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2. gangsbehandling - Detaljregulering for Esval miljøpark 
 
Kommunestyret 20.04.2021: 

 
Behandling: 
Utsettelsesforslag, foreslått av Tove  Nyhus, Fremskrittspartiet 
2. gangs behandling utsettes til utgangen av året 2021, og begrunnes med følgende: 
 
1) Infrastruktur som god veiforbindelse er en absolutt betingelse for at Esval skal kunne lykkes. 
Vedtak om ny trase for E16 være avklart. 
 
2) Greenlab Nes AS skal få tid til å komme opp med hvilken type virksomhet som ønskes etablert på 
området. 
 
3) Planarbeidet har ikke tatt hensyn til en eventuell matproduksjon i større veksthus basert på energi 
gjenvinning og som sirkulær økonomi. 
 
4) Eventuelle kostnader relatert til reguleringsplanen bør avklares 
 
2. gangsbehandling - detaljregulering for Esval miljøpark, foreslått av Tom Roterud, Senterpartiet 
Felles forslag Nes SP og Nes AP 
 
For å forsvare bruken av matjord og spille på lag med landbruksbygda Nes samt utvikle grønn næring 
skal ny virksomhet på Esval 
være gjenvinning, forskning og innovasjon som relaterer seg 
mot sirkulærøkonomi. 
 
Esval miljøpark åpner ikke for etablering av lagervirksomhet og industri som kan etablere seg på 
kommunens industrifelt på Herbergåsen 
 
Tilleggsforslag fra MDG, foreslått av Jo Inge Buskenes, Miljøpartiet De Grønne 
Vedtaket forutsetter at 
 



1. ansatte på Esval ikke utsettes for helsefare på grunn av deponigass 
2. grunnforholdene ikke innebærer risiko for kvikkleire-ras 
3. avrenningen til Vorma ikke utgjør en helse- eller miljørisiko 
 
Alternativt forslag, foreslått av Kjell Jevne, Høyre 
Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 23.03.2020, revidert 
12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020, revidert 12.03.2021 og planbeskrivelse datert 
29.04.2020 revidert 12.03.2021 med følgende endringer: 
 
Maksimal deponihøyde på BKB1 økes tilsvarende nivået på tillatt mellomlagring, henholdsvis til kote 
173, 176 og 180. Maksimal deponihøyde på BKB3 økes til kvote 170. Maksimal deponihøyde på felt 
BKB8 økes til 180.  
 
Reguleringsplan for Eval 2 (kommunal fyllplass), vedtatt 26.03.1996 og reguleringsplan for Eval - 
Holsravina, vedtatt 08.09.2015, oppheves med vedtak av ny plan. Reguleringsplan for atkostveg 
Esval, vedtatt 24.08.1995, oppheves der ny vedtatt plan overlapper den gamle planen.  
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
Det ble først tatt stilling til utsettelsesforslaget fra representant Nyhus (Frp).  
Utsettelsesforslaget fikk 12 stemmer (Frp 4, H 3, SV/R 2, V 1, TSL 1, Grøndahl MDG) og falt, mot 23 
stemmer. 
 
Votering: 
Tilleggsforslagene ble vortert over punktvis. 
 
Alternativt forslag fra representant Jevne (H) fikk 3 stemmer (H 3), og falt mot 32 stemmer. 
 
Innstillingen fra formannskapet fikk 28 stemmer (Ap 12, Sp 8, H 3, MDG 2, V 1, Krf 1, 1 uavh.) og ble 
vedtatt mot 7 stemmer (Frp 4, SV/R 2, 1 TSL). 
 
Tilleggsforslaget fra representant Buskenes (MDG) fikk 29 stemmer, og ble vedtatt mot 6 stemmer (4 
Frp, Krf 1 og TSL 1). 
 
Tilleggsforslaget fra representant Roterud (Sp) fikk 27 stemmer, og ble vedtatt mot 8 stemmer (4 Frp, 
SV/R 2, Krf 1 og TSL 1). 
 
KST- 21/37 Vedtak: 
Kommunestyrets vedtak: 
Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 24.03.2020 revidert 
12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020 revidert 12.03.2021, og planbeskrivelse datert 
29.04.2020 revidert 12.03.2021. 
 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996 og reguleringsplan for Esval – 
Holsravina vedtatt 08.09.2015 oppheves ved vedtak av ny plan. Reguleringsplan for adkomstveg 
Esval, vedtatt 24.08.1995 oppheves ved vedtak av ny plan, der ny plan overlapper den gamle planen. 
  
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
Vedtaket forutsetter at: 
 
1. ansatte på Esval ikke utsettes for helsefare på grunn av deponigass. 
2. grunnforholdene ikke innebærer risiko for kvikkleire-ras. 
3. avrenningen til Vorma ikke utgjør en helse- eller miljørisiko. 



 
For å forsvare bruken av matjord og spille på lag med landbruksbygda Nes samt utvikle grønn næring 
skal ny virksomhet på Esval være gjenvinning, forskning og innovasjon som relaterer seg mot 
sirkulærøkonomi. 
 
Esval miljøpark åpner ikke for etablering av lagervirksomhet og industri som kan etablere seg på 
kommunens industrifelt på Herbergåsen. 
 
Formannskapet 13.04.2021: 

 
Behandling: 
Sak 50/21  – Detaljregulering for Esval miljøpark. Alternativt forslag:, foreslått av Kjell Jevne, Høyre 
Forslag til alternativt vedtak: 
Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 24.03.2020, revidert 
12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020, revidert 12.03.2021 og planbeskrivelse datert 
29.04.2020, revidert 12.03.2021 med følgende endringer: 
 
Maksimal deponihøyde på BKB1 økes tilsvarende nivået på tillatt mellomlagring, henholdsvis til kote 
173, 176 og 180. Maksimal deponihøyde på BKB3 økes til kote 170. Maksimal deponihøyde på felt 
BKB5 økes til 180. 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass), vedtatt 26.03.1996, og reguleringsplan for Esval – 
Holsravina, vedtatt 08.09.2015, oppheves ved vedtak av ny plan. 
Reguleringsplan for adkomstveg Esval, vedtatt 24.08.1995, oppheves der ny vedtatt plan overlapper 
den gamle planen. 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
 
Utsettelsesforslag, foreslått av Tove  Nyhus, Fremskrittspartiet 
2. gangs behandling utsettes til utgangen av året 2021, og begrunnes med følgende: 
 
1) Da infrastruktur som god veiforbindelse er en absolutt betingelse for at Esval skal kunne lykkes, 
bør vedtak om ny trase for E16 være avklart. 
 
2) Greenlab Nes AS skal få tid til å komme opp med hvilken type virksomhet som ønskes etablert på 
området. 
3) Planarbeidet har ikke tatt hensyn til en eventuell matproduksjon i større veksthus basert på energi 
gjenvinning og som sirkulær økonomi. 
 
 
Representant Nyhus (Frp) fremla et utsettelsesforslag som det først ble votert over. 
Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer (Frp, H, SV/R og TSL) og falt, mot 7 stemmer (Ap, Sp, MDG). 
 
Votering: 
Representant Jevnes (H) alternative forslag fikk 1 stemme (H), og falt mot 10 stemmer. 
 
Innstillingen fra utvalg for teknikk, næring og kultur fikk 7 stemmer (Ap, Sp og MDG), og ble vedtatt 
mot 4 stemmer (H, FrP, SV/R og TSL). 
 
FS- 21/38 Vedtak: 
Formannskapets innstilling (7 stemmer): 
Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 24.03.2020 revidert 
12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020 revidert 12.03.2021, og planbeskrivelse datert 
29.04.2020 revidert 12.03.2021. 



 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996 og reguleringsplan for Esval – 
Holsravina vedtatt 08.09.2015 oppheves ved vedtak av ny plan. Reguleringsplan for adkomstveg 
Esval, vedtatt 24.08.1995 oppheves ved vedtak av ny plan, der ny plan overlapper den gamle planen. 
  
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
Utvalg for teknikk, næring og kultur 06.04.2021: 

 
Behandling: 
Sak: 21/21 Esval Miljøpark, foreslått av Rolf  Steffenrud, Fremskrittspartiet 
2. gangs behandling utsettes til utgangen av året 2021, og begrunnes med følgende: 
 
1) Da infrastruktur som god veiforbindelse er en absolutt betingelse for at Esval skal kunne lykkes, 
bør vedtak om ny trase for E16 være avklart. 
2) Greenlab Nes AS skal få tid til å komme opp med hvilken type virksomhet som ønskes etablert på 
området. 
Kan heller ikke se at planarbeidet har tatt hensyn til en eventuell matproduksjon i større veksthus 
basert på energi gjenvinning og som sirkulær økonomi. 

 
Representanten Stefferuds utsettelsesforslag fikk  2 stemmer (Frp), og falt. Dermed fortsatte 
behandling av saken.  
 
Votering: 
Rådmannens innstilling fikk 10 stemmer og ble vedtatt mot 1 stemme (Frp).  
 
UTNK- 21/21 Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs innstilling (10 stemmer): 
 
Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 24.03.2020 revidert 
12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020 revidert 12.03.2021, og planbeskrivelse datert 
29.04.2020 revidert 12.03.2021. 
 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996 og reguleringsplan for Esval – 
Holsravina vedtatt 08.09.2015 oppheves ved vedtak av ny plan. Reguleringsplan for adkomstveg 
Esval, vedtatt 24.08.1995 oppheves ved vedtak av ny plan, der ny plan overlapper den gamle planen. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 24.03.2020 revidert 
12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020 revidert 12.03.2021, og planbeskrivelse datert 
29.04.2020 revidert 12.03.2021. 
 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996 og reguleringsplan for Esval – 
Holsravina vedtatt 08.09.2015 oppheves ved vedtak av ny plan. Reguleringsplan for adkomstveg 
Esval, vedtatt 24.08.1995 oppheves ved vedtak av ny plan, der ny plan overlapper den gamle planen. 
  
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 
 
Vedlegg: 



01 Plankart Esval miljøpark datert 12.03.21 
02 Planbestemmelser datert 12.03.2021 
03 Planbeskrivelse datert 12.03.2021 
04 Sammendrag av høringinnspill etter offentlig ettersyn datert 12.03.2021 
05 Merknader etter offentlig ettersyn udatert 
06 Illustrasjonshefte med fjernvirkning udatert 
07 Oversiktstegning eiendomsgrenser og støvmåling datert 14.02.19 godkjent 24.02.19 
08 Oversiktstegning fyllingshøyder datert 10.03.20 
09 Oversiktstegning VA-anlegg datert 14.02.19 
10 Prøvetakingskart revidert  07.06.2019 
11 Rapport Beregning av utendørs støynivå datert 12.03.15 rev 09.12.16 
12 Utredning av Industristøy med vedlegg datert 21.09.2020 
13 Risikovurdering Suspendert stoff datert 14.02.19 
14 ROS_analyse datert 24.03.20 
15 KU rapport Forurensning_og_vannmiljø datert 20.03.20 
16 KU rapport Fysisk egnethet som byggegrunn datert 19.03.20 
17 KU rapport Geoteknisk_områdevurdering datert 05.11.19 
18 KU rapport Jordvern datert 24.03.20 
19 KU rapport Landskap datert 29.04.2020 
20 KU rapport Næringsutvikling datert 17.04.20 
21 KU rapport Overordnede planer og føringer datert 06.03.20 
22 KU rapport Trafikk datert 20.03.20 
23 Snitt med eksisterende og nytt terreng for deponi sørvest O-101 udatert 
24 Tilbakemelding fra Styret i Esval Miljøpark KF ift planforslag ny reguleringsplan 
 

SAMMENDRAG 
 
Planforslaget for Esval miljøpark innebærer en omregulering fra i hovedsak deponi, til å legge til rette 
for næringsutvikling, i tillegg til noe deponi.  
 
Planens hensikt er å legge til rette for at området utvikles slik at Esval Miljøpark blir et regionalt og 
nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer 
(gjenvinning) og fornybar energi. Virksomheter som benytter produkter/råstoff produsert i 
planområdet eller har andre synergieffekter med virksomhet i planområdet skal også kunne etablere 
seg. Målet er at bedriftene har nytte av hverandre med større verdiskaping som resultat. 
 
Vedtak av reguleringsplanen vil være et veivalg for den videre utviklingen av Esvalområdet. 
Planforslaget vil slik det nå er utformet  bidra til å sikre fremtidige utvikling avfallsbasert næring og 
fornybar energi. Det er derfor innarbeidet endringer som i større grad sikrer utbygging, og utvikling 
av Greenlab Nes AS.  Endringen medfører en vesentlig reduksjon av mulighet for deponering av 
masser. 
 
Planforslaget gir gjennom bestemmelsene føringer for ønskede type virksomheter avfallsrelatert 
næring. Det er likevel vanskelig å styre hvilke virksomheter som etablerer seg i området over tid 
gjennom plan- og byggesaksbehandling. Reguleringsplanen bør sees i sammenheng med parallell sak 
om etablering av GreenLAb. 
 
Planforslaget omfatter samme område som gjeldende reguleringsplaner for Esval fyllplass og 
Holsravina, disse foreslås opphevet. I tillegg foreslås overlappende del av reguleringsplan for 
adkomstveg Esval opphevet. 
 
 
 



SAKSOPPLYSNINGER 
 
Planområdet 
Planforslag for Esval miljøpark har vært lagt ut til offentlig ettersyn og legges nå frem til vedtak. 
Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult AS på vegne av Nes kommune ved Esval Miljøpark KF. 
 
Planområdet Esval miljøpark ligger på Esval ved Vorma og fv. 177 Eidsvollvegen i Nes. 5 km nord for 
Vormsund og 5 km sør for Fenstad (Kampå). 
 

 
Bilde 1: Plassering av planområdet. 

 
Planområdet er omkring 450 daa, og berører fire eiendommer. To av eiendommene, gbnr. 93/1 
(Esval miljøpark) og 93/1 fnr.1 (grisefjøset på purkeringen) er eid av Nes kommune. Eiendommen 
93/19 er eid av Oslo kommune (RBA-anlegget). Landbrukseiendommen 23/1, nordøst i planområdet 
er eid av en privat grunneier. Området A2 har vært en del av landbrukseiendommen, men er blitt 
kjøpt av Nes kommune for utvidelse av Esval miljøpark.  
 



 
Bilde 2: Flyfoto av planområdet med hvitt omriss.  

 
Planområdet består i dag av aktiviteter relatert til avfall og gjenvinning, delvis av industriell karakter, 
og deponi. 
Omkringliggende arealer er dyrket mark og noe skog. 
 
Bakgrunn 
Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av Esval miljøpark innenfor det som er 
avsatt i kommuneplanen (A2) og for å følge opp kommunens overordnede planer og strategier.  
 

Kommuneplanen 
Dagens område til Esval miljøpark er i kommuneplanens arealdel avsatt til «andre typer 
bebyggelse og anlegg (massedeponi)». Et av de overordnede målene i kommuneplanens 
samfunnsdel, er at Nes skal være et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring 
innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Området der Esval miljøpark 
ligger er pekt ut som plassering for denne utviklingen. For å tilrettelegge for videreutvikling av 
miljøparken og kommunens målsetning, ble området A2 avsatt til fremtidig «andre typer 
bebyggelse og anlegg (avfallsforretning)» i kommuneplanens arealdel vedtatt 30.06.2015, for å 
utvide miljøparken. 

 
Strategisk næringsplan 2017-2030 
Utvikling av Nes miljøpark trekkes frem i planen som ett av flere strategiske satsningsområder 
for at Nes kommune skal være en attraktiv næringskommune. I den forbindelse vil Nes 
kommune være en bidragsyter for å øke attraktiviteten for området. Gjennom planens 
tilhørende handlingsplan, er et av tiltakene å tilrettelegge for næringsområder i tilknytning til 
driften og områdene rundt Nes Miljøpark.  

 
Planprosessen 
Planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for Esval Miljøpark ble fastsatt av Nes 
kommune den 21. juni 2016. Det ble i etterkant varslet en utvidelse av planområdet slik at det også 
omfatter Holsravina og nesten hele planområdet Esval Fyllplass 2.  
 
Gjenopptagelse av planarbeidet ble varslet i februar 2020. Planforslaget ble deretter vedtatt lagt ut 
til offentlig ettersyn av formannskapet 09.06.2020. Fristen for høringsinnspill var 07.09.2020. 
Merknader i forbindelse med offentlig ettersyn lagt ved som vedlegg 5. 
 
I løpet av høringsperioden ble det holdt informasjonsmøte om planforslaget i Nes kulturhus 
26.08.2020. Her ble planforslaget som ble lagt ut for førstegangsbehandling presentert. For 



beskrivelse av tidligere medvirkning i saken, se formannskapets sak 65/20. 
 
Gjeldende planstatus 
Området til Esval miljøpark og arealer som tidligere har vært deponi, er i kommuneplanens arealdel 
avsatt til «andre typer bebyggelse og anlegg». Det er i tillegg avsatt et område til fremtidig «andre 
typer bebyggelse og anlegg», kalt A2. Dersom A2 ikke realiseres, skal dette arealet tilbakeføres til 
LNF-område. 
 

 
Bilde 3: Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel, og som viser planområdet avsatt til andre typer bebyggelse 
og anlegg, og A2. 

 
Planforslaget er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen med unntak av en del av planområdet 
sør/sørøst for Miljøparkvegen, felt BKB 6 og BKB7, se kartutsnitt under. Dette området er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til LNF, men inngår som utbyggingsformål (særskilt anlegg) 
gjennom tidligere reguleringsplan for Esval. 
 

 
Bilde 4: Område markert med skravur er en del av planområde avsatt til LNF i kommuneplanen. 

 
Planområdet er i dag regulert av tre gjeldende reguleringsplaner.  

· Reguleringsplan for kommunal fyllplass – Esval 2, vedtatt 1995 og revidert 8. juli 1996 

Planen legger i hovedsak til rette for fylling og deponi av avfall, samt uttak og lagring av 
masse for overdekking, i tillegg til nødvendig teknisk anlegg. Det er også regulert område 
for driftsbygninger og annet avfallsrelatert virksomhet. Denne planen er foreslått 
opphevet i sin helhet, hvis det nåværende planforslaget blir vedtatt.  



· Detaljreguleringsplan for Esval – Holsravina, vedtatt 08.09.2015 
Planen gjør det mulig å utnytte Holsravina til deponi, og sikrer at områder regulert til 
Grønnstruktur og vegetasjonsskjerm blir beplantet etter at oppfyllingen er avsluttet. Denne 
planen er foreslått opphevet i sin helhet, hvis det nåværende planforslaget blir vedtatt.  

· Adkomstveg Esval, vedtatt 24.08.1995 
Planen regulerer Miljøparkvegen, som går fra fylkesveg 177 Eidsvollvegen og frem til Esval 
Miljøpark. Ny foreslått plan overlapper delvis. Det er derfor foreslått å oppheve der ny plan 
overlapper, hvis det nåværende planforslaget blir vedtatt.  

 
Presentasjon av planforslaget 
Planens hensikt 
Nes kommune ønsker å tilrettelegge for grønn og sirkulære økonomi ved å etablere ny 
næringsvirksomhet på Esval. Det skal legges til rette for å utvikle en industriell symbiosepark og flere 
kompetansearbeidsplasser i et senter for industriell innovasjon og bærekraftig infrastruktur. 
Planarbeidet legger også til rette for økt deponivolum i arealene der det har vært/er etablert 
deponivirksomhet. Reguleringsplanen vil bidra til forutsigbare rammevilkår for industri og 
næringsutvikling.  
 
Det vil være behov for etterdrift og oppfølging av systemene som behandler deponigass og sigevann i 
mange år etter at deponiet er nedlagt. Å opprettholde næringsvirksomhet i området kan gi en større 
trygghet for oppfølging av oppgaver knyttet til etterdrift.  
 
Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget legger til rette for utvikling av avfallsrelatert næring, produksjon av fornybar energi, 
deponikapasitet for forurensede masser og mellomlagring av masser.  
 
Det er fastsatt maksimale deponihøyder og byggehøyder i bestemmelsene, gjennom kotekøyde 
(meter over havet). Tillatte deponihøyde (høyde på nytt terreng etter at det er ferdig oppfylt) 
varierer innenfor planområdet. Høyeste tillate depnihøyde er kote 174. Fastsatte høyder er med på å 
gi forutsigbarhet med tanke på fjernvirkningen av utbyggingen for kulturlandskapet rundt. 
 
Planforslaget regulerer 250 daa til avfallsrelatert næring og industri på arealer som er ferdig 
deponert. Det legges opp til god utnyttelse av arealene regulert til bebyggelse og anlegg. Maksimal % 
BYA er 40 – 50 % og tillatte byggehøyder er på 15-20 meter. Til sammenligning står 
jordrenseanlegget på kotehøyde 169/170, og har en byggehøyde på omring 15-16 meter. Høyeste 
punkt på dette bygget ligger på kotehøyde 185. RBA-anlegget står på kotehøyde 163/164, og er på 
det høyeste omkring 20 meter. Høyeste kotehøyde på bygget er 183. 
 
Deler av de regulerte områdene er deponi i dag, eller har tidligere vært det. Gjennom planarbeidet er 
det sikret at arealbruk og bestemmelser tar hensyn til utfordringene som følger av nyetablering på og 
i randsonen av planområdet.  
 



 
Bilde 5: Illustrasjon av planområdet, ved maksimal utbygging av avfallsrelatert næring.  

 
Planforslaget legger begrensninger på støv, støy og lukt, med tanke på betydningen dette vil ha for 
naboer og nærmiljøet. Reguleringsplanen gir også føringer for det visuelle uttrykket gjennom å stille 
krav til blant annet grønnstruktur og vegetasjonsskjerming, byggehøyde og byggetetthet (som 
beskrevet ovenfor) og farge på fasader. 
 
Lokal grønn energi 
Planforslaget åpner opp for solfangere og solceller innenfor feltene GAA1 og BKB7, og på tak. 
Tilrettelegging av solanlegg innenfor planområdet, gjør det mulig å forsyne deler, eller hele 
næringsområdet på Esval miljøpark med lokal grønn energi. 
 
Konsekvensutredning (KU) 
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. 
 
Som konsekvens av utviklingen planforslaget legger opp til, vil jordbruksareal i området reduseres. 
Det vil også bli noe mer trafikk og nye bygg og anlegg som 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. 
 
Til tross for negative konsekvenser for nærmiljøet rundt Esval miljøpark, er det vurdert at 
konsekvensene av utbyggingen samlet vil være positiv for samfunnsutviklingen. Planforslaget legger 
føringer for å redusere forurensning som støy, støv, lukt og lys, for å dempe konsekvensene for 
nærmiljøet. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
ROS-analysen har pekt på uønskede hendelser og foreslått tiltak for å redusere risikoen. Tiltakene er 
fulgt opp og innarbeidet i plankartet og planbestemmelsene. Utover dette viser ROS-analysen at det 
ikke er identifisert uønskede hendelser som gjør planområdet uegnet for arealformålet i 
planforslaget. 
 
Merknader etter offentlig ettersyn 
I løpet av høringsperioden etter førstegangsbehandlingen, kom det inn totalt 11 høringsinnspill.  
Regionale myndigheter har påpekt behovet for trinnvis deponering, støyutredning og fjernvirkning og 
konsekvenser med tanke på en eventuell KULA-status for Vormadalen. Det er ikke kommet inn 



innsigelser eller problemstillinger som tilsier behov for større endringer i planen, og som utløser 
behov for nytt offentlig ettersyn.  
 
Merknader fra naboer og andre aktører tar i hovedsak opp følgende tema:  

· Deponi- og byggehøyder bør reduseres 
· Arealutnyttelsen må reduseres 
· Vegetasjonsskjerm rundt planområdet er for lite 
· Nærmiljøulemper, spesielt lys- og støyforurensning fra driften på området 
· Plassering av mulig fyllestasjon for biodrivstoff 
· Mangel på vurdering opp mot KULA 
· Bekymring for påvirkning av omkringliggende naturverdier 
· Skepsis til tekniske anlegg i grønnstrukturen  
· Svevende og lite konkret plan 

Merknadene er lagt ved i sin helhet i vedlegg 5, og sammendrag av de enkelte med 
kommunedirektørens kommentar er lagt ved i vedlegg 4. 
 
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn  
Kommunedirektøren foreslår flere endringer i forslag til ny reguleringsplan for Esval etter 
førstegangsbehandlingen. Endringene er basert på vurderinger etter merknader etter offentlig 
ettersyn, dialog med både Esval miljøpark KF og ny leder av Greenlab Nes AS. Kommunedirektøren 
vurderer endringene som foreslås som mindre endringer, og at planen ikke har behov for å legges ut 
på nytt offentlig ettersyn. 
 
Kommunedirektørens forslag til endringer (punktene er nærmere vurdert under): 

· Det er gjort flere mindre endringer planbestemmelsene, og språklige forbedringer og 
presiseringer. 

· Presisering av maksimal høyde for deponi og mellomlagring  
· Maks kotehøye for deponi reduseres for feltene BKB3 og BKB5, for å sikre at det blir 

tilstrekkelig byggehøyder for utvikling av ny avfallsrelatert næring.  
· Øke fra maks 40 % BYA til 50 % BYA på felt BKB3  
· Arealformålet «bensinstasjon/vegserviceanlegg» (BV) er endret til «kombinert bebyggelse 

og anlegg» (BKB10), men med fortsatt mulighet for etablering av fyllestasjon. I tillegg 
tillates det en tank på området med maksimal høyde 25 meter, og diameter 3 meter. 

· Bestemmelsesområdene kompostering og hageavfall innenfor felt BKB1, endres til 
«mellomlagring» 

· Hensynssonen (H350_9) rundt fyllestasjonen endres fra en radius på 85 meter til radius på 
60 meter. 

· Det åpnes for etablering av solfangere og solceller (solanlegg) også på felt BKB7 og flate 
solanlegg på tak. 

· Det er satt krav til at materialvalg innenfor planområdet skal være i mørke jordfarger, på 
grunn av fjernvirkning 

 
Skillet mellom «mellomlagring» og «deponi» 
Områder som i tidligere planforslag er benevnt med mellomlagring, har i praksis åpnet opp for både 
permanent deponering av masser, i tillegg til mellomlagring av masser. Kommunedirektøren mener 
det er forvirrende at «mellomlagring» på plankartet både indikerer høyde mellomlagring og høyde på 
nytt terreng etter oppfylling. For å presisere ytterligere, foreslår kommunedirektøren å skille på disse 
benevnelsene. I planforslaget som nå blir lagt frem til vedtak, vil maksimalt tillatt mellomlagring 
fremdeles stå i plankartet. Men dette vil nå kun indikere tillat høyde for mellomlagring. Maksimalt 
tillatt høyde for deponering er derimot regulert i punkt 4.1.3 i bestemmelsene. I tillegg er det, som 
tidligere, vist nye høydekoter i GAA1. 
 



Hensynssonen rundt fyllestasjonen (H350_9) reduseres 
Hensynssone rundt fyllestasjonen reduseres fra en radius på 85 meter til 60 meter. Etter dialog med 
Gasum, skal hensynssonen rundt en fremtidig fyllestasjon ta utgangspunkt i veiledende 
sikkerhetsavstander basert på DSBs forslag til temaveileder for sikkerhetssone rundt fyllestasjoner 
for biogass, datert 30.10.2019.  
 
Ifølge temaveilederen er det for fyllestasjon i et område omkranset kun av arbeidsplasser (næring, 
industri, kontorplasser) og ikke bolig eller overnatting, «midtre sone» med radius på 60 meter. 
Kommunedirektøren foreslår dermed å redusere hensynssonen rundt fyllestasjonen på BKB10 til 
radius på 60 meter. Dette vil føre til mer byggeområde på feltene BKB8 og BKB9. 
 
Før etablering av en biogass fyllestasjon må det gjøres en kvantitativ risikovurdering (QRA) for å 
kartlegge hvor stor en slik sikkerhetssone må være. Det forventes at sikkerhetssonen rundt anlegget 
reduseres vesentlig etter denne undersøkelsen.  
 
Viktige hensyn: 
Teknisk infrastruktur (vei, vann avløp) 
Planområdet benytter eksisterende adkomstveg fra fylkesveg 177 Eidsvollvegen til Esval miljøpark. 
Det er ikke lagt opp til tiltak på vei eller kryss.   
 
Før det kan bygges ut innenfor planområdet må det dokumenteres tilstrekkelig kapasitet for vann og 
avløp. Ledningskapasiteten for drikkevann er god, men kapasitet på prosessvann er begrenset. Behov 
og løsning for prosessvann må avklares med Nes kommune v/Kommunalteknikk før utbygging som 
tilrettelegger for nye virksomheter. Dette er sikret i bestemmelsene, ved at detaljplan for vann, 
spillvann og overvann skal legges frem for godkjenning av kommunen ved søknad om 
rammetillatelse. 
 
Det er noe kapasitet på avløpsledningen til Fjellfoten renseanlegg. Renseprosessen på Fjellfoten 
renseanlegg er primært satt opp for å rense vanlig husholdningskloakk. Spillvann fra industri og 
næring kan dermed ødelegge renseprosessen eller gå urenset gjennom anlegget. Det er verken 
ønskelig med plast eller tungmetaller i avløp som skal inn til Fjellfoten renseanlegg. Det må gjøres en 
konkret vurdering sammen med Nes kommune v/Kommunalteknikk ved etablering av nye 
virksomheter med tanke på avløp og mulig behov for eget renseanlegg. 
 
Geoteknikk/grunnforhold 
Feltene BKB1 til BKB7 er arealer som ligger helt eller delvis på tidligere deponerte masser. I henhold 
til KU for geoteknisk områdevurdering (vedlegg 17) er dette masser som har stor variasjon i 
geotekniske egenskaper, og det er varierende dybde til opprinnelig naturlig terreng. Det må derfor 
forventes stor forskjell i bæreevne og setningsegenskaper i grunnen i disse områdene. Det vil derfor 
være nødvendig med spesifikke geotekniske undersøkelser i hvert enkelt tilfelle ved eventuell 
fremtidig utbygging. 
 
Feltene BKB8 til BKB10 ligger på naturlig grunn, og er i vurdert KU for geoteknisk områdevurdering 
(vedlegg 17) vurdert som relativt godt egnet til utbygging. Det vil likevel være nødvendig med 
geoteknisk prosjektering av fundamentering i hvert enkelt tilfelle. Det kan også være nødvendig med 
supplerende grunnundersøkelser. 
 
Økonomi 
Parallelt med denne saken, behandler kommunen sak om selskapsetablering av Greenlab Nes AS, 
som skal drifte næringsarealene innenfor planområdet. GreenLab Nes AS skal være en grønn sirkulær 
industripark som skal legge til rette for samspill mellom virksomheter hvor systemintegrasjon av 
miljøvennlige energiformer og avfallsbasert virksomhet. 
 
Planforslaget legger opp til utvikling av næringsområde og gir mulighet for inntekter på sikt i form av 



salg eller utleie av arealer.  
 
Kommunedirektøren foreslår å begrense deponivolumet i forhold til forslaget som ble lagt ut til 
offentlig ettersyn. Dette vil medføre en vesentlig reduksjon av kapasiteten til å deponere 
«filterkaker» fra jordrenseanlegget, noe foretaket er forpliktet til å ta imot. Det betyr redusert 
inntekt, men også reduksjon av utgifter tilknyttet deponering som i seg selv overskrider inntektene.  
 
Klima og miljø 
Planforslaget legger til rette for bedrifter som kan bidra til det grønne skiftet, ved å tilrettelegge for 
at området utvikles for næring/industri innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. 
Det skal legges til rette for at avfall, og råstoff produsert av avfall, kan foredles til nye produkter. Det 
kan gi store miljømessig gevinster.  
 
Store deler av planområdet består av gamle deponier. Det er hensiktsmessig å fortsatt bruke disse 
områdene til næring for en kontrollert etterbruk av deponiområdet samt en oppfølging av 
oppsamling og bruk av deponigass.   
 
En god utnyttelse innenfor planområdet vil også bety at behovet for å omdisponere andre områder 
reduseres. 
 
Folkehelse 
Det er vurdert at planforslaget vil ha liten konsekvens for folkehelse sammenlignet med fortsatt drift 
etter eksisterende plan. Det er også vurdert at nærmiljøulemper som støy og lys vil øke relativt lite 
med den planlagte utviklingen sammenlignet med fortsatt drift av dagens anlegg. 
 
Rekreasjonsområdet med sti mot Vorma skal beholdes. Stien vil fortsatt være godt skjermet fra 
anleggene innenfor planområdet.  
 
Universell utforming 
Krav om at universell utforming skal legges til grunn for all utforming av fellesareal og trafikkanlegg 
og så langt det lar seg gjøre for bygninger. 
 
Barn og unges interesser 
Planområdet omfatter ikke arealer som benyttes av barn og unge, og er heller ikke egnet til 
rekreasjon og friluftsliv. Stien mot Vorma beholdes som i dag.  
 
Det er mulig å tilrettelegge for læringsarena for barn og unge innenfor planområdet, for eksempel i 
form av et undervisningsrom i et av anleggene. Det vil i så fall stilles krav til at områder hvor barn og 
unge er trygge for en slik bruk. 
 
Etiske 
Prosessen er gjennomført i samsvar med bestemmelser i Plan- og bygningsloven. Det er lagt opp til 
dialog med naboer for å sikre god forståelse av saken gjennom et åpent møte.  
 
Juridiske 
Plan- og bygningsloven hjemler krav til prosess for utarbeidelse av reguleringsplan 
Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
Strategisk næringsplan 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) 
Detaljreguleringsplan for Esval – Holsravina 
 
 

VURDERING 
 



Kommunedirektøren mener planforslaget som nå legges frem kan bidra til å nå målene til Nes 
kommune, om å bli regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring innenfor 
kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. Planen legger opp til at en næringsutvikling 
innenfor kretsløpsbasert næring kan etablere seg på arealer hvor deponering er avsluttet og innenfor 
A2. 
 
Reguleringsplanen har som formål å ikke detaljstyre for mye, med tanke på usikkerheten for hvilke 
virksomheter som vil komme til å slå seg ned her. Den er derimot ment å gi handlingsrom med blant 
annet tilstrekkelig byggehøyde for nettopp denne utviklingen. Samtidig legger også planen rammer 
for utbyggingen og bestemmelser om blant annet støy og støv.  
 
Byggehøyder og arealutnyttelse 
I merknadene etter offentlig ettersyn påpeker flere i de private innspillene at byggehøyder og 
arealutnyttelsen innenfor planområdet reguleres for høyt.  
 
Kommunedirektøren mener at hvis Esval miljøpark skal utvikles som et avfallsrelatert 
næringsområde, må det legges til rette for at det er praktisk mulig for virksomheter å få til nødvendig 
bygningsmasse. Kommunedirektøren har vært i dialog med Greenlab Nes AS om hvilke behov de ser 
for seg for fremtidige arealer og bygg. For avfallsrelatert næringsvirksomhet og tilhørende maskiner 
og anlegg, kreves det byggehøyder på minst 14-15 meter. Å legge opp til byggehøyder som ikke er 
innenfor disse kravene, kan gjøre det krevende å få nye virksomheter til å etablere seg innenfor 
næringsområdet. Kommunedirektøren mener på bakgrunn av dette, at byggehøydene i planområdet 
ikke bør reduseres. 
 
Slik kommunedirektøren forstår det, er arealet allerede knapt for den ønskede utviklingen av 
planområdet. Å redusere arealutnyttelsen vil derfor være uheldig, fordi det vil kunne føre til behov 
for mer areal til miljøparken. Kommunedirektøren vil dessuten påpeke at innenfor den regulerte 
arealutnyttelsen, er også arealer til parkering medregnet. En høy BYA vil dermed sikre at de 
fremtidige næringsarealene utnyttes godt. 
 
Kommunedirektøren vil videre påpeke at illustrasjonene i illustrasjonsheftet som er vedlagt (vedlegg 
6) viser en absolutt maks utnyttelse. I realiteten vil mye av det som i illustrasjonen vises som mulige 
bygg, ville bli interne veger, parkerings- og manøvreringsarealer.  
 
Videre utvikling av Esval miljøpark 
Planforslaget som ble lagt frem til offentlig ettersyn har i stor grad åpnet opp for å utsette 
beslutningen om å utvikle planområdet enten i retningen av dagens drift av Esval miljøpark KF eller til 
utvikling av avfallsbasert næring gjennom Greenlab Nes AS. Kommunedirektøren vurderer det som 
hensiktsmessig at det allerede nå i reguleringsplanen velges en vei videre for Esval miljøpark. For å 
oppnå Nes kommunes målsetninger i de overordnede planene, anbefaler kommunedirektøren derfor 
at planen i større grad sikrer utviklingen av Greenlab Nes AS. Kommunedirektøren foreslår på 
bakgrunn av dette at maksimal deponihøyde / fremtidig terrengnivå innenfor feltene BKB1, BKB3 og 
BKB5 reduseres.  
 
Deponihøyde og arealutnyttelse 
Redusrere deponihøyde innenfor BKB1 
Kommunedirektøren foreslår å redusere tillatt deponihøyde til maksimal 170 innenfor BKB1. Det vil i 
praksis si at mulighet for deponering i felt BKB1 tas ut. Dette for å sikre tilstrekkelig byggehøyde for 
fremtidig avfallsbasert næring. I planforslaget som ble lagt ut for offentlig ettersyn var det lagt inn 
mulighet for å deponere masser opp til kotehøyde 173, 176, 177 og 180 i ulike 
bestemmelsesområder. Maksimal byggehøyde er uendret og fastsatt til maksimalt 16 meter, og ikke 
over kote 186. Ved deponering opp til  kote 173-180, vil det føre til byggehøyder som er for lave til 
den ønskede utviklingen av området.  
 



Redusert deponihøyde og høyere utnyttelse innenfor BKB3  
Kommunedirektøren foreslår å redusere deponihøyden og øke utnyttelsesgraden i felt BKB3. I 
planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn var det innenfor feltet foreslått maksimal 
deponihøyde opp til kote 170 fastsatt i fremtidige høydekopter i plankartet. Maksimal byggehøyde i 
feltet er regulert til 16 meter, men ikke oversige kote 180. Ved maksimal utnyttelse av 
deponikapasiteten, fører det til at bygg kun kan ha høyde opptil 10 meter. Kommunedirektøren 
foreslår derfor å sette maksimal deponihøyde opptil kote 164, for å sikre muligheten for byggehøyde 
på 16 meter på toppen av avsluttet deponi. Fremtidige høydekoter som har vært foreslått over kote 
164 er derfor fjernet i plankartet. Dette reduserer også deponikapasiteten noe i de tilgrensende 
områdene av felt GAA1. 
 
Kommunedirektøren mener felt BKB3 er godt egnet til utvikling av fremtidig avfallsrelatert næring, 
og at det er viktig å sikre 16 meters byggehøyde. Siden feltet er i ytterkanten av planområdet, og 
grenser mot åpent landbruksareal, mener kommunedirektøren samtidig at det er viktig at fremtidig 
utvikling på feltet tar hensyn til fjernvirkningen for området rundt. Kommunedirektøren mener 
derfor det er mer hensiktsmessig å redusere høyde på tillatt deponi, fremfor å øke kotehøyde for 
bygg.  
 
I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke utnyttelsesgraden i felt BKB3, fra 40 % BYA til 50 % BYA. 
Det er tidligere deponert inerte masser innenfor feltet, og ikke organisk avfall innenfor. Inerte masser 
er uorganisk, og vil ikke brytes ned, og vil derfor egne seg som byggegrunn. Kommunedirektøren 
mener derfor at feltet bør utnyttes godt for å skåne områder som er mindre egnet for utbygging. 
 
Redusert deponihøyde innenfor BKB5 
Innenfor BKB5 har det vært foreslått deponihøyde opp til kote 180. Maksimal byggehøyde er regulert 
til 20 meter, men det har ikke vært angitt maks kotehøyde for bygg over gjennomsnittlig planert 
terreng. Det ville gjort det mulig med byggehøyde opp til kote 200. Kommunedirektøren mener at 
byggehøyde opp mot kote 200 vil kunne «stikke seg ut» når man ser området fra avstand, selv om 
feltet ligger midt i planområdet.  
 
Kommunedirektøren foreslår at det kun kan deponeres opp til kote 174, og at maksimal byggehøyde 
settes til kote 190. På denne måten sikres maksimal byggehøyde på 16 meter og hensynet til 
fjernvirkning av området. Samtidig vil det fortsatt være mulig å sikre byggehøyde på opp mot 20 
meter, hvis det ikke deponeres maksimalt innenfor feltet. Kommunedirektøren endrer ikke på tillatt 
høyde for mellomlagring på felt BKB5. I plankartet er det derfor fortsatt åpnet for mellomlagring opp 
til kote 180 i BKB5.  
 
Redusert deponikapasitet 
I planforslaget slik det ble lagt frem til offentlig ettersyn, er samlet deponikapasitet anslått å være ca 
600 000 m3. I praksis foreslår kommunedirektøren å i stor grad å ta ut mulighet for å deponere 
innenfor byggeområdet. For BKB3 hvor deponihøyde er fastsatt i fremtidige høydekoter i plankartet, 
har det vært mulig å regne på arealoverflatene som er tatt ut. Her vil det bli anslagsvis en reduksjon 
på 72 000 m3. For feltene BKB1 og BKB5 er tallene noe mer usikre, på grunn av mangel på en 
terrengmodell. Kommunedirektørens anslag er en reduksjon på 365 000 m3 for felt BKB1, og 10 000 
m3 for felt BKB5. Totalt anslås reduksjonen med kommunedirektørens forslag at deponikapasiteten 
reduseres fra ca. 600 000 m3 til ca. 300 000 m3. Dette tilsvarer omkring 4 års mindre deponidrift.  
 
Fjernvirkning  
Vegetasjonsskjerm 
Planforslaget legger opp til etablering av skjerming og avbøtende tiltak for å dempe negativ 
fjernvirkning. I merknader til offentlig ettersyn har flere naboer foreslått at vegetasjonsskjermen 
rundt anlegget utvides ytterligere. Kommunedirektøren mener det ikke vil være realistisk å oppnå en 
full skjerming. Skjermingsvollene GV5, GV6 og GV7 er regulert til minimum 2 meter høyde, i 10 meter 
brede felt. Det er i tillegg satt krav til mengde beplantning. Kommunedirektøren mener dette er 



tilstrekkelig for å dempe det visuelle på bakkenivå rundt bebyggelsen.  
 
Visuelle kvaliteter 
For å dempe en negativ fjernvirkning foreslår Kommunedirektøren i bestemmelsens punkt 2.1, om 
estetikk, at materialbruken innenfor planområdet skal være farget i mørke jordfarger. 
Kommunedirektøren mener dette er et viktig grep for at utbyggingen planen legger opp til ikke 
stikker seg unødvendig ut i landskapet. 
 
Endring av felt og bestemmelsesområder 
Endring av feltet bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) til kombinert bebyggelse og anlegg 
Feltet BV er satt av til en fremtidig fyllestasjon for biodrivstoff, med formålet 
bensinstasjon/vegserviceanlegg. Kommunedirektøren foreslår å endre formålet på feltet til 
«kombinert bebyggelse og anlegg», med underformål bensinstasjon/vegserviceanlegg, og i tillegg 
åpne for de samme formålene som i BKB8 og BKB9. Dette feltet endres derfor til BKB10 i 
planforslaget som legges frem til vedtak.  
 
Kommunedirektøren mener denne endringen vil gjøre planen mer tilpasningsdyktig, for eksempel 
om den planlagte fyllestasjonen likevel ikke etableres. Med det nye foreslåtte formålet, vil området 
da kunne benyttes til kretsløpsbasert næring, uten behov for planendring eller dispensasjon. 
 
Etter innspill fra Gasum i forbindelse med offentlig ettersyn, tillates det en tank i felt BKB10 med 
høyde på inntil 25 meter, og diameter på inntil 3 meter. Kommunedirektøren har vurdert at 
fjernvirkningen av en slik konstruksjon vil være relativt beskjeden. Det presiseres i bestemmelsene at 
tanken må følge bestemmelsen om fargevalg i materialene i punkt 2.1 i bestemmelsene. 
 
Endrer bestemmelsesområdene for kompostering og hageavfall 
I feltet BKB1 er to av bestemmelsesområdene regulert til kompostering og hageavfall. 
Kommunedirektøren foreslår at disse feltene endres, for å gjøre de mer fleksibel for behovene i 
fremtiden, og uten behov for planendring eller dispensasjon. Endringene tillater fortsatt at det i 
områdene brukes til tidligere foreslått bruk. 
 
Bestemmeleseområdet for kompostering foreslås endret til «mellomlagring» og med maksimal 
mellomlagring opp til kote 170. Dette gir mulighet for mellomlagring på omkring 3 meter. Det vil 
dermed ikke utgjøre noe nevneverdig forskjell fra høydene på kompostrankene som har vært 
foreslått tillatt i området. Bestemmelsen 5.1.1 i det forrige planforslaget er derfor tatt ut, og det 
tillates nå mellomlagring av stein og jordmasser på dette området. 
 
Bestemmelsesområdet for hageavfall er knyttet til gjenvinningsstasjonen. Dersom 
gjenvinningsstasjonen i fremtiden flyttes til et annet sted innenfor planområdet, vil også behov 
arealet for hageavfallet flyttes med dette. Bestemmelsesområdet foreslås derfor endret til 
«mellomlagring» og med maksimal mellomlagring opp til kote 174. Dette er den samme høyden som 
var foreslått for mellomlagring av hageavfall. Bestemmelsen 5.1.3 i det forrige planforslaget er derfor 
tatt ut, og det tillates nå mellomlagring av stein og jordmasser på dette området. 
 
Mulighet for etablering av solfangere og solceller 
Det er foreslått å tillate etablering av solfangere og solceller i felt GAA1, regulert til grunnstruktur 
(Holslia). Kommunedirektøren påpeker at konsekvenser av å bygge ut solanlegg i Holslia, spesielt 
med tanke på fjernvirkning, er lite beskrevet i planforslaget. 
 
Per i dag er det ikke tilstrekkelig strømforsyning til Esval, i forhold til den utviklingen som er tenkt. 
Samtidig er det et ønske om å kunne benytte grønn energi. Kommunedirektøren ser det derfor som 
positivt om planområdet kan forsynes med lokal og grønn energi, og kanskje til og med dekke 
energibehovet i miljøparken. Det vil i tillegg være positivt med tanke på målsetningen i de 
overordnede planene i kommunen, at det legges til rette for fornybar energi på Esval. 



 
Åpner opp for solanlegg på BKB7 og tak 
Feltet BKB7 er på grunn av tidligere deponi av organiske masser, dårlig egnet som byggegrunn. Det vil 
derfor kunne bli utfordrende og kostbart å utvikle dette området til næring, samtidig som det er 
dårlig egnet for kontor. Kommunedirektøren mener derfor det kan være en god bruk av området å 
åpne opp for solfangere og solceller. Akershus Energi har hatt dialog med Nes kommune om 
etablering av et større solanlegg på Esval. I forbindelse med dette ble det levert en beskrivelse av et 
slikt anlegg til Nes kommune (se sak i kommunestyret 118/20). Her er det beskrevet at høyden på 
solelementene er 2,4 meter høye, når de står i horisontal posisjon. 
 

 
Bilde 6: Bilde fra prosjektbeskrivelsen til storskala solpark ved Esval miljøpark (sak i kommunestyret 118/20). 

 
Kommunedirektøren mener at etablering av et solanlegg på BKB7 vil være mer skånsomt for 
fjernvirkningen, enn bygninger på opp mot 11 meters høyde. Det er i planforslaget regulert en 
vegetasjonsvoll rundt området, GV5, med minimum høyde på 2 meter og at den skal beplantes med 
minimum 150 trær. Kommunedirektøren mener derfor at et det meste av et eventuelt solanlegg vil 
bli skjult, og ikke virke skjemmende for fjernvirkningen og kulturlandskapet rundt. 
 
I tillegg åpner kommunedirektøren for flate solanlegg på tak i hele planområdet. Dette vil bli anlegg 
som blir lite eller ikke synlig i det heletatt fra bakkenivå, eller fra avstand. 
 
Kulturlandskapet og KULA 
Viken fylkeskommune påpeker i høringsinnspillet sitt at planforslaget ikke drøfter hvilke 
konsekvenser utviklingen av Esval miljøpark vil kunne føre til, om Vormadalen vedtas som KULA-
område (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse). KULA-registeret skal være et verktøy for 
kommunene, slik at de kan ivareta viktige landskapsverdier i sin planlegging. Denne vurderingen er 
ikke ferdigstilt, og utstrekningen av KULA-områdene er ikke vedtatt.  
 
Næringsvirksomheten og anleggene som planlegges for innenfor planområdet vil bli synlig i 
landskapet. Kommunedirektøren har derfor lagt vekt på hvordan området vil fremstå med tanke på 
fjernvirkning, se vurdering av dette ovenfor. Kommunedirektøren mener nær- og fjernvirkning er 
godt drøftet og vurdert i planforslaget. Hensynet til kulturlandskapet settes høyt, men 
kommunedirektøren mener det samtidig er riktig å utnytte Esval til utviklingen som foreslås, i og med 
at det allerede er omdisponert og endret.  
 
Nærmiljøulemper 
Kommunedirektøren ba om innspill på tilbakemeldinger om nærmiljøulemper i forbindelse med at 
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
 



I de private innspillene er det påpekt at plasseringen av en døgnåpen fyllestasjon for biodrivstoff er 
uheldig med tanke på lys og støy for naboer. Fyllestasjonen er foreslått plassert i ytterkant av 
planområdet mot øst. Fyllestasjonen er kun ment for biogass og andre biobaserte drivstoff eller 
nullutslipps energibærere. Hensikten er å tilrettelegge for bruk av ressursene fra parken, og for at 
virksomhetene på området, eller transportører til og fra Esval går over til null-utslipps kjøretøy. Blant 
annet fordi det ikke er en vanlig bensinstasjon, er det ikke forventet at fyllestasjonen kommer til å 
skape mye egen trafikk til miljøparken. 
 
Støy 
Det ble utført en ny utredning av støy fra Nes miljøpart i september 2020. Støybelastningen fra 4 
ulike boliger i nærområdet ble undersøkt mens det foregikk steinknusing. Målingene fra dette viser 
at støynivået fra dette er innenfor gitte krav i forurensningsforskriften § 30. Høyeste målte lydnivå 
ved nærliggende boliger var 1dB under kravet. 
 
I tillegg ble den generelle industristøyen fra Esval miljøpark utredet. Denne utredningen viser at Nes 
miljøpark opprettholder fastsatte krav i forurensningsforskriften, og at det ikke er nødvendig å gjøre 
støyreduserende tiltak. Rapporten viser at lydnivået fra Nes miljøpark er lavere i dag, enn ved 
utredningen som ble gjort i området i 2015. Dette skylden blant annet at askesorteringsanlegget er 
avviklet. 
 
Lukt 
Ikke kommet innspill om utfordringer med lukt fra området. Kommunedirektøren anser derfor 
tiltakene planen legger til rette for å hindre lukt som tilfredsstillende.  
  
Lys og støv 
Vegetasjonsskjermingen som planlegges rundt planområdet, vil beskytte nærmiljøet for lys, men 
også støv. Lys fra manøvrering på bakkenivå vil for eksempel i stor grad dempes av 
vegetasjonsvollene.    
 
Alternativer 

1. Nes kommune vedtar reguleringsplan for Esval Miljøpark med plankart datert 24.03.2020 
revidert 12.03.2021, planbestemmelser datert 29.04.2020 revidert 12.03.2021, og 
planbeskrivelse datert 29.04.2020 revidert 12.03.2021. 

 
Maksimal deponihøyde på BKB1 økes tilsvarende nivået på tillatt mellomlagring, henholdsvis til 
kote 173, 176 og 180. Maksimal deponihøyde på BKB3 økes til kote 170, og arealutnyttelsen på 
feltet reduseres fra 50 % BYA til 40 % BYA. Maksimal deponihøyde på felt BKB5 økes til 180. 

 
Reguleringsplan for Esval 2 (kommunal fyllplass) vedtatt 26.03.1996 og reguleringsplan 
for Esval – Holsravina vedtatt 08.09.2015 oppheves ved vedtak av ny plan. 
Reguleringsplan for adkomstveg Esval, vedtatt 24.08.1995, oppheves der ny plan 
overlapper den gamle planen vedtak av ny plan. 
 
Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14. 
 

2. Planforslaget sendes tilbake til kommunedirektøren, for innarbeidelse av følgende 
endringer 
· … 
· …  

 
 
Konklusjon: 



Planforslaget vurderes å på en god måte følge opp kommuneplanens samfunnsdel satsing på 
næringsutvikling, med ønske om at Nes kommune blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen 
av næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer (resirkulering) og fornybar energi. 

 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas 

 
 
 
 


