eksisterende virksomhet har forsyning av brannvann fra Nes Kommune og kummer som skal 
sikre tilstrekkelig kapasitet. 

4.10 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. Det øvrige planområdet består hovedsakelig av 
deponier. Funn av eventuelle kulturminner i deponi (utgravde og oppfylte areal) vurderes 
som lite sannsynlig. 
 
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, vist med R-symbol i figur 13.  
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Figur 13. Kulturminner i nærområdet vist med R-symbol. Områder som er undersøkt vist med grønn 
sirkel (Kilde, NIBIO 2016). 

5. Planstatus 
5.1 Kommuneplan/ kommunedelplaner 

5.1.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 «Det gode liv der elvene møtes», 
vedtatt 2013, revidert 2019 

Kommuneplanens samfunnsdel (1) (2) viser hvilke satsingsområder kommunen skal sette 
søkelys på i planperioden, både i kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. Den 
viser videre hvilke overordnede mål kommunen skal strekke seg etter og hvilke strategier 
som skal brukes for å nå målene. 
 
I satsningen på å være et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor 
kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi står følgende om Esval Miljøpark: 
 

 Nes kommune er en pådriver for arbeidet med planer og strategier for innovasjon og 
næringsutvikling blant annet gjennom Esval Miljøpark KF 

 Utvikle virkemidler som gjør Nes kommune og Esval Miljøpark KF attraktiv for 
etablering av miljørelaterte virksomheter 

 Bidra til at Esval Miljøpark KF og nærliggende arealer utvikles slik at området blir et 
regionalt og nasjonalt kompetansesenter innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer 
og fornybar energi 

 
I oppdateringen fra 2019 er følgende beskrevet. 

 Nes satser på utvikling av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og 
fornybar energi 

5.1.2 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 «Det gode liv der elvene møtes!», vedtatt 
2015, revidert 2019 

I kommuneplanen er planområdet hovedsakelig avsatt til arealformål andre typer bebyggelse 
og anlegg. Planområdet omfatter dagens anlegg, felt A2 og eiendom gnr/bnr 93/1/1 som 
ligger sør i planområdet. Eiendom gnr/bnr 93/1/1 og deler av 93/1 er i kommuneplanen 
avsatt til LNF-områder. 

A2Holsravina
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I kommuneplanens bestemmelser står følgende om felt 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. 
 

 
Figur 14: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for perioden 2015-2030. Dagens anlegg er i 
kommuneplanen avsatt til nåværende andre typer bebyggelse og anlegg. Felt A2 er avsatt til 
fremtidige andre typer bebyggelse og anlegg. 

Planforslaget er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen med unntak av Esval 1 
(eiendom gnr/bnr 93/1/1 og deler av gnr/bnr 93/1) som i kommuneplanen er avsatt til LNF. 
Området er skravert i figur 15. 
 

 
Figur 15: Illustrasjon av planområdet. Område som ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan 
(Esval 1) er skravert. Skravert område er 53.9 daa. 
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5.2 Reguleringsplaner og retningslinjer 

5.2.1 Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2, saksnr 93/03428 
Reguleringsplan for Esval Miljøpark er fra 1995 og sist revidert 8. juli 1996.  
Planen regulerer området til følgende arealformål: 

 Særskilt anlegg  
 Klimavernsone 
 Spesialområde landbruk 
 Annet byggeområde 

 
Gjeldende regulering inneholder ikke bestemmelser om utnyttelsesgrad. Estimert 
utnyttelsesgrad for eiendom 93/19 (RBA) er %-BYA 28%. Område regulert til annet 
byggeområde (se figur 16) anses å ha lik utnyttelsesgrad (%-BYA 28%). Dette betyr at 
område regulert til annet byggeområde kan bygges ut noe mer innenfor tillatt 
utnyttelsesgrad. Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige i kartportalen på hjemmesiden til 
Nes kommune. Denne planen er varslet opphevet og det har ikke kommet inn innspill med 
synspunkter angående opphevelsen. Uavhengig av opphevelsen, vil nyeste vedtatte 
reguleringsplan være den som styrer arealbruken i området. 

 
Figur 16. Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2 med påført tegnforklaring.  

5.2.2 Reguleringsplan for Esval – Holsravina, vedtatt 08.09.2015 
Reguleringsplanen gjør det mulig å utnytte Holsravina til deponi. Bestemmelsene sikrer at 
grønt område i figur 17 tilplantes etter oppfylling er avsluttet. Denne planen er varslet 
opphevet og det har ikke kommet inn innspill med synspunkter angående opphevelsen. 
Uavhengig av opphevelsen, vil nyeste vedtatte reguleringsplan være den som styrer 
arealbruken i området. 
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Figur 17. Reguleringsplan for Esval - Holsravina. 

5.2.3 Næringsplan for Nes kommune 
Strategisk næringsplan 2017-2030 utgjør Nes kommunes mål, tiltak og planer for 
næringsutvikling. Nes kommune har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og 
forutsigbar næringsutvikling, og som bidragsyter til videreutvikling og vekst i eksisterende 
næringer i kommunen. 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. 
 
Planen bygger på nasjonale og regionale retningslinjer, og overordnet mål og visjon for Nes 
kommune som er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. I planen fremheves Nes 
Miljøpark, Esval miljøpark, Romerike biogassanlegg og fremtidig industri som etablerer seg 
på Esval som viktige bidragsytere til kommunens næringsutvikling. Nes har lav 
sysselsettingsandel og er en typisk pendlerkommune. 61,5 prosent av de sysselsatte jobber i 
en annen kommune.  
 
I arbeidet med å utvikle området vil Nes kommune være en bidragsyter for å øke 
attraktiviteten. Kommunen vil jobbe for å leie ut området til bedrifter innen miljø og energi 
med mål om at det skal bli en regional og nasjonal næringsklynge for bedrifter innen 
miljørelaterte virksomheter. Det skal skapes en næringsidentitet for området og kommunen 
som helhet. I forlengelsen av dette arbeidet skal Nes kommune også jobbe for å etablere 
relasjon til kunnskapsmessig infrastruktur. Kommunen har et mål om oppmerksomhet og 
omdømmeeffekt på et nasjonalt nivå. 
 
Fra handlingsplanen: 
Utvikle Nes Miljøpark 

NR  TILTAK  TID ANSVAR 
1 Tilrettelegge for næringsområder i tilknytning til driften og 

områdene rundt Nes Miljøpark 
Løpende Samfunnsutvikling og 

kultur 
2 Nes kommune skal være en bidragsyter i å markedsføre 

Nes Miljøpark til bedrifter innen miljø og energi 
Løpende Plan og næring 

Kommunikasjonssjef 
3 Det inngås intensjonsavtale med Hvam videregående skole Løpende Plan og næring 



Planbeskrivelse Esval Miljøpark

Side 27 av 61 

for videre samarbeid om Esval Miljøpark KF og utviklingen i 
og rundt Miljøparken 

 

5.3 Pågående relevant planarbeid 
 
Ikke relevant. 
 

5.4 Regionale føringer 

5.4.1 Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging 
Fylkesmannens forventninger til planarbeidet er utredet og beskrevet i kapittel 7.2.1. 

5.4.2 Regional plan for masseforvalting i Akershus  
 
Planen ble vedtatt høsten 2016. Målene med planen er å: 

- Sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Akershus 
- Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering og stimulere til at all 

plassering av masser og deponering skjer på sikkert og lovlig vis 
- Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 
- Redusere miljø‐ og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og 

massetransport  
 
Planen omhandler: 

- Strategier for langsiktig masseforvaltning 
- Regionale planretningslinjer for masseforvaltning 
- Handlingsprogram 2016- 2020 

 

5.5 Nasjonale føringer 

5.5.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 2015 
De nasjonale forventningene skal legges til grunn for regionale og kommunale planstrategier 
og planer. Temaer som fremheves er blant annet gode og effektive planprosesser og 
bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. I kapitlet som omhandler fremtidsrettet 
næringsutvikling, innovasjon og kompetanse står det at regjeringen ønsker å bidra til 
næringsutvikling og innovasjon i alle deler av landet. Et nasjonalt mål er å legge til rette for 
økt verdiskapning knyttet til jord- og skogbrukets ressurser, blant annet gjennom satsing på 
grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttelse av bioenergi. Det er også en viktig 
oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot 
storsamfunnets øvrige behov.  

5.5.2 Nasjonal avfallsstrategi – «Fra avfall til ressurs» (Miljøverndepartementet, 2013) 
Avfallsstrategien gir en gjennomgang av måloppnåelse, utfordringer og prioriterte tiltak for de 
nasjonale målene for avfallsforebygging, gjenvinning og farlig avfall. Nasjonale mål for avfall 
og gjenvinning baseres på en prioritert rekkefølge for håndtering av avfall (avfallshierarkiet). 
Avfallshierarkiet har forebygging som høyeste prioritet, deretter tilrettelegging for ombruk, 
materialgjenvinning, annen gjenvinning inkludert energiutnyttelse og til slutt sluttbehandling. 
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6. Planforslaget  
6.1 Innledning  
For beskrivelse av hensikten med planen vises det til kapittel 3.3.  
 
Dette kapitlet beskriver hvilke forhold som er sikret gjennom plankart og bestemmelser, og 
hva som er tanken bak de forholdene som er sikret. 
 
En reguleringsplan er en lokal forskrift med hjemmel i Plan- og byggingsloven (PBL) som 
består av plankart og reguleringsbestemmelser. Hvilke formål det kan reguleres til og hva 
som kan styres gjennom reguleringsbestemmelser framkommer av PBL § 12-5, § 12-6 og § 
12-7. Reguleringsplanen har også en rekke ikke juridiske dokumenter som eksempelvis 
planbeskrivelsen, risiko og sårbarhetsanalyse og tematiske rapporter. Dette er 
bakgrunnsinformasjon som skal gi beslutningstakerne og andre interessenter den nødvendig 
informasjon til å kunne vurdere/ta stilling til planforslaget. 
 
Reguleringsplanen brukes i hovedsak ved byggesaksbehandling og er derfor ikke så godt 
egnet til å styre driften av virksomhetene på Esval. For industrivirksomhet eller virksomhet 
som jobber med behandling av avfall, er det nødvendig med en driftstillatelse etter 
forurensingsloven. Det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet for dagens 
virksomheter på Esval. For ny virksomhet, vil Fylkesmannen eller Miljødirektoratet være 
forurensningsmyndighet, avhengig av virksomhetens karakter. De følger opp tillatelsen ved å 
kreve rapportering og tilsyn. Hvis det har oppstått avvik vil disse kreves rettet. 
Forurensningsmyndigheten kan etter forurensingsloven §18 endre tillatelsen. Tillatelsen må 
også revideres dersom det startes ny virksomhet. Nærmiljøulemper er en del av 
utslippstillatelsen, men det er også satt krav i bestemmelsene til planen. 

6.2 Avgrensning av planområdet 
Avgrensingen av reguleringsplanen er lagt slik at planen omfatter arealene som er med i 
reguleringsplan Esval 2 og detaljregulering Esval-Holsravina. Dette representerer arealer 
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. Plangrensen følger eiendomsgrenser (der det er mulig) og veier slik at det blir 
lettere å se hvor plangrensen går i terrenget. Planområdet er vist i figur 18. 
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Figur 18: Planområdet vist med grønt 

6.3 Deponiene 
En viktig del av planforslaget har vært arbeidet med å øke 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.  
 
I eksisterende deponi er det 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. 600 000 m3. Toppdekket er ikke trukket fra volumet. 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. Figur 19 viser oppfyllingen som planforslaget 
åpner for. Snitt over planlagt oppfylling er vedlagt planbeskrivelsen. 
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Figur 19: Flyfoto som viser dagens situasjon med oppfyllingen som tillates i planforslaget vist med 
gulbrunt i fronten og i Holsravina 

6.4 Mellomlagring 

6.4.1 Mellomlagring av masser 
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. Planen tillater at massene blir en del av 
deponiet. Høyden på mellomlagret beskriver derfor maksimal fyllingshøyde for 
bestemmelsesområdet. Dette er illustrert i figur 20. Masser skal lagres med maksimal 
helning 1:3. 
 
Det er visse 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 
kontrollerer dette. 
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Figur 20: Illustrasjon som viser tillatte høyder for mellomlagring av masser og innregulerte koter i 
planområdet. 

6.4.2 Mellomlagring og bebyggelse  
I prinsippet kan mellomlagring av masser bli permanent oppfylling. På grunn av dette er 
maksimal byggehøyde angitt med kotehøyde. Dette sikrer at bygg ikke settes på toppen av 
mellomlagrede masser uten at byggets høyde reduseres. På denne måten er fjernvirkninger 
av planforslaget fastsatt selv om planforslaget tillater en fleksibel avslutning av deponiet. 
Eksempelvis vil en oppfylling til kote 180 medføre at det kan oppføres et bygg på kun 6 
meter over kote 180. Det er sikret at geoteknisk stabilitet må undersøkes ved utbygging. I 
praksis vil det være vanskelig å få til en høy utnyttelse på området dersom en velger 
maksimal oppfylling.  

6.4.3 Kompostering og mellomlagring av hageavfall 
Det tillates etablering av kompostranker og lagring av kompost på toppen av deponiet. 
Mellomlagring av hageavfall kan også gjøres høyere enn regulert terreng.  

6.5 Overvann 
For områder der det er etablert virksomhet i dag, vil eksisterende overvannsystemer  
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. Dette vil være 
situasjonen både for utbyggingsalternativet og referansealternativet, men 
utbyggingsalternativet legger til rette for at større områder skal avsluttes med tette flater.  
 
Rent overvann fra områdene BKB8 og BKB9 (se vedlagt plankart) 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.  
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Som en helhetsvurdering, vil et større areal med tette flater på toppen av deponiet og 
reduksjon i dyrkingsområder (område BKB8 og BKB9) gi økt mengde overflatevann som 
fraktes til Vorma istedenfor å infiltreres i bakken. Overvann fra deponiområdene, skal ikke 
infiltreres i deponiet. Dette medfører raskere avrenning fra disse områdene. I BKB8 og BKB9 
legges det til rette for lokal infiltrering gjennom etablering av en hensynssone som følger 
interne veier. Denne fungerer også som flomvei. Se skisse i figuren nedenfor.  
 

 
Figur 21: Skisse av planforslagets overvannshåndtering. Brede piler er store vannveier, smale piler er 
små vannveier 

Det sentrale området i sør skal fylles opp og i denne sammenheng må man sørge for naturlig 
avrenning også herfra mot henholdsvis nordvest og sørøst. Overvannet skal håndteres på 
egen eiendom, med hoved-utløp i vest ned mot Vorma.  
 
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. 
 
Skissen i figur 21 viser en hierarkisk inndeling med hensiktsmessige vannveger i 
planområdet. Med hovedstrukturene i nordvest/ sørøstlig retning og mellomstrukturer på 
tvers av disse og med mindre støttestrukturer i samme retning som hovedstrukturene. 
Samlende system som leder vannet fra nordvest og sørøst er i stor grad på plass.  
 
Prinsippsnitt for utforming av vei og overvannsløsning er vist i figur 22. 
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Figur 22: Prinsippskisse av vei med overvannssystem 

6.6 Bebyggelse og anlegg 

6.6.1 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 
I felt BV er planen at det skal etableres en fyllestasjon for biogass og andre biobaserte 
drivstoff eller 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 gjennom at disse skal får tilgang til klimanøytralt drivstoff. 
 
Det skal utføres sikringstiltak i henhold til kravene for fyllestasjoner. Dette inkluderer blant 
annet etablering av en hensynssone for eksplosjonsfare basert på veileder fra DSB (11).  
 
Områder rundt bebyggelse og anlegg skal opparbeides parkmessig og med tydelige skiller 
mellom driftsareal og parkarealer. 
.  

6.6.2 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, avløpsanlegg for 
prosessvann fra egen virksomhet, industri, samt FoU og innovasjon knyttet til dette. 
Kombinert formål er valgt fordi det ikke finnes ett formål som er dekkende for disse 
aktivitetene. Reguleringsplanveilederen (12) sier spesifikt at formålet industri ikke inkluderer 
avfallsanlegg. Derfor kan ikke formålet industri benyttes alene. Formålet «annen særskilt 
bebyggelse og anlegg» (BAS) inkluderer avfallsanlegg og deponi, men ikke industri som 
videreforedler produkter som er produsert i avfallsanlegg. Derfor inngår også formålet 
industri. Renovasjonsanlegg er inkludert for å tillatte virksomhet knyttet til 
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gjenvinningsstasjon og omlasting. 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 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, fordi det ikke er innregulert veier, og fordi 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 15-20m. I de fleste områdene er dette valgt som maksimal byggehøyde, 
men av hensyn til landskapet omkring, har noen områder fått byggehøyde 15m. 16m er valgt 
i noen områder på grunn av eksisterende bygg. 
 
Felt BKB1 benyttes i dag til kompostering av bark og hageavfall sammen med biorest, samt 
jordrenseanlegget med prosessbygg og utendørs mellomlagring av masser. Restprodukt fra 
rensingen deponeres og de rene massene selges. Avgrensningen til BKB1 er lagt rundt 
eksisterende kompostranker, slik at kun det flate området angis som fremtidig byggeområde. 
 
Innenfor felt BKB1 ligger den eksisterende gjenvinningsstasjonen på Esval. Planen er at 
gjenvinningsstasjonen fortsatt skal ligge der hvor den er i dag. Dersom Esval Miljøpark KF 
ønsker å bygge tak over gjenvinningsstasjonen skal det være mulighet for å gjøre dette i 
fremtiden. Det åpnes også opp for å etablere en gjenbruksbutikk, samt salg av produkter 
som er produsert innenfor planområdet. Det åpnes for å etablere kontorer som er relatert til 
virksomheten innenfor feltet. Dersom eksisterende virksomhet avsluttes kan det etableres ny 
virksomhet i tråd med feltets formål. 
 
Felt BKB2 er det feltet hvor Esval Miljøparks administrasjon og noen driftsbygninger ligger i 
dag. Her er det lagt til rette for å etablere deponi for masser som ikke gir deponigass og 
dermed fylle opp områdene videre. Stabil oppfylling i dette feltet er avhengig av oppfylling i 
deler av Holsravina. Etter oppfylling, kan det etableres ny virksomhet i tråd med feltets 
formål. 
 
Felt BKB3 er et område som skal fylles opp som en del av Holsravina. Etter oppfylling kan 
det etableres nye bygg og anlegg. Samtidig er byggehøyden noe redusert ved full utnyttelse 
av deponiet for å redusere landskapsvirkningen. 
 
Felt BKB4 er området som benyttes av RBA. Maksimal høyde for bygg er 20 m over 
gjennomsnittlig planert terreng fordi eksisterende bygg er ca 18 m. Feltet har maksimal 
utnyttelsesgrad på 40% og dagens bygningsmasse utnytter ca. 27 % av tomten. 
 
BKB5 har tidligere blitt brukt til gjenvinningsanlegg for bunnaske. Anlegget er delvis skjult 
bak RBA og terrengvoll. Deler av feltet har stabil grunn fordi det ikke tidligere er benyttet som 
deponi.  
 
BKB6 var tidligere brukt til produksjon av smågris og kalles derfor ofte for Purkeringen. 
Området brukes i dag til lagerplass for Esval Miljøpark KF. Området tenkes brukt til 
mellomlagring av avfall og oppstilling av renovasjonsbiler. 
 
BKB8 og BKB9 (A2 i kommuneplanen) benyttes til landbruk i dag. Området planlegges 
bygget ut med avfallsindustri, produksjon av fornybar energi, virksomhet med forskning og 
utvikling innenfor disse områdene eller annen virksomhet som er i tråd med planens hensikt. 
Her er det også mulig å etablere et servicebygg med kantine/spiststed og felles 
møteromsfasiliteter for alle virksomhetene i området.  
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Byggehøyden er satt til 20 m i BKB9 og 15 m i BKB8 for å trappe ned bebyggelsen mot 
Miljøparkveien og Nyhus. For landskapsbildet vil dette gi en mykere overgang. For å sikre at 
vekstvilkårene på jordet nordvest for BKB 9 ikke blir redusert som følge av skygge er det 
anlagt en byggegrense på 15 meter for å styre plasseringen av bygg.  
 
Ved søknad om tiltak i felt BKB8 og BKB9 skal det utarbeides en matjordplan. Det er stilt 
krav i bestemmelsene om at matjord skal ivaretas i samsvar med matjordplanen. Planen skal 
være godkjent av Nes landbrukskontoret. 

6.6.3 Vann- og avløpsanlegg (o_BVA1 og o_BVA2)  
I felt o_BVA1 ligger en offentlig pumpestasjon for vann og i felt o_BVA2 ligger et pumpehus 
som tilhører Nes Miljøpark AS. Regulering av feltene sikrer muligheten for å drifte og 
vedlikeholde pumpestasjonen. Det er laget en generell bestemmelse som tillater anleggelse 
av veier frem til pumpestasjonen. Maksimal byggehøyde innenfor feltene er inntil 5 meter 
over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal høyde er satt ut ifra at det ikke er nødvendig 
med et høyt bygg for pumpestasjonen. Figur 23 viser eksisterende pumpehus. 
 

 
Figur 23: Kommunalt pumpehus ved Vorma 

6.6.4 Energinett (SE) 
Det er to felt avsatt til energinett i planen. Disse feltene brukes i dag til to trafostasjoner som 
er etablert i forbindelse med høyspentledningene som går igjennom planområdet. Det er lagt 
inn byggegrense på 5 meter rundt trafostasjonene. 

6.7 Veger 
Det er innregulert fire veger i plankartet med overordnet vegformål som tillater etablering av 
kjøreveg, fortau, annet vegareal, veganlegg, nødvendig infrastruktur mm.  
 
Miljøparkvegen (o_SV1) er regulert til offentlig veg. For planforslaget er det beregnet at 
Miljøparkveien kan få ÅDT på inntil 750 kjt/d. Riktig klasse i henhold til vei- og gateklasse 
(kap 5.1) i felles kommunal veinorm (13) er da klasse A (adkomstvei). Adkomstvei skal ha 
minste reguleringsbredde på 10 meter. Reguleringsbredden på Miljøparkvegen i 
planforslaget har en bredde på min. 12 meter, noen steder 16 meter. Der hvor vekten står er 
innregulert bredde 28 meter. Regulert bredde åpner også for etablering av fortau i fremtiden 
dersom det skulle bli behov for det. Feltet har en utnyttelsesgrad på 5% som tillater 
etablering av nødvendig bebyggelse i forbindelse med vekten. Veien er offentlig fordi flere 
forskjellige bedrifter benytter den. 
 
SV2 går fra o_SV1, forbi Purkeringen og videre ned til Holslia. Denne veien er tenkt som 
privat intern adkomstvei. Veien har regulert veibredde på totalt 12 meter, inklusiv innregulert 
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annen veggrunn på 3 meter vest for vegen. Regulert bredde åpner også for etablering av 
fortau i fremtiden dersom det skulle bli behov for det. 
 
SV3 er tenkt som en privat internvei i felt BKB8 og BKB9. Det er stilt krav om etablering av 
fortau og nødvendig belysning på denne vegen for å sikre en trygg gangforbindelse mellom 
det nye og det gamle området på Esval. Tanken er at dersom det etableres kantine eller 
lignende fasiliteter i felt BKB8 eller BKB 9, skal dette være tilgjengelig for alle medarbeidere i 
området. SV3 har en bredde på 9,5 meter. I tillegg er det stilt krav om etablering av 
overvannshåndtering i grøft ved siden av dette arealet. Dette er markert med faresone for 
flom med bredde på 2,5 meter på begge sider av vegen. Grøfter tilhørende vegen kan derfor 
etableres i tillegg til de 9,5 meter som er regulert til vegformål. Løsningen sikrer at en god 
overvannsløsning etableres, samtidig som det begrenser arealet som reguleres til vegformål. 
Og følgelig også gir større utnyttelsesgrad i BKB8 og BKB9. 
 
SV4 er tenkt som en privat internvei fra Miljøparkvegen til gjenbruksstasjonen. Denne vegen 
er allerede opparbeidet, men er lagt om nærmest gjenbruksstasjonen for å tilrettelegge for et 
mer ryddig kjøremønster i fremtiden. I dag er det kryssende trafikk mellom inn- og utkjøring, 
og dette bør løses på en annen måte dersom vegen skal legges om. Adkomst til jordet nord 
(felt LL2) er sikret med adkomstpil på plankart. 
 
Bestemmelsene gir mulighet for å opprettholde driftsvei frem til kommunalt pumpehus 
(o_BVA) ved Vorma, samt etablere nye internveier innenfor planområdet. Det er også åpnet 
opp for at felt BKB7 kan ha sin atkomst fra o_SV1.  

6.7.1 Annen veigrunn - grøntareal (SVG1) 
Innen feltet skal det opparbeides overvannsgrøft med nødvendig kapasitet til å håndtere 
overvann. Feltet kan også benyttes som deponi, hvis funksjonen som grøft er ivaretatt og 
rent overvann er skilt fra forurensede masser.  
 

6.8 Grønnstruktur og landbruk 

6.8.1 Vegetasjonsskjerm (GV1-7) 
Arealer regulert til vegetasjonsskjerm er ment til å skjerme mot innsyn til planområdet og 
utgjør en buffer til omliggende områder. Områder regulert til vegetasjonsskjerm har minimum 
bredde 10 meter for å gi plass til å både etablere voll og trær. Bevaring av eksisterende 
vegetasjon er sikret i bestemmelsene. Det er også stilt krav om etablering av ny vegetasjon. 
Langs Miljøparkvegen er det stilt krav til etablering av en allé på en side av veien. 

6.8.2 Grønnstruktur – Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål 
(GAA1) 

GAA1 består av fyllingsfronten (avslutning mot omkringliggende terreng) av deponiene. 
Fronten skal fylles opp og avsluttes med topptetting. Formålet er valgt fordi fronten etter 
oppfylling og tildekking skal beplantes. Det er også tenkt at det skal kunne etableres tekniske 
anlegg som er i tråd med planens hensikt i dette området. Eksempler på anlegg det kan 
være aktuelt å etablere er f.eks. solfangere eller solcellepanel. I forbindelse med deponiet er 
det også behov for tekniske anlegg som renseanlegg for sigevann. 
 
Terreng etter oppfylling skal følge de innregulerte kotene i plankartet. Det kan tillates en 
oppfylling lavere enn det som er innregulert, hvis det foreligger dokumentasjon fra geoteknisk 
ekspertise på at oppfyllingen er stabil. I områder med innregulerte koter tillates ikke 
mellomlagring av masser høyere en regulert kotehøyde. For felt som ikke har innregulerte 
koter styres maksimal oppfylling med kotehøyde angitt i bestemmelsene for de ulike feltene. 
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Det skal foreligge en oppfyllingsplan som beskriver hvordan oppfylling skal gjennomføres på 
en måte som sikrer geoteknisk stabilitet, tilgang til teknisk infrastruktur og andre 
deponitekniske hensyn. 
 

6.8.3 Landbruksformål (o_LL1 og LL2) 
Område regulert til landbruksformål tilrettelegger for beiting, friluftsliv og andre aktiviteter 
knyttet til naturresursene. Sti mellom eiendom gnr/bnr. 93/3 og 22/14 skal opprettholdes. 
Gjerder skal tilrettelegges for ferdsel. Det tillates etablert interne kjøreveier og infrastruktur 
tilknyttet drift i området og felt o_BVA. 
 
Dette arealet er skal ha vegetasjon slik at innsyn til anlegget reduseres. 
 

6.8.4 Naturformål (LNA) 
Området er utenfor eiendomsgrensen til Esval Miljøpark og reguleres fordi faresone for 
deponi ligger under deler av området.  
 

6.9 Fellesbestemmelser for hele planområdet 
Forhold som er viktige for hele planforslaget er sikret gjennom fellesbestemmelser for 
området. Krav til følgende forhold er sikret gjennom fellesbestemmelser. 

6.9.1 Belysning 
Lyskilder skal anlegges slik at lyset er rettet mot bakken. Det skal tas hensyn til nærmeste 
bebyggelse ved bruk og installasjon og lyskilder slik at lys blir minst mulig sjenerende.  

6.9.2 Tekniske installasjoner 
Det tillates avvik fra maksimal bygningshøyde for tekniske installasjoner. For å få en god 
funksjonalitet kan det bli behov for anlegg som er høyere enn maksimal byggehøyde åpner 
for. Dette gjelder f.eks. piper og lignende med et fotavtrykk på mindre enn 15 m2.  
 
For at eventuelle piper skal fungere etter hensikten, må pipa være høyere enn 
omkringliggende bygninger. Dette er viktig for å minimere konsekvenser for mulig negativ 
påvirkning av nærområdet. Det må gjøres en beregning og tilpasning av høyden for hvert 
enkelt tilfelle. Begrensning i pipehøyde kan få negative konsekvenser for nærmiljøet. 
 
Det kan også være aktuelt å etablere bioraffineri eller andre prosessanlegg som eksempelvis 
har behov for kolonner og skrubbere for å kunne rense og separere ulike fraksjoner. For 
disse er høyde en del av den tekniske funksjonen.  

6.9.3 Overvannshåndtering 
Det skal redegjøres for overvannshåndtering av rent og eventuelt forurenset overvann. 
Overvannssystemet skal utformes slik at det hindrer kontakt mellom rent overvann og 
forurensing. Infiltrasjon i grunnen på de områdene hvor det er deponi vil medføre mer 
sigevann/forurenset vann og er derfor ikke ønskelig. Det er lagt opp til at områder som ikke 
har vært eller skal bli deponi skal håndteres ved infiltrasjon, fordrøyning og sikring av trygge 
flomveier. 
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6.9.4 Flomfare 
Vorma kan stige flere meter når det blir flom. Søknadspliktige tiltak under kote +128 skal 
derfor dimensjoneres og sikres for å tåle en eventuell 200-årsflom.  

6.9.5 Støv  
Ved etablering av virksomhet som kan støve skal forurensningsmyndigheten sikre 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.  

6.9.6 Støy 
Ved etablering av virksomhet som støyer skal forurensningsmyndigheten sikre 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.  

6.9.7 Lukt 
Virksomhet som behandler avfall, spesielt biologisk avfall som matavfall og kompost, kan gi 
risiko for at det genereres lukt. Tiltak som minimerer risiko for luktutslipp vil sikres gjennom 
tillatelse fra forurensningsmyndigheten, men det stilles også krav til risikovurdering og 
implementering i bestemmelsene. 

6.9.8 Adkomst til pumpestasjon 
Det er sikret i bestemmelsene at det under drift og etter avslutning av deponiet skal være 
kjørbar adkomst fra Miljøparkvegen (o_SV1) til pumpestasjon (o_BVA). 

6.9.9 Veier 
Bestemmelsene sikrer at det kan etableres interne kjøreveier og infrastruktur tilknyttet drift av 
anleggene.  

6.9.10 Estetikk 
Farge og materialbruk skal tilpasses omkringliggende landskap. Når det er utarbeidet en 
designveileder for planområdet skal denne følges. Designveilederen skal forvaltes av Esval 
Miljøpark KF eller den som Esval Miljøpark KF overlater ansvaret til. Designveilederen skal 
stille krav til fargebruk og materialvalg. Farger på bygg og anlegg skal være hentet fra 
omkringliggende landskap f.eks. tre, skoggrønn eller korngul. 

6.9.11 Nettstasjoner 
For å sikre tilstrekkelig med strøm i området er det åpnet opp for etablering av nettstasjoner 
innenfor planområdet. Ved utbygging av området i henhold til gitt utnyttelsesgrad vil det bli 
nødvendig å bygge ut én eller flere nettstasjoner. Det er likevel ikke tillatt å oppføre disse i 
områder hvor det tidligere har vært deponi. Årsaken til dette er at strøm og deponigass ikke 
bør kombineres.  

6.9.12 Parkering 
Behovet for parkeringsplasser på Esval må ses i lys av dårlig kollektivtilbud. Nærmeste 
bussholdeplass er Nyhus som ligger ca 1-1,5 km fra planområdet. På FV 177 går det fem 
busser på morgenen og tre busser på ettermiddagen. I tillegg er bebyggelsen i Nes 
kommune spredt og mange har også lang avstand til bussholdeplass hjemmefra. Antatt 
akseptert gangavstand til bussholdeplass er 3-500 m. På grunn av avstand til 
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bussholdeplass og 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. I denne sammenhengen er det viktig med tilstrekkelige antall og godt 
opparbeidede parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Dette reduserer risikoen for 
parkering langs veier og i driftsarealer.  

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. 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 tabell 3. Estimert antall bygg er basert på maksimalalternativet som er illustrert 
i Figur 27. Antall bygg er ikke regulert i planforslaget og vil variere. Beregningen av P-plasser 
per bygg er med for å illustrere hvordan dette kan fordeles.  

 

Tabell 3: Maksimalt antall tillatte P-plasser innenfor hvert felt 

Felt Tillatt BYA 
(m2) 

Antall tillatte 
P-plasser 

Estimert 
antall bygg 

Antall P-
plasser/bygg 

BKB1 + 
BKB2 

40320 228 15 15 

BKB3 23007 130 4 33 
BKB4 6790 38 2 19 
BKB5 6143 35 1 35 
BKB6 5047 29 1 29 
BKB7 16978 96 3 32 
BKB8 11664 66 4 17 
BKB9 11224 64 5 13 
BV 1543 9 1 9 

 

Planen åpner for et stort spenn i mulig utvikling. Det er derfor urealistisk at det blir realisert 
utbygging som innebærer maksimal utbygging i alle felt. Det er ikke klart i hvilke felt det blir 
aktuelt med parkeringsplasser og viktig at planen ikke hindrer at parkeringsplasser etableres 
der det er behov.  

Parkeringsplasser for privatbiler og varebiler skal utstyres med mulighet for lading av el-bil. 
Antallet parkeringsplasser skal dekke behov for ansatte og besøkende.  
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6.10 Rekkefølgebestemmelser 
Det er stilt flere krav til dokumentasjon eller realisering som skal foreligge før det gis 
rammetillatelse, igangsettelsestillatelse eller ferdigattest.  
 
Det er stilt rekkefølgekrav som skal sikre at utbyggingen er forsvarlig og tar hensyn til 
omgivelsene. 
 

6.11 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 kulturminnet sikres. 

6.11.1 Annen fare - Deponi 
Hensynssone annen fare - deponi viser hvor det er deponert avfall i planområdet. I 
bestemmelsene er det sikret generell aktsomhet ved planlegging og gjennomføring av 
anleggsarbeid på deponiet. Rekkefølgekrav sikrer at det under prosjektering gjøres tiltak for 
å redusere faren ved å bygge på deponi 
 
Hensynsone 390_1 skal det dokumenteres at det er tatt hensyn til fare som kan oppstå som 
følge av eventuell påvirkning fra deponigass og faren for setninger i deponiet. Føres anlegg i 
bakken fra området omfattet av hensynsone H_390_1 (deponi med gass) til områdene hvor 
det ikke har vært deponi gjelder også kravet.  

6.11.2 Høyspenningsanlegg 
Hensynssone for høyspenningsanlegg sikrer samarbeid med Hafslund nett slik at det ikke 
anlegges bygg og anlegg som kan medføre større sannsynlighet for uønsket kontakt med 
høyspenning.   
 
Hensynssonene for høyspent som er lagt inn i plankart baserer seg på veileder utarbeidet av 
Statens strålevern «bebyggelse nært høyspenningsanlegg». Veilederen beskriver nødvendig 
avstand fra høyspenningsanlegg for å unngå elektromagnetisk stråling. Sikkerhetsavstanden 
ved arbeid nær høyspenningsanlegg er mindre en angitt hensynssone. 

6.11.3 Brann-/eksplosjonsfare 
Hensynssone for brann-/eksplosjonsfare viser hvor det er risiko for brann/eksplosjon ved 
deponigassledninger/anlegg og lagringstanker for biogass.  
 
Hensynssoner for lagringstanker for biogass er basert på kravene i DSB’s veileder for 
Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og 
Eksplosjonsfarlige stoffer (14). Hensynssonene og bestemmelser for disse er vist i Figur 24 
Som hensynssoner er midtre sone lagt til grunn. 
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Figur 24: Bestemmelser for hensynssoner i henhold til DSBs veileder (14) 

Hensynssone H350_8 for flytende biogass på RBA er basert på gjennomført beregning (15) 
for anlegget.  
 
Hensynssone H350_9 for fyllestasjon er basert på DSBs forslag til temaveileder for 
sikkerhetssone rundt fyllestasjoner for biogass (16) der sikkerhetsavstand er beregnet etter 
NS-ISO-EN 16923 for komprimert biogass. Denne gir en større sikkerhetssone enn sonen 
som beregnes ved å bruke Anvisningar för tankstationer (TSA 2010, fra Energigas Sverige) 
som det henvises til i temaveileder for omtapping av farlig stoff (11). 
Det er derfor valgt å legge den midtre sonen fra forslaget til ny temaveileder (16) til grunn for 
hensynssonen.  Det presiseres at veiledende sikkerhetsavstander kan endres ved 
behandling av forslaget og at det vil være mulig å etablere virksomhet i området dersom en 
analyse av sikkerheten viser at dette er forsvarlig.  Når ny veileder er publisert kan ny 
akseptert sikkerhetsavstand i veileder erstatte beregning av spesifikk aktivitet.  
 
Hos RBA er det en dampkjel under trykk. Som følge av dette er det laget en hensynsone. 
Denne påvirker i liten grad øvrig aktivitet i området. Det samme gjelder for 
hensynsynssonene knyttet til deponigassanlegget. 
 

6.11.4 Båndlegging etter kulturminneloven 
Kulturminnet er automatisk fredet i henholdt til kulturminneloven. Det tillates kun manuell 
hogst for å unngå skader på kulturminnet. 
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6.11.5 Hensynssone Flom 
Hensynssone H320_1 følger kote 128 og skal hindre skade på utstyr eller utlekking av 
forurensing ved eventuell flom. 
 
Hensynssone flom H320_2 skal etableres for å sikre flomvei/overvannsløsning for overvann 
fra BKB 8 og BKB9. 

7. Konsekvenser av planforslaget, inkludert 
konsekvensutredning 

7.1 Konsekvensutredning 
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. Et sammendrag av de ulike rapportene er presentert i kap. 6.2. 

7.1.1 Alternativ 0 – Gjeldende regulering 
Referansealternativet innebærer en videreføring av gjeldende regulering og legger til grunn 
reguleringsplanenes arealformål for etterbruk. Dette er illustrert i figur 25. Figuren er basert 
på Reguleringsplan for kommunal fyllplass - Esval 2, datert 16.02.1995 og Reguleringsplan 
for Esval – Holsravina, vedtatt 08.09.2015.  
 
Esval 2 åpner for deponering av ordinært avfall opp til kote 167 og mellomlagring av masser 
opp til kote 173 innenfor det gule området i figur 25. Etterbruk er satt til enten skog eller 
dyrket mark. Området som er lyserødt og oransje, skal fortsatt benyttes til renovasjonsformål 
etter deponiet er avsluttet. Romerike biogassanlegg skal også fortsette sin virksomhet som i 
dag, men kapasitetsutnyttelsen økes til 100%. Områdene som skal tilsås, vil tilsås som skog 
med en tresort tilpasset at dette er et avsluttet deponi. 
 
Innenfor det gule området er det gitt dispensasjon til etablering av jordrensanlegget til Nes 
Miljøpark AS. Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil 
videreføres i disse arealene. Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KS driver videre 
med den ikke kommersielle virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, samt noe omlasting 
for andre aktører i området som tidligere har vært disponert av NG Metall. Komposteringen 
av hageavfall og biorest flyttes til Holsravina.  
 
I reguleringsplan for Esval – Holsravina åpnes det for deponering av ordinært og inert avfall. I 
det grønne området skal området tilsås og ha etterbruk som skog eller beplantet område. I 
det oransje området bebygges området med 30 % BYA, blant annet får kompostrankene 
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overbygg. I reguleringsplan for Holsravina er det fortsatt ledig deponikapasitet, mens det er 
lite ledig kapasitet igjen i reguleringsplan for Esval 2. 
 
I området A2 i kommuneplanen vil det fortsatt være landbruk. 

 
Figur 25: Gjeldende reguleringsplaner for Esval Miljøpark 

Alternativ 0 er illustrert i figur 26. 

 
Figur 26: Illustrasjon av planområdet - Alternativ 0 (referansealternativet) 
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7.1.2 Alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark 

Alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark 
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. 
 
I arealene med oppfylt deponi, vil flate deler av området (BKB1) benyttes til anlegg og 
bygninger. Deponifronten og annet skrånende terreng tilsås eventuelt i kombinasjon med 
etablering av solenergianlegg (solceller, solfangere eller lignende). Andre oppfylte områder 
som ikke tilrettelegges for næringsvirksomhet vil gradvis dekkes til med rene masser og 
tilplantes eller benyttes til energianlegg. 
 
Felt A2 består av flatt terreng uten spesiell fare for setninger. Dette området reserveres 
derfor blant annet til aktiviteter og virksomheter som ikke er egnet på toppen av et deponi. I 
dette området kan det også etableres virksomhet relatert til kompetansebygging, forskning 
og utvikling, og nyskapning innfor kretsløpsbaserte avfallssystemer.  
 
For næringsbygg som skal benyttes til håndtering av avfall og industri, er det behov for en 
takhøyde som sikrer fremkommelighet og bruk av ulike typer maskiner. Byggehøyden i 
utbyggingsalternativet er derfor satt til 15 og 20 meter over planert terreng.  
 
Det etableres en fyllestasjon for biogass og eventuelt andre nullutslipps energibærere i 
tilknytning til området. Et av målene med dette er å legge til rette for at transportører til 
området går over til null-utslipps kjøretøy.  
 
Det forventes at jordrensanlegget, eller eventuell annen lignende aktivitet, vil videreføres 
som i dag. Videre legges det til grunn at Esval miljøpark KS driver videre med den ikke 
kommersielle virksomheten inkludert gjenvinningsstasjon, kompostering, samt noe 
næringsaktivitet.  
 
Det tas utgangspunkt i at gjenvinningsstasjonen forblir i dagens posisjon, men denne kan 
også flyttes ved ønske om annen virksomhet i dette området.  Romerike biogassanlegg 
fortsetter sin virksomhet som i dag, men at kapasitetsutnyttelsen økes i til 100%. 
 
I området i sør-øst (BKB6 og BKB7) vil det være arealer for oppstilling av renovasjonsbiler og 
containere. Her vil det også kunne mellomlagres masser eller etableres andre anlegg som er 
å tråd med planens hensikt. Aktuell virksomhet kan være solenergi eller samme type 
virksomhet som drives i BKB1. 
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Figur 27: Illustrasjon av planområdet med utbygging i henhold til alternativ 1 

7.1.3 Metode og datagrunnlag 
I konsekvensutredningen sammenlignes utbyggingsalternativet med alternativ 0 
(referansealternativet). 
 

- Alternativ 0 (referansealternativ) – Gjeldende regulering  
- Alternativ 1 – Utvidelse av Esval Miljøpark 

 
Temautredningene er i hovedsak bygget opp av to hovedtrinn. Trinn én er en 
beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon og referansealternativet, og trinn to er en 
beskrivelse og vurdering av planforslagets konsekvenser for de ulike temaene.  
 
Flere ulike kilder og informasjonskanaler har vært brukt som datagrunnlag for 
utredningsarbeidet. Innhentingen av datagrunnlaget har bl.a. omfattet studier av overordnede 
planer, mål og føringer for området, kartstudier, kontakt med virksomheter i planområdet, 
aktuelle myndigheter og fagpersoner, samt gjennomgang av relevant informasjon på nett, 
tidligere utredninger og analyser. Det er i tillegg gjennomført befaringer til stedet. 
 
Temautredningene er hovedsakelig tekstlige fremstillinger supplert med beregninger, kart og 
illustrasjoner.  
 
Datagrunnlag og metode/fremstilling for de planfaglige temaene som er omfattet av 
konsekvensutredningen er beskrevet i den enkelte temarapport. Der det har vært 
formålstjenlig har rapportene blitt bygd opp i tråd med den metodikkmalen som er beskrevet i 
Statens vegvesens håndbok V712 «Konsekvensanalyser» eller tidligere håndbok 140. 
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7.2 Sammendrag av konsekvensutredninger 

7.2.1 Konsekvenser i forhold til Overordnede planer og mål 
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 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. 

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. 
 

7.3 Jordvern 
Utredningen har beskrevet konsekvensene som alternativ 1 har for jordbruksverdier i 
planområdet, sammenliknet med alternativ 0. Kriteriene for vurdering av verdi, påvirkning og 
konsekvens er hentet fra Håndbok V712, Konsekvensanalyser (SVV, 2018). Planområdet er 
delt opp i delområde 1 og 2 (a, b og c). Delområde 1 omfatter dagens anlegg/deponi som 
benyttes til renovasjonsformål. Delområde 2 (a, b og c) består av jordbruksarealet som er 



Planbeskrivelse Esval Miljøpark

Side 47 av 61 

innenfor planområdet, både det som tidligere har vært deponi (2a og 2c) og utvidelsen (A2) 
mot øst (2b). 
 
Sammenliknet med referansealternativet (alternativ 0), vil alternativ 1 medføre at det 
omdisponeres 53,7 dekar landbruksjord som er fulldyrket og lettbrukt og som er registrert 
med jordressursklasse 2 (stor verdi) i kartdatabasen Kilden. I henhold til vurdering av 
påvirkning i håndbok V712 og definisjon fra Landbruksdirektoratet, vurderes landbruksjorden 
som forringes som følge av alternativ 1. I konsekvensvifta medfører dette at delområde 2b 
vurderes til å ha middels negativ konsekvens. De andre delområdene vurderes til å ha 
ubetydelig konsekvens. Figuren under viser konsekvensvifta med påført verdi og påvirkning 
for hvert delområde. Sammenlagt vurderes konsekvensen for alternativ 1 til å ha middels 
negativ konsekvens (--)  
 
 Konsekvensen av omdisponeringen fra landbruksjord til renovasjonsformål for 
landbrukseiendom gnr/bnr 1/23 er vurdert til et årlig tap på opptil 32 200 kroner + 
transportkostnad for evt. leie av jordstykke med større avstand fra bonden. 
Landbrukseiendommen vil etter bortfallet av landbruksjord likevel være større enn den 
gjennomsnittlige størrelsen for jordbruskbedrifter i regionen Akershus, og det vurderes derfor 
sannsynlig at driften av gården fortsetter.  
 
Avbøtende tiltak som er relevante for alternativ 1 er å redusere risikoen for avlingstap ved å 
hindre skygge fra bygg i det gjenværende jordstykket. Matjord fra planområdet kan også 
brukes til å forbedre vekstvilkårene på andre jordbruksarealer utenfor planområdet. Begge 
disse tiltakene er hensyntatt i planen.  
 
Det er laget en bestemmelse som sikrer at det skal utarbeides en matjordplan for matjorden 
som fjernes i felt BKB8 og BKB9. 
 
Det er lagt inn en byggegrense på 15 meter i felt BKB8 som medfører at skyggen fra 
byggene trekkes 15 meter lenger vekk fra jordet. Figur 28, figur 29 og figur 30 viser skyggen 
fra bebyggelsen i felt BKB8 med maksimal tillatt utnyttelse og tillatt bygningshøyde. Av 
illustrasjonene ser man at skyggeleggingen er verst om våren og om høsten, men at kun 
små deler av jordet berøres.  
 

 
Figur 28: Skygge fra ny bebyggelse den 29. april klokken 08.45. Byggene har maksimalt tillatt høyde 
på 20 meter. 
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Figur 29: Skygge fra bebyggelse den 5. juli klokken 11.38. Byggene har maksimalt tillatt høyde på 20 
meter. 

 
Figur 30: Skygge fra bebyggelse den 29. august klokken 11.30. Byggene har maksimalt tillatt høyde 
på 20 meter. 

7.3.1 Forurensning 
Gjennomføring av ny regulering vil medføre at deponivirksomheten til Esval Miljøpark 
videreføres og at det legges til rette for etablering av kretsløpsbasert industri i området. 
Arealet for næringsaktivitet vil utvides med et område der det i dag drives landbruk.  
 
Utredningen beskriver konsekvensene som utbyggingen vil ha for forurensing og vannmiljø.  
Som nærmiljøulemper, er støv, støy, lukt og lysforurensing beskrevet. Utbyggingen vil føre til 
økt aktivitet i området og det er derfor forventet at nærmiljøet vil bli noe negativt påvirket av 
dette. Samtidig vil ny virksomhet bli møtt med de samme kravene til påvirkning på sine 
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omgivelser som eksisterende virksomhet i området har, slik at disse ikke kan bidra til en 
belastning som overskrider krav til nærmiljøulemper fra området samlet. Den negative 
påvirkningen kan dermed forklares med at påvirkningen fra den virksomhet som vil pågå i 
området dersom det ikke reguleres, er mindre enn krav og grenseverdier. Dette er også 
situasjonen i dag. Delvis må det også forventes et større antall uforutsette hendelser som vil 
kunne medføre negative konsekvenser for nærmiljøet når aktiviteten øker. 
 
Den enkeltfaktor som forventes å ha størst negative påvirkning på nærmiljøet, er støy. 
Årsaken til dette er at støy av mange oppleves som en ulempe, selv om nivåene ligger lavere 
enn grenseverdiene.  
 
Samplet vurdering tema forurensing gir noe negativ konsekvens (-) som følge av 
utbyggingsalternativet (alternativ 1). 
 

7.3.2 Landskap 
Landskapsbildet mot planområdet er vurdert fra: 

- Blekstad gård (andre siden av Vorma) 
- De tre gravhaugene sørvest for planområdet 
- Deponivegen 2 - 4 
- Nyhus 
- Vesetalléen 20 

 
Samlet vurderes alternativ 1 til å ha noe (–) til middels (– –) negativ konsekvens for 
landskapsbildet. Landskapsbildet har ulik konsekvens fra de fem analyseområdene, og 
samlet konsekvensgrad tilsvarer konsekvensen fra Nyhus og Miljøparkvegen. For å senke 
samlet konsekvensgrad skal ikke høyere konsekvensgrader forekomme, eller delområdet 
skal være underordnet. Alle områdene vurderes til å ha lik verdi. 
 
Mulige avbøtende tiltak: 

- Bygningsmaterialer kan ha mye å si for landskapsbildet. Naturmaterialer eller farger 
som går igjen i landskapet ellers kan bidra til å dempe synligheten av 
bygningsmassen. 

- Planting av skog for å hindre innsyn.  
 
Det vises til vedlagt landskapsanalyse og illustrasjonshefte. 
 

7.4 Samfunnsmessige konsekvenser 

7.4.1 Næringsutvikling og verdiskaping 
I kommuneplanens samfunnsdel 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 og fornybar energi. Et av virkemidlene har vært å 
avsette areal til næringsutvikling på Esval. I arealene som er avsatt er det i dag jordbruk. 
I denne utredningen vil konsekvensen for næringsutvikling av en utvidelse av Esval Miljøpark 
med areal for avfallsrelatert næringsvirksomhet vurderes og sammenlignes med situasjonen 
dersom gjeldende regulering videreføres. 
 
I dag er virksomhetene Nes Miljøpark AS, Romerike Biogassanlegg og Esval Miljøpark KF 
etablert på området. Alle driver med aktivitet innenfor avfallsbehandling og gjenvinning. Til 
sammen har de tre virksomhetene 39 årsverk og utnytter alt tilgjengelig byggeareal. 
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Utbyggingsalternativet legger til rette for økt oppfylling av deponiet og utbygging av 
næringsvirksomhet i arealene der det i dag er jordbruk. Dette vil legge til rette for 
gjennomføring av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil medføre en betydelig 
økning i antallet arbeidsplasser i området. 
 
Samlet vurdering av tema næringsutvikling gir stor positiv konsekvens (+++) som følge av 
utbyggingsalternativet. 
 

7.4.2  Trafikk 
 
Trafikkøkningen mellom alternativ 0 og alternativ 1 vil medføre en økning på ca. 350 kjt/d 
mandag til fredag. Denne endringen medfører en dobling i trafikken til planområdet på 
Miljøparkvegen. En dobling av trafikken er imidlertid relativ lav i absoluttet tall. Totalt ÅDT på 
Miljøparkvegen i alternativ 1 vil være ca. 750 kjt/d. Trafikken til området utgjør i dag ca 13% 
av trafikken på Fv 177 på virkedager, mens tungtrafikk til/fra planområdet utgjør ca. 70% av 
tungtrafikken på FV177. Økningen i trafikkmengden på ca. 350 kjt/d på Fv. 177 utgjør ca. 
12% av virkedøgnstrafikken.  
 
Trafikkøkningen vurderes ikke å medføre betydelige negative konsekvenser for 
trafikksikkerhet eller fremkommelighet på dagens veisystem eller i krysset mot Fv. 177. 
 
Det vurderes å ikke være behov for tilrettelegging for myke trafikanter i alternativ 1. Tiltaket 
legger ikke til rette for aktiviteter som generer myke trafikanter og det er heller ikke planlagt 
formål eller aktiviteter i nærområdet som tilsier en økning av myke trafikanter på 
Eidsvollvegen. 
 
Avbøtende tiltak som kan vurderes videre er: 

- Vurdere å redusere hastigheten på Miljøparkvegen 
- Vurdere etablering av venstresvingefelt eller forbikjøringslomme i Fv. 177 mot 

Miljøparkvegen 
 

7.4.3 Risiko og sårbarhetsanalyse 

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, 
og identifisere hvordan prosjektet eventuelt bør endres for å redusere risikoen til et 
akseptabelt nivå, jf. plan- og bygningslovens § 4-3. 
ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere sannsynligheten for og 
konsekvensene av de ulike hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den 
videre planprosessen. 
 
Tabell 4 viser uønskede hendelser som er identifisert i ROS-analysen og risikoreduserende 
tiltak som innarbeides i plankart og bestemmelser. Tabellen viser kun hendelser som er 
identifisert med middels og stor risiko 
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Tabell 4: Identifiserte tiltak som innarbeides i planen 

Nr. Uønsket hendelse Risikoreduserende tiltak i planen 

Naturbaserte farer 

1.2 Løsmasseskred- Utglidning av 
deponerte masser 

Utglidning av grunnen 

Krav til oppfyllingsplan i bestemmelse 
til hensynssone H390 

Krav til regulerte koter for oppfylling  

Krav om grunnundersøkelser 

1.3 'Skred i ravinedal ved 
sigevannsdam 

Hensynssone med tilhørende 
bestemmelser H310 

1.5 Flom Hensynssone flom opp til kote 128 

1.6 Overvann Areal og bestemmelser som sikrer 
håndtering av overvann 

1.9 Støvflukt (vind) Bestemmelse om grenseverdi og 
samordning av måling 

1.10 Lynnedslag Ingen tiltak i planen 

Utsatte natur og kulturområder 

2.3 Forurensing av vassdraget Rekkefølgebestemmelse med krav om 
utslippstillatelse for virksomhet som 
kan medføre forurensing 

Industrivirksomhet 

3.2 Brann ved LBG-tank Faresone med bestemmelser  

3.3 Eksplosjon i LBG-tank Faresone med bestemmelser 

3.4 Lukt i omgivelsene Bestemmelse som reduserer faren for 
lukt 

3.7 Gasslekkasje til lukket rom Bestemmelse om risikovurdering i 
faresone H390_1 

3.8 Støy Bestemmelse om støygrense 

3.9 Lekkasje og antenning av 
deponigass 

Bestemmelse om risikovurdering i 
faresone H390_1 

Rekkefølgebestemmelse om 
overvåking i bygg 

3.10 Brann på gjenvinningsstasjonen Ingen tiltak i planen 

3.11 Kontakt med kjemikalier på 
gjenvinningsstasjonen 

Ingen tiltak i planen 

3.12 Mellomlagring av masser i feil 
høyde eller på feil sted 

Bestemmelsesområder med angitt 
høyde og plassering 
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3.14 Fyllestasjon for biogass – brann 
eller eksplosjon 

Faresone med bestemmelser 

3.15 Ukjent fare fra ukjent virksomhet Bestemmelse om Risikoanalyse før 
etablering av ny virksomhet 

Strategiske virksomheter 

4.1 Skade på høyspentanlegget. 
Skade på mennesker eller 
maskiner 

Faresoner med tilhørende 
bestemmelser 

Forurensing 

5.1 Spredning av forurensing til 
grunnen 

Bestemmelse med krav om tiltaksplan 
ved graving i deponiet. Bestemmelser 
om overvannshåndtering. 
Bestemmelse med krav om tillatelse til 
drift etter forurensingsloven 

5.2 Lysforurensing Bestemmelse om lyskilder 

5.5 Akutt forurensing som følge av 
utslipp av kjemikalier eler olje 

Bestemmelse med krav om tillatelse til 
drift etter forurensingsloven 

5.6 Lukt Bestemmelse som reduserer faren for 
lukt 

Andre uønskede hendelser 

7.2 Brann Bestemmelse som stiller krav til god 
fremkommelighet og oppstillingsplass 
for brannbil innenfor planområdet. 
Bestemmelse som sikrer tilstrekkelig 
brannvannskapasitet (ledning/lokal 
tank). 

7.3 Trafikkulykker Bestemmelse med krav til veibelysning 
og fortau 

7.8 Innbrudd Ingen krav i planen 

 
Gitt at de foreslåtte tiltakene følges opp, viser risiko og sårbarhetsanalysen at det ikke er 
identifisert uønskede hendelser som gjør planområdet uegnet for arealformålet i 
detaljreguleringen for Esval Miljøpark 
 

7.4.4 Grunnforhold 
Geotekniske vurderinger (17) tar hensyn til at massene som skal deponeres i fremtiden er 
filterkaker fra Nes Miljøpark AS. Det er gjennomført laboratorieundersøkelser for å fastsette 
materialets geotekniske egenskaper. Det er også gjennomført stabilitetsberegninger for den 
maksimale oppfyllingen som ligger til grunn for utbyggingsalternativet. Beregningene tar 
også hensyn til planlagt trasé for ny adkomstvei ned til området ved sigevannsdammen og 
kommunens pumpestasjoner. 
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Resultatene fra de utførte stabilitetsberegningene legger premisser for maksimal oppfylling 
ved utvidelse av deponiet. Dette er videre benyttet for utarbeidelse av terrengmodell for 
endelig deponi. Med de angitte materialparametrene tilfredsstiller den angitte løsningen 
kravene til beregnet sikkerhetsfaktor i Eurokode 7 og Eurokode 8. Jordarmering i form av 
geonett er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig stabilitet i fyllingsfronten ved 
sigevannsdammen. 
 
Det påpekes at det er knyttet flere usikkerheter til beregningenes inngangsparametere. Dette 
gjelder spesielt styrkeparameterne som er ekstrapolert til beregningsprofilene basert på de 
eksisterende grunnundersøkelsene. Den udrenerte skjærstyrken som er antatt for de nye 
deponimassene er for øvrig vurdert å være konservativ. 
 
For felt BKB8 og BKB9, anses ikke skråningsstabilitet å være vurdert som en relevant 
problemstilling. Dersom det skal oppføres tyngre bygg/konstruksjoner i området, må det i 
forbindelse med detaljprosjektering vurderes nærmere om det skal utføres 
grunnundersøkelser for vurdering av fundamentering. 
 
Under forutsetning av at oppfylling gjennomføres i henhold til plan som ligger til grunn for 
utredningen, har utbyggingsalternativet ubetydelig konsekvens (0) for områdets stabilitet. 
 

7.4.5 Fysisk egnethet som byggegrunn 
Egnethet som byggegrunn er vurdert ut fra om grunnen kan medføre inntrengning av 
deponigass, samt grunnens stabilitet. Utredningen tar utgangspunkt i de utfordringer som 
følger av å etablere ny virksomhet på oppfylte deponier. Dette er utfordringer knyttet til 
setninger, risiko for utglidning av grunn, dannelse av deponigass, forurensing og infrastruktur 
i grunnen. Det er også betydelig teknisk infrastruktur i bakken under de oppfylte områdene. 
 
I vurderingen er alle areal som har formål byggegrunn i utbyggingsalternativet gitt en verdi 
fra 1 til 4 basert på kriteriene som er vist i Tabell 5.  
 
Tabell 5: Verdisetting av areal med ulke egenskaper som byggegrunn 

Verdi Type areal 

0 Ikke byggegrunn. Årsak kan være formål i reguleringsplan eller terrengform 

1 Oppfylt deponi med dannelse av deponigass. Det må tas hensyn til setninger og 
etablering på forurenset grunn. 

2 Oppfylt deponi uten dannelse av deponigass. Det må tas hensyn til setninger og 
etablering på forurenset grunn. 

3 Naturlig terreng 

 
 
Tabell 6 viser en oppsummering av tilgangen på byggeareal av ulik kvalitet for alternativ 1 
sammenlignet med referansealternativet.  

 
 



Planbeskrivelse Esval Miljøpark

 

Side 54 av 61 
 

Tabell 6: Vurdering av arealenes egnethet som byggegrunn for referansealternativet og 
utbyggingsalternativet. 

Verdi Areal 
Referanse-
alternativer 
(daa) 

Areal 
Alternativ 1 
(daa) 

Kommentar 

0 107,6 0 Kun områder med bygg og/eller anlegg som formål er 
inkludert i utredningen 

1 77,6 135,3 Større areal på deponiflata (BKB1) forblir tilgjengelig til 
formålet. Samt arealene BKB6 og BKB7 

2 23,0 34,8 Felt BKB2 vil få redusert kvalitet pga oppfylling. 

3 45,2 83,3 Område BKB 8 og BKB9 bidrar med nytt byggeareal på 
naturlig grunn. Andre byggeareal på naturlig grunn er av alle 
praktiske hensyn belagt med eksisterende virksomhet 

Totalt 
byggeareal 

145,8 253,4  

Totalt 235,4 253,4  
 

 

Utbyggingsalternativet gir en tilnærmet fordobling av arealet som er best egnet til 
byggegrunn, det vil si områder der det tidligere ikke har vært deponi, sammenlignet med 
referansealternativet. Dersom en tar i betraktning at alle tilgjengelige områder i denne 
kategorien i praksis er bebygd i dagens situasjon, vil utbyggingen gi en svært positiv tilvekst i 
areal. Lokaliseringen av de nye byggeområdene (BKB8 og BKB9) er også mer gunstig for 
virksomhet som har behov for store, samlede areal, eller ønsker en beliggenhet med mer 
tydelig skille mot øvrig virksomhet. 
  
Byggeareal på oppfylte deponi øker også betydelig. Dette vil gi ytterligere nye områder der 
det kan etableres ny aktivitet. Problemstillinger knyttet til setninger og deponigass må 
hensyntas ved utbygging, og det er begrensninger i forhold til typen virksomhet som er 
egnet, men samtidig er dette areal som vil være tilgjengelige for bygg og anlegg i Alternativ 
1. I referansealternativet vil det være nødvendig å flytte virksomhet som i dag foregår på 
areal som skal tilplantes til de områdene som er under oppfylling for å opprettholde 
aktiviteten. Tilgjengelig areal økes derfor betydelig. 
 
Utbyggingsalternativet har stor positiv effekt på arealer som er egnet til byggeformål. Dersom 
det ikke tas hensyn til at det meste av arealene er beslaglagt til annen virksomhet er 
økningen er estimert til ca 50% for totalt byggeareal og 100% for områder med den beste 
byggegrunnen. Dersom det tas hensyn til at areal som vil være tilgjengelig med gjeldende 
regulering i all hovedsak er bebygd, så er økningen større. 
   
 
Samlet anses dette for å være en stor positiv konsekvens for tilgangen på egnet byggeareal. 
 
Samlet vurdering av egnethet som byggegrunn: Stor positiv konsekvens (+++) 
 

7.4.6 Oppsummering av KU 
En sammenstilling av konsekvenser for utbyggingsalternativet (alternativ 1) er vist i tabell 7. 
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Tabell 7. Samletabell for KU, Alternativ 1 er sammenlignet med Alternativ 0 

Konsekvensutredningstema Konsekvens  Kommentar 
Landskap -/--  
Forurensning og vannmiljø -  
Jordvern --  
Overordnete planer og 
føringer 

+  

Trafikk -  
Grunnundersøkelser 0  
Næringsutvikling og 
verdiskapning 

+++  

Fysisk egnethet som 
byggegrunn 

+++  

 
Planforslaget gir mulighet for å realisere kommunens strategiske planer for næringsutvikling 
på Esval. Effekten av dette vil være utvikling av lokalt næringsliv og grunnlag for etablering 
av nye arbeidsplasser. 
 
Det er behov for å øke samfunnets kapasitet til å ivareta ressursene i avfallet, og for sikker 
håndtering av materialer som må fases ut av sirkulasjon. Denne typen virksomhet er allerede 
etablert i området og planen vil tilrettelegge for videreføring av denne, samtidig som ny 
virksomhet etableres.  
 
Som konsekvens av ny etablering, vil jordbruksareal i området reduseres. Det vil bli noe mer 
trafikk og nye bygg og anlegg vil endre områdets visuelle inntrykk. Dette vurderes som 
negativt. Forurensing fra ny virksomhet kontrolleres gjennom driftstillatelser, og skal dermed 
ikke påvirke nærmiljø eller resipient negativt. Likevel anses det som sannsynlig at ny 
virksomhet vil kunne medføre økt støybelastning for omgivelsene.  
 
Totalt sett vil utviklingen på Esval ha positive konsekvenser for samfunnsutviklingen. For 
lokalmiljøet vil planforslaget medføre noen negative konsekvenser. Disse er forsøkt minimert 
gjennom plankart og bestemmelser. 
 

7.5 Relevante planfaglige tema som ikke inngår som del av KU 

7.5.1 Konsekvenser for folkehelse 
Utredning av forurensing viser at det ikke vil oppstå forurensing som vil medføre noen risiko 
for at det vil oppstå utslipp av forurensing på et nivå over grenseverdier. Støy og lys fra 
virksomheten er likevel identifisert som faktorer som kan oppleves som ubehagelige for 
nærmiljøet. Ulempene fra dette øker likevel relativt lite sammenlignet med 
referansealternativet, da mye av virksomheten der, som er av lignende karakter, vil bestå.  
 
Rekreasjonsområdet, med sti mot Vorma skal beholdes. Dette vil, som i dag, være godt 
skjermet fra øvrige areal innenfor planområdet.  

7.5.2 Konsekvenser for natur og miljø 

Naturmangfold 
Det overordnede formålet med Naturmangfoldloven (2009) er å ta vare på naturens 
mangfold og de økologiske prosessene gjennom bærekraftig bruk og vern. Offentlige 
beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 
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kunnskap om artsbestandens situasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt 
effekten av påvirkninger. 
 
Arealene i planområdet er tatt i bruk til landbruk og deponi. Dette medfører at planområdet 
har små eller ingen verdier knyttet til naturmangfold. Planforslaget omdisponer ikke natur til 
byggeformål. 
 
Eventuelle fremtidige utslippstillatelser vil være selvstendige offentlige vedtak. Vedtak om 
utslippstillatelse vurderes opp mot de krav som stilles i forurensingsloven og 
naturmangfoldloven og skal derfor ikke vurderes i dette planarbeidet. 
 

Friluftsliv 
Vorma er egnet som friluftsområde. Beitelandskapet langs Vorma er attraktivt for dyr og 
mennesker. Alternativ 1 regulerer en mindre del av elvebredden. Denne strekningen 
reguleres til landbruksformål og sikrer at det legges til rette for sti langs Vorma. 
 
Før deponiet er tilplantet vil deponiet i deler av året skille seg ut fra omgivelsene ved at jorda 
ligger eksponert. Deponiet er kun synlig fra en liten del av elva og vil derfor ha liten betydning 
for friluftslivet på og langs Vorma. Sammenlignet med alternativ 0 innebærer alternativ 1 lik 
arealbruk for de delene som er eksponert mot Vorma. Det vil derfor være liten eller ingen 
forskjell på disse alternativene. Deponiet vil revegeteres i begge alternativene og vil derfor 
blir mindre synlig fra Vorma sammenlignet med dagens situasjon. 

Kulturlandskapet i Vormadalen 
Riksantikvaren arbeider med å utarbeide en oversikt over kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA) (18). Dette skal være et verktøy for kommunene, slik at de kan 
ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. Nes kommune har foreslått Vormadalen 
som et potensielt KULA landskap. Denne vurderingen er ikke ferdigstilt, og det er derfor ikke 
avgjort om Vormadalen vedtas som kulturlandskap av nasjonal interesse. Figur 8 viser 
skissert område for Vormadalen kulturlandskap (t.v.). Blått omriss er områder som er 
foreslått ved kommunemøter. Norgeskartet (t.h.) viser status i arbeidet med kartleggingen. 
Mørkeblå fylker betyr at møter med kommunene er gjennomført. Akershus fylke (nå en del 
av Viken) er mørkeblått. Før vurderingen er avsluttet er det vanskelig å vite hvordan 
planforslaget skal forholde seg til foreslått KULA-vurdering. 
 



Planbeskrivelse Esval Miljøpark

Side 57 av 61 

 

Figur 31: Kartet (t.v.) viser skissert område for Vormadalen kulturlandskap. Blått omriss er områder 
som er foreslått ved kommunemøter. Norgeskartet (t.h.) viser status i arbeidet med kartleggingen. 
Mørke blå fylker betyr at møter med kommunene er gjennomført. Akershus fylke (nå en del av Viken) 
er mørkeblått. 

Kulturminner 
Planforslaget vurderes ikke å medføre konsekvenser for kulturminneverdier. Kulturminne 
innenfor planområdet er regulert til båndlegging etter lov om kulturminner. Det er tidligere 
utført registrering av fornminner i jordbruksområdene (A2). 

7.5.3 Konsekvenser for barn og unge 
Planens byggeområder omfatter ikke arealer som benyttes av barn og unge eller er egnet til 
rekreasjon/friluftsliv. Langs Vorma går det i dag en sti gjennom planområdet som kan 
benyttes til friluftsliv. Alternativ 1 sikrer at stien opprettholdes, slik at barn og unge kan 
benytte stien og området langs Vorma. Adkomst til stien vurderes best egnet fra Esvalvegen. 
Ingen av alternativene medfører konsekvenser for skole- eller barnehagekapasitet. 
 
Den nye kretsløpsparken kan inneholde en læringsareana for barn og unge. Mange 
kommuner og avfallsselskap etablerer klasserom i tilknytning til sine anlegg som brukes til 
opplæring og informasjon av elever og evt. andre i lokalbefolkningen. I kommunens 
næringsplan er samarbeidet med Hvam videregående skole nevnt spesielt.  
 
Tilgang for barn og unge vil stille krav til at området er utformet slik at ferdsel kan foregå trygt 
og at det er tydelig hvilke areal som er tilgjengelige for publikum. 
 

7.5.4 Universell utforming 
Krav til universell utforming for bygg og uteområder innenfor planforslaget reguleres av TEK 
17.  

7.5.5 Juridiske konsekvenser 
Planforslaget fører ikke til juridiske konsekvenser for kommunen. 
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8. Medvirkning i planprosessen 
Fremdrift i planprosessen er beskrevet i kapittel 3. Dette kapitlet beskriver tilbakemeldinger 
fra varsling av planforslag, høring av planprogram og medvirkningsmøte. 
 

8.1 Innspill til varsel om oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram, 
samt opphevelse av reguleringsplan for kommunal fyllplass – Esval 2, 24 
februar 2016 

Sammenstilling av høringsuttalelser og kommentarer er vedlagt planbeskrivelsen. 
 

8.2 Innspill ved varsel om gjenopptagelse av planarbeid og utvidelse av 
planområde 4. februar 2020. 

Sammenstilling av høringsuttalelser og kommentarer er vedlagt planbeskrivelsen. 
 
 

8.3 Medvirkningsmøte 12. februar 2020 
Det ble avholdt et medvirkningsmøte med naboer den 12. februar 2020. På møtet uttrykte 
naboene følgende tema som var viktige for dem i planarbeidet: 

- Ønske om voll og vegetasjonsskjerm mellom naboer og Esval Miljøpark for å skjerme 
mot innsyn, støy, støv og lukt  

- Mengden tungtrafikk og skoleveg langs fylkesveg 177. Ønske om avkjøringsfil og 
fortau langs fylkesveien. Bekymring for at tiltaket vil medføre betydelig økt 
trafikkmengde. 

- Geoteknisk stabilitet og muligheten for kvikkleireskred i området 
- Driftstider ved etablering av støyende virksomheter 
- Ønske om å bli informert om hvilke bedrifter som vil etableres etter at 

reguleringsplanen er vedtatt. 
- Ønske om spyling og kosting av vei for å redusere støvplager 
- Geoteknisk stabilitet i deponiet og nærområde som følge av deponiet 
- Høyde på bebyggelse, begrensning av maksimal byggehøyde til maks 10 m 
- Ønske om lavere utnyttelsesgrad for å skjerme landskapet 
- Bekymring for skygge på jordbruksareal (avlingstap) fra høye bygg 
- Forlengelse av skjerming mot Veset 
- Ønske om at det ikke skulle være oppstillingsplasser ved fyllestasjonen. 
- Bekymring for negativ påvirkning på Vorma 
- Omdømmetap og verditap for omkringliggende eiendommer 
- Buffersone mot naboskog 
- Bekymring for tap av biologisk mangfold 
- Bekymring for forsøpling  

 
Følgende justeringer er gjort i planforslaget med bakgrunn i konsekvensutredninger innspill, 
medvirkningsmøte og konsekvensutredninger: 

- Vegetasjonsskjerming i plankart og krav til etablering av voll og beplantning 
- Rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau innenfor planområdet 
- Vurdering av tungtrafikk på fylkesvei 177 i trafikkanalysen.  
- Krav til støy i planbestemmelsene 
- Krav til supplerende geotekniske vurderinger 
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- Krav til spyling og kosting av vei for å redusere støvplager 
- Byggegrense med jordbruksområdet i nord 
- Utredning av forurensning 
- Buffersone mot naboskog 
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