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Nes - uttalelse til reguleringsplanforslag for Esval miljøpark 

Vi viser til brev datert 19.06.2020.  
 
Saken gjelder 
Ifølge kommunens saksfremlegg er planens hensikt å legge til rette for at området utvikles slik at 
Esval Miljøpark blir et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av næring/industri innenfor 
kretsløpsbaserte avfallssystemer (gjenvinning) og fornybar energi. Virksomheter som benytter 
produkter/råstoff produsert i planområdet eller har andre synergieffekter med virksomhet i 
planområdet skal også kunne etablere seg. Målet er at bedriftene har nytte av hverandre med 
større verdiskaping som resultat. 
 
For å få en kompetanseoppbygging og nyskapning åpner planen for etablering av 
kontorarbeidsplasser for forsking og utvikling innfor kretsløpsbaserte avfallssystemer. 
Planen legger til rette for utbygging av bebyggelse og anlegg i henhold til planens hensikt. Det 
legges opp til en høy utnyttelsesgrad. I tillegg legger planen til rette for økt deponivolum for 
ordinært og inert avfall. 
 
Planforslaget omfatter samme område som gjeldende reguleringsplaner for Esval fyllplass og 
Holsravina, disse foreslås opphevet. I tillegg foreslås overlappende del av reguleringsplan for 
adkomstveg Esval opphevet. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet. 
 
 
 



 
Vurdering 
Forholdet til behandling etter forurensningsregelverket 
Tillatelsene etter forurensningsloven som Esval Miljøpark Nes KF og Nes Miljøpark KF og Oslo 
kommune (EGE, Romerike Biogassanlegg) har fra Fylkesmannen vil ved en fremtidig ny 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven videreføres til å gjelde for det som ligger inne i 
dagens plan. Vi ser det som viktig at det er samsvar mellom reguleringsplan og de tiltak det skal 
søkes om etter forurensningsloven.  Vi har ikke vurdert alle forhold i denne reguleringsplanen 
med tanke på hvordan det vil forholde seg til forurensningsloven, men vi har noen merknader 
som vi ber kommunen og tiltakshaver ta stilling til i det videre planarbeidet og til arbeidet med 
eventuelle søknader etter forurensningsloven.  
 
Dersom ny regulering etter plan- og bygningsloven tillater økt fyllingshøyde eller nye aktiviteter 
som krever tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 29, må det søkes til oss om endret 
tillatelse der vi vurderer aktiviteten etter forurensningsloven før den eventuelt kan starte opp. 
Før det søkes skal det være innhentet eventuelle nødvendige tillatelser etter plan- og 
bygningsloven.  
 
En viktig del av planforslaget er økning av deponivolumet for ordinært og inert avfall. Det bør 
fremgå tydelig av reguleringsplanen hvilke typer masser som kan deponeres (deponikategori jf. 
avfallsforskriften § 9-5), og vi forutsetter at det er tilstrekkelig utredet at oppfyllingen er 
akseptabel med tanke på fyllingsstabilitet. Det bør reguleres endelig terrenghøyde. Vi ser det 
som viktig at planen legger opp til trinnvis utbygging av deponiceller slik at en unngår store åpne 
arealer, og reduserer mengden forurenset sigevann (vilkår 2.5 i dagens tillatelse til deponidrift).  
 
Virksomhetene må sørge at det sikres kapasitet på renseanlegg for avrenningen etc., og vi 
forutsetter at dette sikres i tilstrekkelig grad i reguleringsplanen. Vi viser også til vilkår 2.8.2 i 
tillatelsen for Esval Miljøpark, hvor det er krav om at oppfyllingen av deponiet skal planlegges og 
gjennomføres slik at det, innenfor de høydebegrensninger som gjeldende 
reguleringsbestemmelser gir, blir plass for nødvendig topptetting når mottak av avfall avsluttes.  
 
Vi vil med hjemmel i tillatelse gitt etter forurensningsloven og de virkemidler loven gir, kreve at 
Esval Miljøpark avslutter aktive deponiarealer før det kan etableres en annen virksomhet på 
deponiarealet. Det vil gi forutsigbarhet om dette innarbeides i reguleringsbestemmelsene i 
planen. Det er behov for etterdrift og oppfølging av systemene som behandler deponigass og 
sigevann på Esval Miljøpark i mange år etter at deponiene er nedlagt, og det er i tillatelsen fra oss 
stilt krav om dette. Det er viktig at reguleringsplanen etter plan- og bygningsloven ivaretar og 
sikrer tilgang til nødvendig drift, etterdrift, kontroll/vedlikehold og overvåkning av 
deponiområdene. Det bør etableres en avtale mellom eier av bygg og forvalter av deponi for å 
sikre tilgang til og vedlikehold av infrastruktur og for kontrollmålinger av 
gass.                                                                                                                         
 
Rent overvann skal ikke generere forurenset sigevann ved at det drenerer gjennom 
deponiområdene. Deponert avfall skal beskyttes mot overvann fra taknedløp og harde flater 
samt evt. overvann fra arealer utenfor planområdet. Vi forutsetter at reguleringsplanen ivaretar 
dette på en god måte.  
 
Støyhensyn i arealplanlegging og andre lokale miljøhensyn 
For virksomheter som det planlegges for her anser vi det som viktig at det ivaretas miljøhensyn 
som støy, støv, trafikkhensyn og åpnings- eller driftstider for virksomhetene som holder til på 
området. Det ser ut for at dette i detalj skal sikres på byggesak, jf. § 2.20 Dokumentasjonskrav. 



 
I planbeskrivelsen, kommunens saksfremlegg og i bestemmelsene er det presisert at planen skal 
følge opp retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. Vi kan imidlertid 
ikke se at det er gjort en konkret utredning eller vurdering av om støyfølsom bebyggelse i 
nærområdet blir påvirket av støy i rød eller gul støysone fra planlagt virksomhet. Dette er en 
mangel ved planen. Vi mener støy bør utredes og vurderes grundigere i det videre planarbeidet 
før eventuelt vedtak av planen, og viser til at kommunen skal ta nødvendige støyhensyn i 
arealplanleggingen.   
 
Vi viser til https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-i-
arealplanlegging/. 
 
Vi vil på generelt grunnlag anmode kommunen å kvalitetssikre plankart og bestemmelser før 
planforslaget eventuelt vedtas. 
 
For øvrig viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Fylkesmannens forventningsbrev 
til kommune for 2020 av 29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til 
kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14.11.2019.  
 
Vi ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt godkjent reguleringsplan. 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Alexander Karlsson 
seniorrådgiver 
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Nes kommune - Del av gbnr 93/1 mfl - Detaljregulering for Esval 
miljøpark - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 19. juni 2020 av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Planområdet er på 450 dekar og i kommuneplanens arealdel i hovedsak avsatt til andre typer 
bebyggelse og anlegg – nåværende, men omfatter også arealer avsatt til andre typer 
bebyggelse og anlegg – fremtidig og LNF-formål. Hensikten med planen er å legge til rette for 
utvikling av Esval Miljøpark til et regionalt og nasjonalt knutepunkt for næring/industri 
innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer (gjenvinning) og fornybar energi. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 

Vi viser til uttalelse til varsel om planoppstart, datert 3. mars 2020, og har følgende 
merknader til planforslaget: 

Nyere tids kulturminner 
Vormadalen er meldt inn av Viken fylkeskommune som et kulturlandskap av nasjonal 
interesse. Nes kommune har vært sterkt involvert i KULA-arbeidet. Riksantikvaren har nylig 
sendt forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Akershus på høring. 
Høringsfrist er 15. oktober 2020. Viken fylkeskommune mener det er en mangel at 
planforslaget ikke drøfter hvilke konsekvenser statusen som KULA-område vil få for 
utviklingen av Esval miljøpark og hvordan de overordnede hensynene til bevaring av 
kulturlandskapet vil bli ivaretatt fremover. 

Vi har ingen ytterligere bemerkninger til planforslaget vedrørende nyere tids kulturminner. 

Øvrige regionale interesser 
Vi viser til uttalelse til varsel om planoppstart og har ingen ytterligere merknader knyttet til 
øvrige regionale interesser. 

Vennlig hilsen 
 
Per Albert Kierulf 

 
Margaret Andrea Mortensen 

avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 
 
Kopi til: 
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FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
 
Saksbehandlere: 
Regional planmyndighet:   Margaret Andrea Mortensen 
Samferdsel:     Mai-Lin Rue 
Arkeologiske kulturminner:   Bjarne Gaut 
Nyere tids kulturminner:   Peder Figenbaum



7.9.2020 

Til Nes Kommune 

 

Høringsinnspill, forslag til reguleringsplan for Esval Miljøpark  

Nes Kommune, tiltakshaver Esval Miljøpark KF og forslagstiller Multiconsult må vektlegge 
tilgrensende privateide eiendommer, omkringliggende primærnæringer og sårbare naturtyper av 
nasjonal verdi vesentlig større grad av viktighet før et endelig forslag til ny reguleringsplan kan 
sendes til politisk behandling. 

For å sikre en miljømessig og menneskelig forsvarlig utvidelse og drift på aktuelt areal må følgende 
tiltak og reguleringer inngå i planforslaget: 

 Byggehøyde og byggtetthet må reduseres. Det må inngå et krav i reguleringsplanen til 
maksimum høyde for oppføring av nybygg som står i samsvar med øvrig bebyggelse og 
som samtidig ikke bidrar til visuell skjemming av landskapet. Byggehøyde må også stå i 
forhold til skjermingstiltakene som gjennomføres (vi viser til punktet om omkransende 
voll) og ikke til høyden på tilgrensende skog. Foreslått tillatt byggehøyde må reduseres til 
15 meter og arealutnyttelsen må reduseres til 35 %. Dette vil bidra til at området i mindre 
grad vil fremstå som et industriområde og dermed gli bedre inn i landskapet. I tillegg er 
det et vesentlig poeng at en reduksjon i tillatt byggehøyde vil bidra til etablering av mindre 
støyende virksomhet og ikke legge til rette for store lager- og produksjonsbygg. Dersom 
målet er å lage en «grønn park» må også reguleringsplanen være stram nok til at type 
virksomhetsetablering kan kontrolleres. 

 Skjerming til omkringliggende eiendommer må i vesentlig større grad understrekes og 
detaljreguleres før planen kan vedtas. For å hindre innsyn, støy og lysforurensning, i tillegg 
til forsøpling og luftforurensning er en høy voll med beplantning på toppen påkrevd. Det er 
ikke godt nok å planlegge med beplantning og buffersoner slik det har blitt gjennomført på 
området fram til i dag. Løsningen med voll må omkranse anleggets yttergrense i alle 
retninger. Vollen må være av en slik bredde at høyden også uten beplantning skjermer 
landskapet godt. For å verne naboer bør vollen tilsvare tillatt byggehøyde. 

 Tilgrensende skogeiendom kan ikke sees som buffersone eller skjerming mot utbygging på 
Esval Miljøpark. Slik det fremgår av planforslaget så argumenteres det med at skogen nord 
for A2 fungerer som skjerming mot tilgrensende eiendom. Her må det understrekes at 
skogen er tilgrensende eiendom/privat grunn og ikke i kommunens eie. Denne kan ikke 
inngå som et skjermingsargument i reguleringsplanen. Skjerming må skje på kommunens 
egen eiendom. Skogen er næring, og den skal driftes (altså er ikke høyden konstant). Vi 
presiserer at skogen ikke kan regnes som en konstant høyde, da denne inngår i næring og 
vil bli hogd ned. Til orientering er en stor andel av skogsområdet tilgrensende A2 i 
hogstklasse 5 (hogstmoden). 

 Mange av naboeiendommene til Esval Miljøpark er også næringseiendommer som driver 
med primærnæring som landbruk og skog. Det er viktig at utvidelsen av Esval Miljøpark 
ikke påvirker tilgrensende næring negativt med forurensning av areal og forsøpling av 
landskap. Det produseres mat på store deler av arealet tilgrenset Esval Miljøpark, og slik 
det er i dag er forsøpling et stort problem. Avfall av alle slag ligger strødd både i skog og på 
jorder. Reguleringsplanen må kunne vise til tiltak som sikrer at dette ikke skal forekomme i 



fremtiden, og det må stilles mye strengere krav til både eiere og eventuelle leietakere hva 
gjelder tilsmussing av annens eiendom. 

 Døgnåpen virksomhet kan ikke under noen omstendigheter godtas i reguleringsplanen. Det 
er viktig at reguleringsplanen ikke legger til rette for næring med åpningstider utover 
normal arbeidstid (dagtid). Kontinuerlig drift som pågår kveldstid, helger og høytidsdager 
påfører svært stor belastning for nærmiljøet. Kommunen, som planmyndighet, må også 
kjenne sin rolle innen oppvekst- og bomiljø. En utvidet drift på Esval Miljøpark må 
begrenses. 

 Lyd- og lysforurensning fra Esval Miljøpark påvirker livskvaliteten til naboene i stor grad, og 
må hensyntas ved plasseringen av framtidig påtenkt fyllstasjon. Slik denne er plassert i 
planforslaget vil påvirkningen på naboeiendommen bli betydelig. En plassering i tilknytning 
til allerede eksisterende anlegg, og rettet mot målgruppen anleggstrafikk, nedskalerer lyd- 
og lysforurensningen ved etableringen av en fyllstasjon. En døgnåpen stasjon løsrevet fra 
eksisterende parkdrift, i ytterkant av reguleringsområdet, vil påføre svært stor belastning 
for nabolaget i form av trafikk til alle døgnets tider med medfølgende støy og lys fra 
pumpestasjonen. Dette forventer vi at endres før planforslaget blir lagt frem til endelig 
behandling. 

 Nye grenser mot nabotomter må tas inn i planverket. Etter ny oppmåling/grenseoppgang 
mellom A2 og 24/1 (gjennomført 7.9.2020) må reguleringsplanen justeres til å følge nye 
grenser. Dette må fremkomme i alle beskrivelser og kartgrunnlag før reguleringsplanen 
kan behandles videre. 

 Privat traktorvei tilgrensende A2 i nordlig retning tilhører naboeiendom. Eiers framtidige 
bruk av denne skal ikke begrenses som følge av tiltak som gjøres på areal innebefattet av 
reguleringsplanen. En voll må derfor legges med tilstrekkelig avstand til tomtegrensen slik 
at det sikres fri ferdsel for eier av traktorveien. Slik det fremgår av planforslaget ligger 
vollen helt inntil tomtegrensen. Vi forventer at reguleringsplanen forholder seg til Plan og 
bygningslovens bestemmelser om minimum fire meter til tomtegrensen, både for 
bygninger og vesentlige terrenginngrep. Ved høyder over åtte meter forventer vi også at 
det legges opp til å følge lovens føring om minimum halve byggehøyden i avstand til 
tomtegrensen. 

 I tilgrensende områder er det store naturverdier i form av ravinelandskap med stort 
biologisk mangfold og truede dyr-, innsekts- og plantearter. Det må i reguleringsplanen 
stilles krav til at beplantning består av arter hjemmehørende i norsk fauna. Drift og anlegg 
som behandler organisk materiale (eksisterende og eventuelle nyetableringer) må få 
strenge krav til bygg og skjermingstiltak for å hindre negativ påvirkning av landskapet 
rundt, som eksempel spredning av brunsnegler og andre uønskede arter til ravinen. Viser 
til plan- og bygningsloven §3-1 (B), §4-2 og §4-3. Slik hageavfallsdeponiet et plassert i dag 
og i planforslaget har miljøparken liten eller ingen kontroll på hvilke arter som får fri 
ferdsel rett til ravinelandskapet. Vi forventer at plasseringen endres og at det stilles 
vesentlig strengere krav til skjerming og håndtering av hageavfallet.  

 Områder avsatt til grønnstruktur må ikke reguleres til å kunne innbefatte andre tiltak slik 
det er foreslått i høringsutkastet. Arealer avsatt til grønnstruktur må reguleres til å være 
nettopp dette. Det kan ikke godtas at disse arealene også reguleres til å omfatte tekniske 
anlegg eller liknende. Dette vil medføre at arealene mister sin hensikt som grønnstruktur 
og vil forringe både området og planens helhet.  



 Overvann og drenering fra A2 må isoleres i et eget system og kobles på miljøparkens 
renseanlegg. I dag drenerer landbruksjorden A2 til et dreneringssystem som ender i 
ravinekomplekset nord for det aktuelle arealet. Dette kan ikke fortsette dersom arealet 
endrer bruk. Det må i reguleringsplanen fremkomme tydelige krav om at alt overvann og 
bunndrenering må legges i et lukket system, og påkobles miljøparkens renseanlegg. Det 
kan ikke foregå avrenning fra industriområdet til naboeiendom eller ned i det 
bevaringsverdige ravinekomplekset.  

 

Vi ser det som Nes kommune, Esval Miljøpark KF og Multiconsult sitt ansvar å legge vesentlig vekt på 
innspill fra eiere av tilgrensende eiendommer og omkringliggende næring, og vi forventer et 
planforslag der vi som særlig berørt part kjenner oss igjen. Noe annet vil være krevende å akseptere 
og gjøre et fremtidig naboforhold enda mer betent. 
 
Vi mener fortsatt at det mest bærekraftige og grønne tiltaket Nes Kommune kunne gjort er å unnlate 
å regulere arealet A2 til næringsvirksomhet, men opprettholde det som produktiv matjord og 
derigjennom befestet kommunens posisjon som en av landets ledende landbrukskommuner. 
Videreutvikling av Esval Miljøpark KF kan gjøres innenfor rammen av andre etablerte industriområder 
i kommunen der landskap og grunnforhold ligger vesentlig bedre til rette for slik virksomhet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Inga Nordbye og Even Gulbrandsen 
Vesetalleen 20 
2160 Vormsund 
bnr.24/1



1 
 

                               Veset 6.9.2020 

 

Forslag til reguleringsplan for Esval Miljøpark 

Høringsuttalelse 

Veset har gitt innspill til forslagsstiller slik anbefalt i nabomøte i februar. Vi kan ikke se at innspillene 

har påvirket forslaget til detaljregulering. Vi er heller ikke blitt underrettet underveis i planprosessen 

slik lovt. Vi setter lit til at administrasjon/politikere i sluttbehandlingen vil være mer lydhøre for de 

negative konsekvensene for bomiljø, naturverdier og det kulturhistoriske landskapet og ta grep. 

Kfr. rådmannens saksframlegg 

Rådmannen ønsker i perioden for offentlig ettersyn tilbakemeldinger på nærmiljøulemper for 

planområdet. Dette vil så vurderes til sluttbehandling av planforslaget og 

reguleringsplanmedbestemmelser kan bli revidert i forhold til dette. 

Et viktig grep vil være å begrense høyder og utnyttelsesgraden i planreguleringen. Ambisjonene 

rundt «Grønn industriell symbiosepark» og hva ambisjonene vil bety i praksis, inkludert ansvar og 

investeringer, må framgå langt klarere. Reguleringsforslaget slik det foreligger viser tradisjonell 

utbyggingstenkning: utnytte arealet maksimalt.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Hovedkonklusjon:  

Detaljregulering av Esval Miljøpark utsettes 

 Offentligheten har fått lite kunnskap om reguleringsarbeidet. Behandling/vedtak i 

kommunale organer (nov/des 2019) om kjøp av tilgrensende jorde ble unntatt offentlighet. 

Den politiske behandlingen ble gjort i et nedstengt samfunn pga Covid 19 og ble lagt ut på 

høring rett før sommeren.  Et varslet folkemøte før høringsfrist ble ikke gjennomført pga 

Korona-restriksjoner. Kun hjemmelshaver til naboeiendommer og politikere ble invitert til 

infomøte om planen 27.august. 

 Reguleringsplanen gir få konkrete reguleringsformål og få begrensninger. Rådmannen 

begrunner dette med at det per dato ikke er avklart hvilke virksomheter som vil etableres på 

området. Reguleringsforslaget setter høy utnyttelsesgrad. Det gjelder ikke minst 

byggetetthet og byggehøyde på nye jomfruelige A2. Planforslaget åpner for en kompakt mur 

av industribygg/næringsbygg, noe som bryter totalt med omkringliggende landskap. Området 

(Vormadalen) er utpekt som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). 

Omgivelsene er LNF-område med primærnæringer og store naturverdier og aldri tiltenkt 

industrifelt.  

 Et varslet nytt selskap som skal drifte området, er ennå ikke etablert. Eieform, leieform samt 

investeringer i og ansvar for infrastruktur, avrenning og vegetasjonsskjerming er ikke 

konkretisert. Esval Miljøpark har store utfordringer med forurensning og økonomi. En 

reguleringsplan må sette klarere grenser for hvilke virksomheter som skal være mulig og ikke 

mulig å etablere på området. Det er urovekkende når daglig leder ved miljøparken på 

infomøtet presenterte planen slik: «Det etableres for minst mulig begrensning». Ny 

avfallsrelatert næringsvirksomhet og sirkulær økonomi kan vise seg som svært vide begrep.  

 Om hensikten med planen skriver rådmannen blant annet: Å opprettholde 

næringsvirksomhet i området oppgis til å gi en større trygghet for oppgaver knyttet til 

etterdrift. Det gir grunn til å presisere: Tryggheten må hvile på at Esval opparbeider et 
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forsvarlig etterbruksfond slik pålagt av kontrollmyndigheter og ikke avhenge av andre 

virksomheter og eierinteresser.  

 Esval er ikke egnet for mer av typen tungindustri som Nes Miljøpark, grunnet beliggenhet, 

trafikkbelastning og forurensnings- og rasfare i et elvenært område. Rådmannen antyder at 

hovedmengden av nyetableringer vil bli utøvende virksomheter a la Romerike Biogassanlegg 

(RBA). Ved å bygge tett spares areal, men risiko for utslipp til vann, luft og jord avhenger av 

antall og type virksomheter som etableres. Det sies også tydelig i saksframlegget: Ulempene 

for nærmiljø og potensialet for forurensning vil kunne øke i takt med etableringer på 

området. Argumentet om å bygge tett så vi slipper å ta mer jord, kan ikke brukes. Vi minner 

om at Nes kommune har egnet industrifelt på steingrunn på Herbergåsen der den nylig 

regulerte delen av industrifeltet ligger nesten ubrukt og hvor driften ikke kommer i konflikt 

med vannkvaliteten i Vorma eller jordvern. Det kan intet være i vegen for at deler av Esval 

Miljøpark ligger på Herbergåsen. 

 

Når Nes kommune har sikret seg over 50 mål av beste matjord, bør en reguleringsplan for 

området spille over på eksisterende grønne næringer og peke på synergier med 

landbruksnæringen. Eneste spor vi finner av dette er at drivhus kan etableres på alle felt 

innenfor Esval.  

Brudd på overordnede målsetninger. Store uønskede konsekvenser  

 Jordvern. Planforslaget forutsetter nedbygging av landbruksjord. Området ligger i etablert 

landbruksområde og bygger ned 50 mål matjord av god kvalitet, kfr. kartverk hos Nibio - 

norsk institutt for Bioøkonomi. 

 Nasjonalt viktig landskap. Et sterkt endret landskapsbilde blir resultatet dersom planforslaget 

blir vedtatt slik det ligger. Esval miljøpark ligger i Vormadalen, som er blant 16 viktige 

områder i Akershus som Riksantikvaren/fylkeskommunen har foreslått med status som 

Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). I omtalen av KULA i Vormadalen blir 

det pekt på at landskapet er sårbart for større boligfeltutbygging og næringsområder utenom 

gårdstun samt andre arealkrevende inngrep som ikke er knyttet til landbruksdrift. 

Kommunen blir anbefalt å sette rammer for arealbruken. KULA blir underkommunisert i 

planforslaget. Det blir lite forståelig når rådmannen i saksframlegget skriver: Ved 

opprettholdelse av skog og tettere trevegetasjon i Veset/Holterravina nord for og tilliggende 

planområdet vil man oppnå skjerming til kjerneområdet Vormadalen og KULA-området her. 

Det er grunn til å understreke at Esval ligger i Vormadalen og det er helheten i landskapet 

som gjør det nasjonalt verdifullt. Miljøparken har selv ansvaret for det visuelle uttrykket på 

egen eiendom og kan ikke lene seg på at tilgrensende områder skjermer. Vi må på nytt gjenta 

at tilgrensende skogeiendom nordøst for Esval, tilhørende Veset, ikke må ansees som 

buffersone eller skjerm, men er et område som inngår i skogsdrift og ikke har statisk høyde.  

  

Planmyndigheten må se verdien i et nasjonalt interessant landskap og bruke dette til å 

utvikle et attraktivt næringsområde som utmerker seg ved å spille på lag med omgivelsene, 

det være seg både materialbruk, fargesetting, grønnstruktur, tetthet og høyder. 

 

 Forsterket uønsket nærmiljøpåvirkning reduserer livskvaliteten ytterligere for et allerede 

belastet bomiljø. Konsekvensutredningen viser økt trafikk/mye tungtrafikk, lysforurensning, 

visuell forurensning, forsøpling, støv og støy. Dette gjelder nærmiljøet på begge sider av 

Vorma. Kommunen, som planmyndighet, har også et ansvar for oppvekst- og bomiljø. En 

utvidet drift på Esval Miljøpark må begrenses 
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 Fare for utslipp til vassdrag og forurensning. I en slik situasjon er vanskelig å forstå at 

planforslaget vil øke deponikapasiteten ved å trekke deponikanten nærmere Vorma.  

 

Spesifikke krav 

 Kommunen har gjennom en reguleringsplan anledning til å sette begrensinger i forhold til 

hva som kan tillates av støv/støy/lukt. Rådmannen vurderer det som utfordrende å gi 

konkrete bestemmelser med slike krav. Vi mener at en grønn industriell symbiosepark 

trenger strenge krav for å kalle seg grønn.  

 Høyden på fylling, gjennomsnittlig planert terreng, skal ikke overstige 170 moh. I avsnittet 

om maks fyllingshøyde på deponiet kommer det fram at det som hjemles vil bli endret til at 

fylling/mellomlagring kan økes til 180 moh. Det kan også vil bli tillatt med permanent lagring 

i denne høyden. Det forundrer oss siden deponiet ligger dominerende høyt, sett fra sør. Ikke 

minst er denne masselagringen bekymringsfull på grunn av den store avrenningrisikoen. Det 

framgår klart av ROS-analysene som ble gjort da jordrenseanlegget ble etablert. 

 Utnyttelsesgraden må reduseres. Ingen steder på Esval kan utnyttelsesgraden overstige 40 

%. Maksimal høyde for bygg kan ikke være mer enn 15 meter over planert terreng.  

Planen må ikke regulere inn døgnåpen virksomhet. Det virker også betenkelig å åpne for 
salgsvirksomhet på området.  

 En fylleplass for biogass/bensinstasjon er regulert inn i ytterkant av det nye området, tett 
inntil tilgrensende skog. Brann- og eksplosjonsfare, forsøpling, lysforurensning og støy følger 
denne type virksomhet. For å redusere konsekvensene ved en eventuell brann eller 
gasslekkasje, skal det bygges mur rundt gasstankene. En betongmur skal inngå i 
sikkerhetssonen mot tiltenkt næringsvirksomhet. Fyllestasjonen blir et visuelt stygt og farlig 
anlegg, generer trafikk og er helt uakseptabelt å få «klint» inntil skog og nabobebyggelse. 

 Dersom det er Romerike Biogass som ønsker å teste ut en slik fyllestasjon, så må det skje på 
egen tomt og under full kontroll.  Skulle det vise seg vellykket, må slike fyllestasjoner 
etableres der det er tilrettelagt for offentlig gjennomgangstrafikk.  
Erfaring viser at en stor del av både deponigassen fra miljøparken og biogassen fra RBA, blir 
faklet og ikke kommer til nytte fordi kvaliteten ikke er tilfredsstillende. Tekniske problem gjør 
at gass fra RBA som skulle havnet i kollektivtrafikken i Oslo i stedet brennes opp i en fakkel på 
Esval, kfr. NRK-artikkel:   
 «Her brennes gassen som skulle drevet bussene» NRK, publisert 22.6.2020 
https://www.nrk.no/osloogviken/her-blir-drivstoffet-for-bussene-brent-i-en-pipe-

1.15033905?fbclid=IwAR2LonrxBZZn2w31opB6gbD_uZ8rN62k2-

8nEQW2ZrgxBLQmyIjy__RPxZE 

 Mot eiendomsgrensen til 24/1 krever vi en vegetasjonsskjerm, i form av beplantet voll, 

etablert før en eventuell vedtatt utbygging starter. For å hindre forsøpling av skogen og 

skaffe skjerm for støv og innsyn både under og etter utbygging. Innkjøring til traktorvegen 

må få bom for å hindre parkering og forsøpling.  

 Reguleringsplanen må ikke tillate virksomheter som skaper nedfallsstøv som skader skogen  

 Mottaket av hageavfall ligger i planforslaget nederst på deponikanten mot ravinelandskapet. 

Det må reguleres lenger inn på området, vekk fra ravinelandskap og dyrket mark for å unngå 

at uønskede arter og brunsnegler sprer seg ut i omkringliggende natur og ødelegger det 

biologiske mangfoldet. Miljøparken må øke kompetansen på å oppbevare og kompostere 

hageavfall på en forsvarlig måte. 

https://www.nrk.no/osloogviken/her-blir-drivstoffet-for-bussene-brent-i-en-pipe-1.15033905?fbclid=IwAR2LonrxBZZn2w31opB6gbD_uZ8rN62k2-8nEQW2ZrgxBLQmyIjy__RPxZE
https://www.nrk.no/osloogviken/her-blir-drivstoffet-for-bussene-brent-i-en-pipe-1.15033905?fbclid=IwAR2LonrxBZZn2w31opB6gbD_uZ8rN62k2-8nEQW2ZrgxBLQmyIjy__RPxZE
https://www.nrk.no/osloogviken/her-blir-drivstoffet-for-bussene-brent-i-en-pipe-1.15033905?fbclid=IwAR2LonrxBZZn2w31opB6gbD_uZ8rN62k2-8nEQW2ZrgxBLQmyIjy__RPxZE
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 Overvann/drenering fra det som i dag er landbruksjord og som blir drenert ned til ravina, må 

avskjæres og få en annen løsning dersom reguleringsplanen blir vedtatt. Den gamle avtalen 

med Veset fra 2006 ble gjort under andre forutsetninger.  

 

Sammendrag: 

 Esval er stor forurenser i dag, og reguleringsplanen må sette strenge krav til etablering, 

utslipp og grenseverdier. Planen må stenge for at ny næringsvirksomhet blir forurensende 

tungindustri. Dette må spesielt gjelde den virksomhet som skal reguleres inn på matjorda 

(det nyinnkjøpte jordet).  

 Planen må sette klare begrensninger på størrelse og høyde på nye bygg/bebyggelse som 

måtte komme på nyinnkjøpt jomfruelig område av Esval. 

 Planen må inneholde klimasoner/randsoner som gir reell skjerming for nærmiljø, både når 

det gjelder visuelt innsyn og lukt, støy og støv.  

Vi viser til øvrige høringsuttalelser som kommer fra naboer og støtter dem. 

 

 

Med hilsen 

Eva og Søren Nordbye 

Veset 

2160 Vormsund 

 



 

HØRINGSNOTAT  

for 

detaljreguleringsplan for Esval Miljøpark, Nes kommune  
 
I det nedenstående vil kommentarene følge oppsettet til dokumentet sendt ut til fra Nes 
Kommune 18.06.2020 med kommentarfrist 07.09.2020. Det vises forøvrig til høringsuttalelse 
fra andre i Nes. 

Bakgrunn og hensikt 

Nes kommune skissere i oversendelsesbrevet storslåtte målsetninger om utvikling, forskning 
og innovasjon, etablering av nye arbeidsplasser og økt deponivolum i området til Esval 
Miljøpark, basert på en utvikling av sirkulær økonomi.  

Det blir gitt en kort beskrivelse som bygger på fremtidig oppbygging av teknologi og 
kompetanse. Det blir imidlertid ikke fremmet noen konkrete planer for dette. 

Planen henviser ikke til en overordnet nasjonal strategi og utviklingsplan for sirkulær 
økonomi. Det er heller ingen henvisning til spesielle hensyn som skal tas i forvaltning av 
norske landskap. Klimaendringene med fare for mer nedbør og hyppig styrtregn slik vi har 
sett eksempler på i sommer, med flere forurensede tilsig til Vorma, nevnes ikke. 

Planen er utformet av et konsulentfirma som presenterte den på et nabomøte 20.08.2020 
og lagt fram som kommunens forslag til plan. Det er uklart hvor fremtredende kommunens 
egen saksbehandling har vært i planprosessen. Det ligger ikke ved noen fyldig beskrivelse av 
hva, hvem og kostnader forbundet med utvikling av området A2. Vi har bare fått vite at det 
skal dannes et kommunalt AS, og at det er ansatt en person for å bygge opp dette.  

Det må påpekes at Esval Miljøpark ligger i et LNF område og var opprinnelig en 
hagaskog/ravine under Esval gård, overtatt av Nes kommune som et konkursbo på slutten av 
1800 tallet. Noen «lyse hoder» fant ut at en liten ravine i utkanten av eiendommen ville 
passe til kommunens avfall. Deponiet har vokst seg til et industriområde i et område som 
overhode ikke egner seg eller var planlagt for dette. Se distriktsveterinær Bålsruds innlegg i 
Raumnes 07. 11.2000. 

Områder ligger innenfor planlagt KULA (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) 
området Vormadalen  (se innfelt kartutsnitt) uten at det på noen måte er tatt hensyn til de 
forhold som skal vektlegges for nedbygging og landskapsendring i KULA områdene. Når 
Kommunens ledelse i budsjettmøtet 02.09.20 i tillegg uttaler at «På særlig ett område 
mangler vi ressurser: oppfølging av klima-, energi- og miljøplan, særlig det strukturelle har vi 
ikke tid til å følge opp» til tross for at budsjettet i år ser ut til å gå i pluss, stiller vi oss 
undrene til hvilket faggrunnlag kommunen har i forhold til denne planen.  



Det oppleves nokså håpløst når dagens største utfordring for menneskeheten er miljø og 
klimarelatert og at kommunen velger å handle ad hoc, dog med gode intensjoner, uten god 
innsikt. 

Det går klart fram av oversendelsesbrevet at hovedformålet for reguleringsplanen er økt 
deponikapasitet og inntekt som kan brukes til etterdrift. Dette er særlig viktig nå når drifta 
ikke gir noe overskudd. Miljødimensjonen er ikke spesielt nærværende i dokumentet. 

Økning i utslipp og en svært iøynefallende endring av landskapet eller risiki knyttet til stor 
bygningsmasse på et ustabilt landområde, behandles ikke. 

Det er fint at de vil legge føringer for forhold som kan være av betydning for naboer og 
nærmiljøet, men så langt i Esval Ms historie har dette ikke blitt prioritert, 
vegetasjonsskjermingen lar vente på seg. Mer alvorlig er de utslippene som har bidratt til og 
i stor grad vil bidra til ødeleggelsen av miljøet i Glomma og Oslofjorden med bl.a. fiskedød 
som resultat.  

Oppsummert kan en karakterisere forslaget som et ensidig, kortsiktig og dårlig gjennomtenkt 
prosjekt som ikke er særlig overbevisende i forhold til naboer eller kommunen og 
storsamfunnets langsiktige interesser. Dersom vi hadde manglet mer egnede arealer for 
industriell virksomhet, hadde en kanskje kunne forstått denne interessen, men det er ikke 
tilfelle i Nes. Den nylig regulerte utvidelsen av industrifeltet på Herbergåsen ligger nesten 
ubrukt. Der vil det ligge mer til rette for synergieffekter på de områdene som er mest 
representative for Nes, og forskningsmiljøene ville kunne spille på langt flere aktører i en 
sirkulær økonomisk plan. 

Planstatus 

Nes kommune v/ Esval Miljøpark beskriver sitt mål å bli et regionalt knutepunkt i utvikling av 
næring innenfor kretsløpsbaserte avfallssystemer og fornybar energi. I planbeskrivelsen vises 
det til nasjonale og regionale retningslinjer, og kommunen skal bidra til å øke attraktiviteten 
og at det skal skapes en næringsidentitet for området og kommunen og derved sikre et 
nasjonalt omdømme.  

Dette virker nokså svulstig og begrunnes ikke av et grundig forarbeid med utredninger, 
planer, budsjetter og avtaler som er under vurdering/arbeid. 

Hvordan, når og med hvilke midler denne målsetningen skal dette nås?  

Kommuneplan og næringsstrategi gir ikke noe solid og troverdig grunnlag for store 
investeringer og iverksetting av tiltak for å nå dette målet. Hvor er den nasjonale 
handlingsplan og hvilke delmål og aktiviteter er identifisert i Nes for å nå de overordnede 
målene? Hva sies om framtidige arealbehov dersom intensjonen skulle lykkes? Nei, det har 
de visstnok ikke tenkt på, men Norges beste kornjord ligger jo der og ravinelandskapet synes 
jo flere ikke er til økonomisk nytte! Det er vel bare å ta for seg av dette 

Alternativt må en nå se på det nylig regulerte området for industri på Herbergåsen hvor 
interessen hittil har vært laber. Der er det fjellgrunn og det kommer ikke i konflikt med 



matproduksjon og vannkvaliteten i Vorma. Kommunikasjonsmessig ligger det også gunstig til 
med offentlig kommunikasjon for ansatte og en sannsynlig motorveg i nærområdet.  

 

ROS-analysen 

ROS analysen viser til høy risiko for mange av de pågående aktiviteten på Esval: 

Skader på mennesker og miljø fra metan annet gassutslipp (5) 

Ras fare og utglidning av masser ved endret belastning på toppen av deponiet (5) 

Støy på anleggsområdet og mot nærliggende naboer (12) 

Utslipp av forurenset vann til Vorma (12) 

Her er bare risiki farget rødt tatt med. En kan spørre seg om risikofaktorene er tatt på alvor 
når det reguleres for en voldsom bebyggelse og mange arbeidsplasser i dette området. Det 
virker som om erfaringene fra Brånåsdalen i Skedsmo ikke eksisterer. 

Deponi 

Det legges opp til fortsatt utvidelse av deponiet, nå på bekostning av sigevannsdammen som 
vil bli mindre og legges nærmere Vorma. Denne dammen har i alle år vært for liten og ved 
flere anledninger tømt ut i Vorma uten rensing og bekken fikk dermed navnet 
«Svartbekken». Det ble til og med funnet et utslipp under bakken som var ført ut i elva.   

Den foreslåtte endringen av deponiet omfatter komposteringsanlegget som et foreslått lagt 
til Holsravina. Vi har allerede en tilstrømming av brunsniler og søppel fra Esval, bl.a. 
aluminiumsbokser og tuber som kan føre til store skader på husdyra som får det i foret. 

Hensynssoner 

Påvirkning på kulturminner skal vurderes, men ikke tas hensyn til? 

Mellomlagring 

Dette er uklart hvor høyt en kan lagre masser, men det kan leses slik at det skal hjemles 186 
m. Betyr det at de kan la mellomlagrene ligge og bygge oppe på det? Dette vil jo endre 
landskapet fullstendig. Hva betyr kote +170? Hvordan forholder dette seg til spørsmålet om 
landskapsendring i et KULA område? 

Det vises for øvrig til høringsnotat fra Familien Nordby på Veset 

Trafikk 

Riktignok er det liten bebyggelse mellom Arnestad og Fenstad skole, men Eidsvollvegen er og 
vil være skoleveg for mange barn i årene som kommer. Barn og unge vil også benytte vegen 
for å besøke venner og søke fritidsaktiviteter. Det er stor sannsynlighet for at det blir flere 
barn i området. Å sykle og gå langs Eidsvollvegen er en risikabel øvelse.   

Det vises for øvrig til høringsuttalelse fra naboer om trafikkbelastningen. 



Deponi, mellomlagring og høyder 

I avsnittet om maks fyllingshøyde på deponiet kommer det tydelig fram at det som hjemles 
vil bli endret til at fylling/mellomlagring kan økes il 186 moh og at det også vil bli tillatt med 
permanent lagring i denne høyden. Betyr det at det kan føres opp bygninger på disse 
deponerte massene? Hvordan vil dette i så fall forholde seg til spørsmålet om 
landskapsendring? Riksantikvarens forslag til vern av Vormadalen som Kula -område er ute 
til høring og en beslutning vil bli fattet innen et år.  



 

Vormadalen KULA område 



Overvann og sigevann 

Det er litt uklart hvordan man skal hindre regnvann og annet overvann i å trenge ned i 
fyllmasser og videre ned i grunnvann og til elva siden det ikke er noen fysisk bunntetting i 
området. En nærmere forklaring på hvordan rent overvann som vel er regn og snø kan 
avskjæres og ikke synke ned i grunnen, etterspør herved. Det samme gjelder forurenset 
overvann. Vann fra takene er vel greiere å samle opp. Presentasjonen av denne saken er i 
beste fall uklar, muligens misvisende. 

Bebyggelse og anlegg 

Den virksomheten som foreslås her kan like gjerne foregå på industriområdet på 
Herbergåsen. På spørsmål om hva som skal gjøres hvis de planlagte virksomhetene trenger 
areal for utvidelse, ble det svart fra kommunens side at det ikke på det nåværende tidspunkt 
er lagt inn forslag til regulering av nye områder på Esval. Det kan tolkes som om de tenker å 
ta den kampen opp senere. 

Spørsmålet om kravene til sikker grunn for bygninger på 15-20 meters høyde og tungt 
maskineri og mye bevegelse i form av tungtransport, er ikke berørt og etter det vi leser, 
analysert. Grunnboringer og gravearbeid i nærområdene har konstatert utstrakte og dype 
lag med kvikkleir. Hvorvidt det er foretatt grunnboringer rundt Esval miljøpark sies det 
ingenting om, men en forutsetter at de vil bli utført siden det kreves av alle andre som 
bygger i området, privatbolig eller korntørker. 

Fjernvirkning og vegetasjonsskjerm 

Det ser ikke ut til å være planlagt noen skjermingstiltak mot sør hvor det nå blir åpnet opp 
for besøk av gravhauger etter fylkesmannes ønske og for å hindre tilsig av forurenset vann til 
jordene og bekker i nærområdet. Gardsvegen til Hol langs deponiet er dessuten usedvanlig 
lite tiltrekkende å kjøre på når utsikten er filterkakene fra jordrenseanlegget nesten det 
enste som kan ses.  Utsikten mot deponiet fra Vorma og bebyggelsen vest for elva, er heller 
ikke særlig tiltrekkende, og skjemmer Vorma som fritids- og rekreasjon. Den 
turismetrafikken som ønskes der vil vel kreve en bedre skjerming? 

Områdene BKB7 og LL2 inngikk i sin tid i et makeskifte med som nå er A2, men har senere 
igjen blitt tilbakeført til korndyrking. Dette er et lite område i forhold til A2 som har meget 
god kornjord. Rådmannen synes å se bort fra at Nes allerede har regulert et nytt område til 
industriell virksomhet, og som det etter sigende er laber interesse for. Hvordan kan en da 
rettferdiggjøre bebyggelse av god kornjord i et land som har underskudd på nettopp dette? 

 I tillegg vil utvidelsesmulighetene være begrenset dersom myndighetene ikke velger å bygge 
ned hele Esval gård og Holter/Vesetravina!  

Konklusjon 

At Esval kan bli det område som følger opp kommuneplanens samfunnsdels satsning på 
næringsutvikling, kan synes som en stor vits gitt de fysiske rammene og de risiki som er gitt.  



At Nes ønsker å bli et regionalt og nasjonalt knutepunkt i utviklingen av sirkulær økonomi er 
kjempefint. Dersom det skal bli en realitet må saken utredes grundig og kostnadsberegnes 
og midlene bevilges. Slikt det er lagt fram og 40 års historie gir ingen tillit til at «ønske-
drømmen» kan oppfylles på grunnlag av den reguleringsplanen som er lagt fram. 

Å deponere mer forurenset masse og flytte sigedammen nærmere Vorma, virker meget lite 
lite miljøvennlig! 

Med hilsen 

Irene Hoel og Hallkjell Jensen 

 

 

 

Tidlige kommentar til oppstart av planarbeidet 

Tiltakshaver Esval Miljøpark og forslagstiller Multiconsult må ta spesielle hensyn i 
reguleringsarbeidet. Faktorer som betinger større hensyn:  

 Esval Miljøpark har hatt store miljøproblem gjennom alle år og er kommunens største 
forurenser. Miljøparken sliter med vesentlige klimautslipp til vann og luft. Seneste tilskudd til 
virksomheten på Esval er et stort behandlingsanlegg for forurensende masser, som tross 
gjenbrukskonseptet, øker klimabelastningen på ytre miljø betydelig. Det gjelder både trafikk 
og utslipp som drifta fører med seg samt faren for setninger og ras som plasseringen av 
denne type tungindustri forsterker. Deponering av forurensede filterkaker fra den nye 
virksomheten virker uforsvarlig med den nære beliggenheten til elva som Esval har. 

 

 Miljøparken har som intensjon å bli en vesentlig medspiller i grønn næringsvirksomhet og 
sirkulær økonomi.  I slik hensikt kjøper kommunen paradoksalt nok opp annen grønn næring 
(korndrift), dette tross lokale og nasjonale forsett om strengt jordvern. Nedbyggingen av 
matjorda vil framstå enda verre dersom området skulle bli nedbygd med høye 
«betongklosser».   

 Esval ligger midt i et LNF-område omgitt av kornareal, skog, elv og ravinelandskap, noe som 
representerer et stort naturmangfold. Når kommunen velger og tillater ny etablering og 
utvidelser i et LNF-område, må det gjøres med respekt for natur og landskap. 
 

Utfra disse forutsetningene må Esval/Multiconsult i planarbeidet sørge for: 

 Esval er stor forurenser i dag, og reguleringsplanen må sette strenge krav til etablering, 
utslipp og grenseverdier. Planen må stenge for at ny næringsvirksomhet blir forurensende 
tungindustri. Dette må spesielt gjelde den virksomhet som skal reguleres inn på matjorda 
(det nyinnkjøpte jordet).  

 Planen må sette klare begrensninger på størrelse og høyde på nye bygg/bebyggelse som 
måtte komme på nyinnkjøpt jomfruelig område av Esval. 



 Planen må inneholde klimasoner/randsoner som gir reell skjerming for nærmiljø, både når 
det gjelder visuelt innsyn og lukt, støy og støv. Dagens buffersoner, tross flere tiår med 
pålegg, er langt fra tilfredsstillende. Klimasonene rundt miljøparken må i den nye 
reguleringsplanen få helt andre dimensjoner enn de små tilløp til skjerming som vi ser på 
Esval i dag. Skal Esval bli en «grønn» industripark, må området framstå langt mer fysisk grønt 
og avskjermet. 

 Mottak og mellomlagring av hageavfall må i ny reguleringsplan få omfattende skjerming slik 
at fremmende arter ikke kan spre seg til omkringliggende natur og det svært viktige 
biologiske mangfoldet som preger det. 

 Miljøparkens beliggenhet i elvelandskapet gjør at den nye reguleringsplanen må sette stopp 
for deponivirksomhet. Esval kan ikke være deponi som tar mot forurenset avfall. 
 
 
 
Irene Hoel 
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Innspill til Planbeskrivelse  
Reguleringsplan for Esval Miljøpark,  
gnr./ bnr. 93/1. 931/1 og 23/1, dato 22. juni 2020 
 
 
Pkt. 7 
7.4.2 Trafikk 
Det hevdes at trafikkøkningen vil være på ca. 12% av virkedøgnstrafikken. Dette er 
da regnet ut i fra dagens trafikk. Når det gjelder etablering og utvikling på Esval 
Miljøpark, må det ses i sammenheng med den totale utviklingen som har vært, med 
tanke på belastning for nærmiljøet. Slik sett må trafikkøkning og støy ses i 
sammenheng med den totale økningen i forbindelse med etableringer på hele 
området som har vært over tid. 

Både biogassanlegget og jordrenseanlegget har blant annet generert for en vesentlig 
trafikkøkning. Det gjelder spesielt tungtrafikk som igjen bidrar til høy støybelastning. 
Slik utregningen er foretatt i forbindelse med den aktuelle reguleringsplanen nå, 
undergraver det den totale belastningen Esval Miljøpark medfører for oss naboer. 

Det er eksempelvis planer om vegetasjonsvoller med beplantning (støyskjerming) 
inne på området Esval Miljøpark. I den forbindelse etterspør vi tanker for plan om 
støyskjerming også for nærområdet/naboer til Esval Miljøpark? Det være seg mot 
vei, eller skjerming i bolig. Spørsmålet er tidligere stilt på et informasjonsmøte på 
Rommen, i forbindelse med etablering av jordrenseanlegget og den trafikkøkningen 
det medførte. Innspillet skulle tas med, men vi har aldri fått noen tilbakemelding på 
hvordan kommunen vil forholde seg til problematikken. Eksempelvis bor flere av oss 
svært nær Fv.177. Hastigheten forbi er lovlig 80 km/t. I praksis gjerne langt mer, da 
det er en oversiktlig rett strekning.  

Vi er klar over at en fylkesvei genererer for en del trafikk, men her har kommunen 
lagt opp til en vesentlig økning, da i form av tungtrafikk med sin regulering av Esval 
Miljøpark. Dette gjør at Fv.177 har fått en vesentlig merbelastning av tungtrafikk og 
støy. Et alternativ kunne forslagsvis være å redusere hastigheten. 

 

Forøvrig vil vi kommentere at den nåværende reguleringsplanen fremstår svært 
svevende. Det er vanskelig å forholde seg til den, da det ikke er noen konkrete 
planer ennå. Det fremstår uforsvarlig å gå i gang med en plan hvor ingenting 
foreligger, kun ønske om. Økonomisk sett for kommunen fremstår det ved 
nåværende tidspunkt fullstendig uforutsigbart, om dette vil gi positive økonomiske og 
miljømessige utslag. Planene fremstår som en risikosport for kommunen med sin 
nåværende svake økonomi. Dette medfører for oss, og resten av Nes Kommune sine 
innbyggere, en økonomisk usikkerhet for vår fremtid som langt fra er god.  
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Erfaringsmessig har etablering på Esval Miljøpark veid tyngre enn hensynet til 
nærmiljøet. Det tas vare på ut i fra de forutsetningene som hensynet til driften på 
Esval Miljøpark gir. Den vurderte positive konsekvensen for storsamfunnet (7.4), gis 
større verdi enn oss naboer/nærmiljø som kommunens innbyggere. Drift går foran og 
veier tyngst. Uttalelsen fra Anne Brith Thon (møte 26.08); «det etableres for minst 
mulig begrensning», skaper en stor utrygghet for nærmiljø og naboer. 

 

Vi vil også poengtere det negative ved beliggenhet, da mot elva Vorma som renner 
ut i Glomma (drikkevannskilde). Hva det vil kunne gi av konsekvenser for vassdraget 
og drikkevannet på sikt, og igjen omdisponering av fullverdig matjord i Nes. 

 

Anne Brith Thon uttalte også i møtet 26.08, i forbindelse med nærmiljøet/naboer, at 
«sameksistens på best mulig måte» var viktig. Vi håper det ikke bare blir stående 
som tomme ord, men vil bli ivaretatt. 

 

 

Hilsen 

Ingrid Martinsen 

Anne Marie Martinsen 

Bente og Bernt Ingar Jahren 

Renate og Per Gunnar Furnes 

Ronja Olijnyk 

Inger Marie Salmi og Vidar Larsen 

Tor Tenold 

Erik og Laila Hagen 

Irene og Hallkjell Hoel 

Thea Oppegaard og Gard Sondre Haraldstad 

Anne og August Oppegaard 

Eva og Søren Nordby 

Inga Nordby og Even Gulbrandsen 



Med vennlig hilsen

Marit Heiberg
Prosjektleder 
Telefon : +47 928 63 622

Fra: Marit Heiberg[marit@kunnskapsbyen.no]
Dato: 07.09.2020 07:57:25
Til: Nes Postmottak
Kopi: Elisabet Frøyland; jogeir.munkeby@gasum.com; Anne Brith Thon
Tittel: Høringsuttalelse til Reguleringsplan for Esval miljøpark

 
 
 
Det vises til planforslaget med kart, bestemmelser og div vedlegg
https://www.nes.kommune.no/horinger/horingene/offentlig‐ettersyn‐forslag‐til‐reguleringsplan‐for‐esval‐
miljopark/
 
På vegne av prosjektgruppa for etablering av biogass fyllestasjon på Esval ønsker jeg å påpeke at den foreslåtte
temaveilederen til hensynssoner for biogass fyllestasjoner er trukket av DSB og vil ikke bli utgitt. Henvisninger i
beskrivelsen og anmerkninger på plankart må derfor justeres.
 
 
I Planbeskrivelsen s 33, pkt 6.6. 1 og s 41 pkt 6.11.13 går det fram at forslagsstiller baserer hensynssoner på
FORSLAGET (min utheving) til temaveileder fra DSB.
Dette blir feil, da DSB har trukket dette forslaget til temaveileder fordi motstanden i fagmiljøet var meget stor og
konklusjonen til direktoratet er at avstandene de la inn ble alt for store. I dag bygges biogass fyllestasjoner i
tettbygde strøk, som f.eks. på Ryen i Oslo.  Bestemmelsene må derfor  stå i samsvar med gjeldende regelverk.
 
S 33 pkt 6.6 i planbeskrivelsen:
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.
 
Side 40‐41  pkt 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. Planbeskrivelse Esval Miljøpark Side 41 av 61 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.
 
 

https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kFA9W‐0008SH‐
4i&i=57e1b682&c=CxyCJ4wCLCgQ4TieQVY0vypZ4hvpc‐
qPMiz1cmXFhzvv1J1IWbpwmsW3T60vHk17OWKPNQOb5tlWMOktfL11Ze_P9eyE4‐Hib3‐
aYboPuVea‐
e4O6byoMkF9GQ1XyoeWHxuFoNY2O9HBKXMtQiMOgeGUQ0dN6EzYUlcQXZRrUcLEM1l0az9‐
KCUX1Z62m51pfhbMM5JcmCEciKAegVI1zx07ZtJcf0u_iRDY61gAbho
Adresse: Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller



 



Høringsinnspill til Detaljreguleringsplan for Esval - saksnummer 
2020/307 
 
Miljø- og klima-interessene er i dagens samfunn under press - i vårt 
område både i forbindelse med samferdsel og med nærings-og tjeneste-
utvikling av ulikt slag. 
 
En særlig form for trussel mot viktige miljøinteresser framstiller seg som 
spesielt "grønne" tiltak og venter å bli tatt sælig hensyn til fordi de utgir 
seg for å være spesielt natur- og klima-vennlige alternativer av en 
bestemt produksjon. Noen av disse tiltaka er begrunna med spesielle 
klima-interesser, samtidig som de rammer andre deler av miljøet, som 
vindkraftutbygginga, i Nord-Odal og Nes f.eks. Andre - som avfalls-
behandlinga på Esval - har over tid vist at nødvendig avfallsbehandling, 
ikke nødvendigvis er like "grønn" i måten en her har forbrukt verneverdige 
landskapsområder, skapt usikkerhet om forurensing av nærliggende 
vannsystemer og latt naboene bli prøvekluter for usikre miljøtiltak. I 
tillegg har såkalt "grønne" prosjekter i Esval-området overlatt makt til 
private næringsinteresser og fjerna politisk styring på en svært uheldig 
måte. 
 
Når nå detaljreguleringsplan for Esval - saksnummer 2020/307 - er lagt ut 
på høring, er derfor framstillinga til å kjenne igjen, med store ord om 
sirkulær økonomi, men uten konkret innhold. Det som derimot er konkret 
er at fyllingskapasiteten skal økes, at området skal nedbygges, at mellom-
lagring kan bli permanent.  
 

 Planen legger til rette for omfattende økning i industri og næring 
på hele Esval-området både der det er deponi og på 
landbruksarealet A2.  

Slik omtaler den kommunens hensikter:  
 
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 Planbeskrivelse Esval Miljøpark Side 9 av 61  
virksomhet).  
Det skal legges til rette for at avfall, og 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. 
 

 Men de store industriplanene mangler fullstendig konkret 
innhold. De er bare vakre formuleringer om "det grønne skiftet", 
"sirkulær økonomi" og mulige arbeidsplasser - og forventninger om 
resultater av et skandinavisk samarbeids-prosjekt, CISKA. 

 



I tillegg hevdes det at den omfattende utbygginga i seg sjøl vil være en 
garanti for sikker oppfølging av utfordringene den videre utbygginga 
skaper:  
 
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. 
 
En kunne fristes til å tro at planen mener næringsvirksomhet er en 
tryggere garanti for miljøsikkerhet enn politiske vedtak, om en ikke visste 
bedre. 
 
Ved nærmere ettersyn tyder likevel mye på at det mest konkrete og 
påtrengende innholdet er noe mer nærliggende:  
 
En viktig del av planforslaget har vært arbeidet med å øke deponivolumet. (s.29) 
 

 Og det skal gjøres ved å fylle ut resten av Holsravina. 
 
Denne utvidelsen skal heretter bare ta i mot restproduktet fra Nes 
Miljøpark as, de såkalte "kakene" med konsentrert forurensa masse, trolig 
opp til 600 000 m3.  
Og samtidig skal anlegget oppgraderes til å øke kapasiteten og  dermed 
restavfallsmengden opp mot 100 000 tonn årlig (20% av anleggets 
kapasitet på 500 000 tonn). 
I tillegg skal behovet for langt mer mellomlagring oppfylles og reguleres, 
og mellomlagring kan tydeligvis også gå over til bli permanent deponering 
og må også reguleres.  
Naturvernforbundet i Nes har helt siden opprettinga av Nes Miljøpark 
as vært mot deponering av slike "kaker" og denne reguleringsplanen gjør 
ikke skepsisen mindre. 
   

 Naturvernforbundet i Nes mener det er svært lite framtidsretta å 
bygge ut industri- og annen næringsvirksomheten i et område så 
nær et sårbart elveløp og med såpass usikker grunn som på Esval.  

Nes kommune har alt et område med trygge grunnforhold for nærings-
utvikling, nemlig Herbergåsen. Det burde en bruke.   
  
Ekstra uheldig er det å utvide deponeringa slik en her foreslår å bruke 
Holsravina - og spesielt når dette konsentreres til de forurensa 
restprodukta av rensing av lett forurensa masse.  
 
Enda verre blir det at planen regulerer næringsbygg i stor skala til de 
usikre, ustabile og dels gassfylte deponiområda.  
 
 
 



 Det som gjør utvidelsen av deponiet til Holsravina enda mer 
alvorlig, er konsekvensene for sigevannsbehandlinga. 
Sigevannsdammen må flyttes og reduseres. Og NiN kan ikke se 
annet enn at det må svekke funksjonen. 

 
 Vi vil også gå i mot å bruke landbruksjord på den måten som her 

foreslås for A2.  
 

 NiN vil også etterlyse en egen vurdering av reguleringsplanen for 
Esval med utgangspunkt i Vanndirektivet og den den regionale 
vannforvalt-ningsplanen for Glomma-området 2016-2021. Vi ser at 
Multikonsult i sin del av konsekvensutredninga viser til Vann-Netts 
statistikk-base. Det holder ikke mål. Her har Nes kommune 
forpliktelser som ikke etterleves.  

 
 

 KULA - Riksantikvarens register for Kulturhistoriske landskap 
av nasjonal interesse - kommer i disse dager til behandling i Nes 
som del av en nasjonal høring. Her er Vormadalen ett av to 
landskaper i Nes med. Gjennomføring av registeret vil ikke innbære 
et direkte vern for de registrerte områdene, men en forventning om 
behandling som hensyns-sone i arealdelen i kommuneplanen - og 
tilhørende hensyn i bruk av området. Det vil derfor være svært 
uheldig å gjennomføre denne reguleringsprosessen uten å ta inn 
Riksantikvarens signaler her. 

 
Naturvernforbundet i Nes mener samla at en bør legge til side den 
nye reguleringsplanen og konsentrere virksomheten på Esval om dels å 
sikre dagens deponi og dagens virksomheter og dels å utvikle den lokale 
avfalls-behandlinga som er kjernevirksomheten. 
 
 
For Naturvernforbundet i Nes 
 
Karin Olsen 
leder
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Esval 

Miljøpark, del av gnr. 93 bnr. 1 m.fl - Nes kommune, Viken 

Vi viser til høringsdokumenter mottatt 19.06.2020 og ettersendte geotekniske vurderinger mottatt 

19.08.2020. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVEs vurdering 

Geotekniske notat fra NGI datert 09.07.2014 og 05.11.2019 konkluderer med at det ikke er påvist 

kvikkleire eller leire med sprøbruddegenskaper i planområdet. Områdestabiliteten er dermed ivaretatt i 

henhold til byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Det er lagt inn hensynssoner for areal som kan være utsatt for en mindre utglidning i løsmasser, samt for 

flom i Vorma og langs flomvei for overvann. Alle hensynssoner har tilhørende planbestemmelser som 

ivaretar krav til sikkerhet i TEK17 §§ 7-2 og 7-3. 

Planen innebærer ingen vesentlige inngrep i Vorma. Oppføring av vann- og avløpsanlegg og interne 

kjøreveier i felt GV1 bør i minst mulig grad berøre kantvegetasjonen langs Vorma. 

Utover dette har NVE ingen vesentlige merknader til høringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   
 

  

   

   

 



 
Høringsuttalelse detaljreguleringsplan Esval 
2020.09.06 
Nes MDG 
 

Esval ligger inneklemt mellom Vorma, flotte raviner, utmerket matjord og foreslått kulturhistorisk 
landskap av nasjonal interesse (KULA). Utvidelse av Esval lar seg vanskelig gjøre uten 
betydelig kostnad for natur og kultur. For å forsvare det, mener vi gevinsten for natur og miljø 
må være større på andre områder, slik som hvis det løser avfallsproblemet vårt. 
 
Det grønne engasjementet på Esval er oppløftende og inspirerende. Søppelproblemet må 
løses. Det kan like gjerne være oss som gjør det, som noen andre. EU har som mål at all plast 
skal resirkuleres innen 2030, ikke bare brennes, og øvrig søppel vil nok følge etter. Desto før vi 
starter omstillingen, desto bedre. 
 
Omstillingen på Esval krever tydelige og oppnåelige mål med klart fokus på gjenvinning. Nå er 
visjonen god men strategien uklar. Vi savner: 
 

● Konkretisering av visjonen. Hvem og hva regulerer vi for? Hvilken søppelkapasitet, 
økonomi, teknologi og kompetanse kreves for å lykkes?  

● Risikovurdering av strategien. Hvilke usikkerhetsmomenter følger prosjektet og 
hvilken sannsynlighet og konsekvens har de? Hvilke risikoreduserende tiltak planlegges 
og hvordan følges de opp? 

● Regional og nasjonal forankring og samhandling. Søppelproblemet er et globalt 
problem og kan ikke løses av Nes alene. Samarbeidet med GreenLab er bra, men 
hvilken overordnet plan følger foretaket? Hvordan skal søppelhåndteringen nasjonalt og 
regionalt samordnes? Hvordan skal Esval og nærliggende gjenvinningsstasjoner spille 
hverandre gode? 

● Vurdering av konkurransebetingelser. Hva slags avfall skal vi være spesialister på, og 
hvilke forutsetninger har vi for å være det? 

● Analyse av deponiets søppelinnhold. Hva slags søppel inneholder deponiet, hvilke 
miljøgifter befinner seg der, og kan dette med sikkerhet isoleres for all ettertid? 

● Åpenhet og involvering. Hvordan bør aktiviteten på Esval kommuniseres ut, og 
hvordan kan omverdenen bidra tilbake? 

● Ytterligere imøtekommelse av naboer. Det er betydelig støy- og lysforurensing i 
området og dette må kunne begrenses ytterligere for å sikre helse, trivsel og lokalt 
dyreliv.  

Beslutningene vi tar på Esval får stor betydning for ettertiden. Vi må satse, men har ikke råd til 
store feil. Alt vi gjør må redusere redusere skader og risiko for våre etterkommere. Skal vi lykkes 
må slike vurderinger inkluderes i beslutningsgrunnlaget fremover. 
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Thor Albertsen

Fra: Munkeby Jogeir <jogeir.munkeby@gasum.com>
Sendt: 3. november 2020 14:43
Til: Thor Albertsen
Kopi: 'Marit Heiberg'; Mona Helene Balterud
Emne: RE: Innspill Planbeskrivelse _ Gasum

Hei Thor, 
 
Har forsøkt å svare med blå farge nedenfor. 
 
Mvh 
Jogeir Munkeby 
Gasum 
 
 
Vi har sett på planbeskrivelsen og har følgende innspill rund område der fyllestasjonen for Biogass skal være, 
område BV 

 Punkt 6.6.1 Hele området vi skal bruke skal asfalteres. 
Husk også bestemmelsenes krav til etablering av parkområde innenfor formålet. 
GV6 og GV7 skal opparbeides som en skjermingsvoll som skal beplantes og tilsås. Opparbeidelse av 
skjermingsvollen kan nok trolig gjøres med stedlige masser for å unngå unødig masseforflytting. Når det gjelder 
hvem som skal beplante og holde det vedlike, tenker vi at det er Green Lab som må stå for. Inne på vårt område 
er det som sagt kun trafikkavvikling for kjøretøy som skal fylle biogass. Hvis det er områder på vårt areal som 
ikke vil benyttet vil de bli  
 
 

 Punkt 6.2.2 Hvis det skal bygges en fyllestasjon for flytende Biogass i fremtiden, må vi har mulighet for 
stående tank, dette er en høy og tynn tank på opptil 20-25m med diameter på ca 3m. Vi vil gjerne ha med 
allerede nå at vi kan sette opp en stående tynn tank på opptil 25m over planert terreng. 

Er det plass til en liggende tank innenfor formålet? Ja 
Er det noen klare fordeler/ulemper ift stående kontra liggende tank? Det er fordeler/ ulemper med både stående 
og liggende. Vi kommer trolig til å sette opp en liggende tank et annet sted i Norge før det er aktuelt på Nes og 
vil da få mer erfaring med liggende tank.  
Kan èn stor stående tank erstattes med to lavere? Nei, vi må ha 1 tank, mest energi effektivt. 
Får hele anlegget plass innenfor formålet (med liggende el stående tank)? Ja, arealbehovet er det samme om 
det er liggende eller stående tank. 
Kan man etablere noen tiltak på tankene for å bedre tankenes estetiske uttrykk? Ved stående tank, er den tynn 
og slank og i utgangspunktet så estetisk en tank kan være. Vi har et anlegg på Furuset i Oslo der en kan se et 
slikt anlegg.  
 

 Plankart Datert 24.03.2020 revidert 29.04.2020 - Innkjøring til område BV, er det mulig å flytte den noen 
meter? Vi vil gjerne ha litt slingringsmonn på noen meter i forhold til der det er markert innkjøring i dag. 

Innkjøring kan etableres i området hvor utbyggingsformålet grenser inn mot planavgrensning (ikke gjennom 
grøntbelte). Viste adkomstpil er ikke absolutt. 
 

 Punkt 6.8.1 Vegetasjonsskjerm GV6 og GV7. Hvem er ansvarlig for opparbeidelse og drift av 
vegetasjonsskjerm (GV1-7)? Er det Green Lab nes? 

 
 Punkt 6.9.12 Parkering; Vi kan ikke ha parkeringsplasser inne på område pga trafikkavvikling og sikkerhet. 

Skal anlegget være bemannet? I så fall må det nå redegjøres for hvor ansatt(e) skal parkere. Anlegget er ikke 
bemannet. 
 



2

 Punkt 6.11.3 Brann/-eksplosjonsfare: Hensynssone H350_9; Her er det kun indikert for Komprimert biogass 
(Som vil komme som steg 1), steg 2 er flytende biogass LBG.  

Hva vil de ulike former av biogass tilsi av hensynssoner og krav til sikring/sikkerhetssone?Vi er i dialog med 
DSB ang hensynssoner, inntil videre må vel eksisterende hensyssoner benyttes, men hvis det blir endrede 
hensynssoner i fremtiden bør disse være gjeldende. 
 
 
 

From: Thor Albertsen <Thor.Albertsen@nes.kommune.no>  
Sent: Monday, 2 November 2020 16:02 
To: Munkeby Jogeir <jogeir.munkeby@gasum.com> 
Cc: 'Marit Heiberg' <marit@kunnskapsbyen.no>; Mona Helene Balterud 
<Mona.Helene.Balterud@nes.kommune.no> 
Subject: SV: Innspill Planbeskrivelse _ Gasum 
 
Hei! 
 
 
Vi vil minne på at vi ønsker en tilbakemelding på de punkter vi har angitt med rød skrift her nedenfor. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Thor Albertsen 
Planrådgiver 

 

Fra: Thor Albertsen  
Sendt: 20. oktober 2020 10:04 
Til: 'Munkeby Jogeir' 
Kopi: 'Marit Heiberg'; Mona Helene Balterud 
Emne: SV: Innspill Planbeskrivelse _ Gasum 
 
Hei! 
 
Viser til din mail med innspill til forslag til reguleringsplan for Esval Miljøpark og da i forhold til 
biogassfyllestasjon.  
 
Vi hadde et spørsmål til innspillet, dette stilt gjennom mail av 13. oktober. Det har dukket opp ytterligere 
momenter vi undres på. Se disse gjengitt i rød tekst her nedenfor. Vi ønsker en snarlig tilbakemelding på disse 
spørsmålene slik at vi bedre kan vurdere dette videre.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Thor Albertsen 
Planrådgiver 
Plan, byggesak og oppmåling 
 
Mobil 907 50 462 
www.nes-ak.kommune.no  
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Fra: Munkeby Jogeir [mailto:jogeir.munkeby@gasum.com]  
Sendt: 13. oktober 2020 08:53 
Til: Thor Albertsen 
Kopi: Marit Heiberg 
Emne: Innspill Planbeskrivelse _ Gasum 
 
Hei Thor, 
 
Som vi diskuterte på møtet forrige Fredag. 
 
Vi har sett på planbeskrivelsen og har følgende innspill rund område der fyllestasjonen for Biogass skal være, 
område BV 

 Punkt 6.6.1 Hele området vi skal bruke skal asfalteres. 
Husk også bestemmelsenes krav til etablering av parkområde innenfor formålet. 
 

 Punkt 6.2.2 Hvis det skal bygges en fyllestasjon for flytende Biogass i fremtiden, må vi har mulighet for 
stående tank, dette er en høy og tynn tank på opptil 20-25m med diameter på ca 3m. Vi vil gjerne ha med 
allerede nå at vi kan sette opp en stående tynn tank på opptil 25m over planert terreng. 

Er det plass til en liggende tank innenfor formålet?  
Er det noen klare fordeler/ulemper ift stående kontra liggende tank? 
Kan èn stor stående tank erstattes med to lavere? 
Får hele anlegget plass innenfor formålet (med liggende el stående tank)?  
Kan man etablere noen tiltak på tankene for å bedre tankenes estetiske uttrykk?  
 

 Plankart Datert 24.03.2020 revidert 29.04.2020 - Innkjøring til område BV, er det mulig å flytte den noen 
meter? Vi vil gjerne ha litt slingringsmonn på noen meter i forhold til der det er markert innkjøring i dag. 

Innkjøring kan etableres i området hvor utbyggingsformålet grenser inn mot planavgrensning (ikke gjennom 
grøntbelte). Viste adkomstpil er ikke absolutt. 
 

 Punkt 6.8.1 Vegetasjonsskjerm GV6 og GV7. Hvem er ansvarlig for opparbeidelse og drift av 
vegetasjonsskjerm (GV1-7)? Er det Green Lab nes? 

 
 Punkt 6.9.12 Parkering; Vi kan ikke ha parkeringsplasser inne på område pga trafikkavvikling og sikkerhet. 

Skal anlegget være bemannet? I så fall må det nå redegjøres for hvor ansatt(e) skal parkere. 
 

 Punkt 6.11.3 Brann/-eksplosjonsfare: Hensynssone H350_9; Her er det kun indikert for Komprimert biogass 
(Som vil komme som steg 1), steg 2 er flytende biogass LBG.  

Hva vil de ulike former av biogass tilsi av hensynssoner og krav til sikring/sikkerhetssone? 
 
Er dette nok å sende det som innspill til deg, eller skal det sendes et annet sted? 
Ring meg gjerne hvis noe er uklart. 
 
 
Kind Regards, 
 
Jogeir Munkeby 
Business Development Manager Traffic 
  
Gasum AS 
Nydalsveien 12A, 0484 OSLO 
Tel. +47 90148074 
E-mail: jogeir.munkeby@gasum.com 
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1kSEAx-0004sK-40&i=57e1b682&c=REMm_KdGZqt7SxRSu5zt6bDM-
n2uuTr4_bB7gLGdsDmdqumxjCEOV2KPg6OSfNK4C4iFhexUIi-8-ajH7Y5-qc_PEftT14iSvzVlMVtj-
_fgekOdz_XWva66KVhHpCRxskO7UQeI1-J2qlqq3n-
6YVvd8HJqB6sxiB0LVtdhOBTgQbYdDyMbutw5MlMqUvx5ebZCEisgfo7PeMKy2a2wZA 
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