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2.gangsbehandling detaljregulering for Nes strandhager - gbnr 
137/7 
 

Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Nes strandhager 
– gbnr 137/7 m.fl. Reguleringsplanen vedtas med tilhørende plankart datert 11.08.2017, 
reguleringsbestemmelser datert 11.08.2017, planbeskrivelse datert 10.08.2017 og 
konsekvensutredning datert 08.08.2017.  
 

 

VEDLEGG: 
1 Plankart datert 11.08.2017 
2 Reguleringsbestemmelser datert 11.08.2017 
3 Planbeskrivelse datert 10.08.2017 
4 Konsekvensutredning datert 08.08.2017 
5 ROS-analyse datert 10.08.2017 
6 Sammendrag av innkommende innspill ved høring og offentlig ettersyn av 

reguleringsplanen for Nes strandhager med forslagstiller og rådmannens kommentar datert 
22.8.2017 

7 1.gangsbehandling detaljregulering for Nes strandhager - gbnr 137/7 
8 Protokoll - 1.gangsbehandling i formannskapet 28.3.2017 i PS 37/17 
9 Vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan for Nes strandhager og utnyttelsesgrad 
10 Høringsinnspill Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 12.05.2017 
11 Høringsinnspill Akershus fylkeskommune datert 11.05.2017 
12 Høringsinnspill Statens vegvesen 03.05.2017 
13 Høringsinnspill Akershus energi datert 30.06.2017 
14 Høringsinnspill Bjørg og Hans Stumberg datert 10.05.2017 
15 Høringsinnspill Bjørg og Hans Stumberg datert 14.05.2017 
16 Brev fra Nes kommune til Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 8.6.2017 
17 Brev fra Nes kommune til Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 29.6.2017 
18 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Nes kommune datert 30.6.2017 
19 Brev fra Nes kommune til Fylkesmannen i Oslo og Akershus datert 19.7.2017 
20 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Nes kommune datert 2.8.2017 
 



SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Planområdet 
Planområdet til Nes strandhager er på 72 dekar og ligger ved Glomma sør for Oppakermoen. 
Planområdet består i dag av Hagen camping med omtrent 50 oppstillingsplasser for 
campingvogner, to boligeiendommer, dyrket mark og deler av det kommunale friområdet mot 
Daskerudstranda. Sør i planområdet mot Glomma ligger et større strandområde med opparbeidet 
molo.  
 
 

 
Figur 1. Oversiktskart med planområdet vist med rød linje. 
 
I kommuneplanens arealdel er planområdet i dag avsatt til formålene fritids- og turistformål,  LNF-
område (landbruk, natur og friluftliv) og friområde.   
 
Planområdet reguleres i hovedsak til fritids- og turistformål. Dette reguleres for muligheten til å 
etablere 97 hytter i området på tilhørende festetomter på omtrent 200 m2. På hver tomt åpnes det 
for en fritidsbolig med BYA på maksimalt 50 m2. På hver tomt skal det legges til rette for 
parsellhager for dyrkning av nyttevekster og planting av prydvekster. Det er planlagt anlagt 
flytebrygge med 20 båtplasser og mulighetene for å legge til med passasjerbåt (Elvekongen).  
 
For en mer utdypende beskrivelse av detaljreguleringsplanen vises det til vedlagte 
planbeskrivelse (vedlegg 3).    
 
 



   
Figur 2. Plankart for Nes strandhager.   
 
Saksgang  
 
Planforslaget for Nes strandhager ble behandlet i formannskapet 28.3.2017 i PS 37/17. 
Formannskapet vedtok enstemmig å legge planen ut på offentlig ettersyn. Planen ble sendt på 
offentlig ettersyn 30.3.2017, med høringsfrist satt til 12.5.2017.  
 
På grunn av unøyaktigheter i plandokumentet ble det ettersendt en presisering i brev fra 
Rådmannen datert 26.4.2017 (vedlegg 9). I brevet presiseres det at forslagstiller ønsker å 
regulere for en utnyttelsesgrad med hytter med maksimalt BYA 55 m2.  
 
Ved offentlig ettersyn kom det innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus 
fylkeskommune, Statens vegvesen, Hans og Bjørg P. Stumberg og Akershus energi. For 
rådmannens vurdering av innkommende innspill vises det til vedlegg 6.  
 
For fullstendig oversikt over saksgang vises det til saksframlegget ved 1.gangsbehandling i 
formannskapet 28.3.2017 i PS37/17 (vedlegg 7).  
 
Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
Fylkesmannen i Oslo og Akershus fremmet innsigelse til reguleringsplanen i brev den 
12.05.2017. Innsigelsen ble fremmet på bakgrunn av arealformålene og bestemmelsen er 
vesentlig i strid med plan og bygningsloven § 1-8, første ledd som stadfester at det i 100-
metersbeltet langs sjøen og vassdrag skal tas hensyn til natur- og kulturmiljø, og andre allmenne 
interesser. Det ble fremmet innsigelse på arealformålet VKA1 og VKA2, samt bestemmelsen 7.1. 
Fylkesmannen vurderte at det ikke var tatt særlig hensyn til landskap og allmennhetens tilgang til 
strandsonen og vassdrag. I tillegg hadde Fylkesmannen faglige merknader til 100-metersbeltet 
langs vassdrag, jordvern og forurensing.  
 
Nes kommune sendte 8.6.2017 brev med forslag til endringer i reguleringsplanen for å 
imøtekomme Fylkesmannens innsigelse og faglige merknader. For ytterlige å sikre allmenn 
tilgjengelighet til grøntområdet ved Glomma foreslås endring av bestemmelsen til grøntområdet 



(§ 6.2). I tillegg ble det forslått å endre bestemmelsene tilhørende bryggeanlegget (§§ 4 og 7.1) 
ved å sette at det maksimalt kan anlegges 130 båtplasser og minimum halvparten av disse skulle 
være tilgjengelige for allmenheten.  For å imøtekomme faglige merknader ble det foreslått 
endring av bestemmelsen for den frittliggende fritidsbebyggelsen (§ 4.2) med krav om at hytter i 
delområde BFF10 og BFF 11 skal plasseres inntil tomtegrense i nord. Det ble også foreslått å 
innarbeide krav om at jordlovens bestemmelser om bruk av dyrket og dyrkbar mark og deling(§§ 
9 og 12) fortsatt skal gjelde (innarbeidet i § 3.2). Krav om at massene som skal benyttes til 
oppfylling av planområdet ikke skal medføre forurensing av vassdraget vil innarbeides i 
bestemmelsen om forurenset grunn(§ 3.3).  
 
På bakgrunn av Nes kommunes brev sendt 8.6.2017 ble det gjennomført befaring i planområdet 
med representanter fra Fylkesmannen og Nes kommune 22.6.2017.  
 
På bakgrunn av Fylkesmannen sine kommentarer under befaringen oversendte Nes kommune 
brev til Fylkesmannen den 29.6.2017 med forslag til endringer på gjenstående problemstillinger. 
Problemstillinger som gjensto etter befaringen var omfanget av bryggeanlegget og størrelse på 
hyttene. Nes kommune forslår en reduksjon fra 120 til 40 båtplasser på bakgrunn av 
Fylkesmannens kommentar i befaring. Alle båtplassene ble foreslått som tilgjengelige for 
allmenheten. For å imøtekomme Fylkesmannens kommentarer til størrelsen på hyttene foreslo 
Rådmannen en reduksjon fra 55 m2 til 50 m2 BYA på hyttene.  
 
Fylkesmannen vurderte Rådmannens forslag til endringer i brev 30.6.2017. Fylkesmannen 
vurderte at foreslått løsning med 40 båtplasser til ikke å imøtekomme deres innsigelse og at 
bryggeanlegget var for stort og at det ville ha negative konsekvenser for landskap og 
allmenhetens bruk av området. Etter en ny vurdering fant Fylkesmannen at de kunne akseptere 
at kommunen vedtar en utnyttelse på BYA 50 m2 ved sluttbehandling av reguleringsplanen.  
 
Nes kommune svarte ut Fylkesmannen vurdering med nye forslag til endringer for 
bryggeanlegget i brev 19.7.2017. Rådmannen foreslo en ytterligere reduksjon av antallet 
båtplasser fra 40 til 20 i henhold til Fylkesmannens vurderinga av at et bryggeanlegg på 40 
plasser var å anse som for stort.  
 
Fylkesmannen trakk i brev av 2.8.2017 sin innsigelse på bakgrunn av at de vurderer at forslaget 
til endringer i tilstrekkelig grad hensyn tar til landskapet og allmenhetens tilgang til strandsonen 
og vassdraget. Fylkesmannen trekker sin innsigelse forutsatt at kommunestyret vedtak er i tråd 
med forslaget til endringer i oversendelse datert 19.7.2017. Det forutsettes at plankartet tilpasses 
til den løsningen som er vist i oversendelsen.  
 
 
VURDERING: 
 
Innkommende innspill ved offentlig ettersyn av planforslag  
Ved offentlig ettersyn av planforslaget kom det innspill fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, Hans og Bjørg P. Stumberg og Akershus energi. 
Det vises til «Sammendrag av innkommende innspill ved offentlig ettersyn av reguleringsplanen 
for Nes strandhager med forslagstiller og rådmannens kommentar datert 17.8.2017» (vedlegg 6) 
for innspill med tiltakshaver og rådmannens kommentar.  
 
Av hovedmomentene i innkommende innspill trekkes følgende fram: 
• Innsigelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus på arealformålet VKA1 og VKA2, samt 

bestemmelsen 7.1. Innsigelsen ble fremmet på bakgrunn av arealformålene og 
bestemmelsen er vesentlig i strid med plan og bygningsloven § 1-8, første ledd som 
stadfester at det i 100-metersbeltet langs sjøen og vassdrag skal tas hensyn til natur- og 
kulturmiljø, og andre allmenne interesser. I tillegg til hadde Fylkesmannen faglige 
merknader til 100-metersbeltet langs vassdrag, jordvern og forurensing. 



• Akershus fylkeskommune ga innspill om at formålet i hensynsonen for bevaring av 
kulturminner og kulturmiljøer burde endres fra fritidsbebyggelse – frittliggende 
grøntstruktur.  

• Akershus energi ga innspill på at momenter i deres innspill ved varsel om oppstart og 
høring av planprogram ikke i tilstrekkelig grad var ivaretatt. Det påpekes at forholdet til 
kraftstasjonen må omtales i ROS-analysen.  

 
Størrelse på bryggeanlegg 
I planforslaget sendt på høring var det i henhold til planbeskrivelsen planlagt for 130 båtplasser i 
området. Fylkesmannen fremmet innsigelse til formålet og bestemmelsene til bryggeanlegget. 
Rådmannen vurderer det som ønskelig med et antall båtplasser i området som gjør området 
tilgjengelig for tilreisende med båt. Igjennom dialog med Fylkesmannen ble antallet båtplasser 
redusert i flere runder for å imøtekomme innsigelsen. Størrelsen på reguleringsformålet VKA2 er 
betydelig redusert og antallet båtplasser i området er begrenset til maksimalt 20 båtplasser 
igjennom § 7.1. Rådmannen vurderte det i utgangspunktet som ønskelig å anlegg 130 båtplasser 
i området for å kunne legge til rette for transport til og fra området med båt på elvene. Igjennom 
dialog med Fylkesmannen har man kommet fram til et kompromiss som gir mulighet til å anlegge 
20 båtplasser gjør det mulig med å bruke båt til området.  
 
Rådmannen vurderer det som positivt at alle båtplassene skal være tilgjengelig for allmenheten. 
Innarbeidelse av kravet om at alle båtplassene skal være tilgjengelig for allmenheten ble foretatt 
på bakgrunn av innsigelsen fra Fylkesmannen. På bakgrunn av dialog med Fylkesmannen ble 
bryggeanlegget lagt vinkelrett ut i Glomma i stede for en brygge parallelt med land. Begge disse 
grepene er med på å bidra til at området er tilgjengelig for allmenheten og er med på å bidra til at 
bryggeanlegget ikke oppfattes som et privatiserende element i området.  
 
Størrelse på hytter 
I høringsforslaget var det i bestemmelsene regulert for hytter med en maksimalt BYA 40 m2 på 
festetomter med et areal på omtrent 200 m2. På grunn av unøyaktigheter i 
reguleringsbestemmelsene ble det ettersendt en presisering i brev fra Nes kommune datert 
26.4.2017 med at det var hytter med maksimalt BYA 55 m2 det var ønskelig å regulere for.  
 
Fylkesmannen anbefalte i sitt høringsinnspill at mest mulig av bygningsmassen burde trekkes ut 
av 100-metersonen og at hyttene burde få en maksimal BYA 40 m2. For å imøtekomme 
Fylkesmannens innspill er det tatt inn i § 4.2 at hyttene i delområdene som ligger tettes på 
Glomma skal plasseres tett på tomtegrensen mot nord og BYA nedjusteres fra maksimalt 55 til 50 
m2. Å trekke den elvenære bebyggelsen mot nord er positivt for å i størst mulig grad trekke 
bebyggelsen lengst mulig unna elveløpet. Rådmannen anser det som positivt med en reduksjon i 
BYA for en mer luftig bebyggelsesstruktur i området og arealer frigjøres til areal som kan dyrkes 
opp.   
 
Funnefoss kraftstasjon/damanlegg 
Som Akershus energi påpeker i sitt høringsinnspill er det viktig å være bevisst faremomentene 
som følger med nærheten til planområdet fra Funnefoss kraftstasjon/damanlegg. På bakgrunn av 
høringsinnspillet er ulykkesrisikoen for Funnefoss kraftstasjon/damanlegg vurdert ytterligere i 
etterkant av høringsperioden i vedlagt ROS-analyse. Risikoen for ulykker vil øke ved økt ferdsel i 
området og økt bruk av elva. For å sikre hytteeiere og gjester i området er det satt krav om 
skilting som skal sikre opplysning om faren ved å oppholde seg i elva ved Funnefoss.  
 
Jordvern  
Reguleringsplanen vi føre til nedbygging av omtrent 12 dekar dyrket og dyrkbar mark. Etablering 
av dyrkningsparseller i tilknytting til hver fritidsbolig anses som et positivt avbøtende tiltak på 
reduksjonen i dyrkbart areal. For å sikre at dagens dyrkajord sikres er det innarbeidet i 
reguleringsbestemmelsene at jordlovens bestemmelser om bruk av bruk av dyrket og dyrkbar 
mark(§§ 9 og 12) skal fortsatt gjelde. Dette er i samsvar med krav i  Fylkesmannens 
høringsuttalelse.    
 



Om endringene 
Det er vurdert til at begrensete endringer i reguleringsplanen etter offentlig ettersyn ikke fordrer 
nytt offentlig ettersyn av reguleringsplanen.    
 
Samlet vurdering  
Rådmannen vurderer at regulering av Nes strandhager tilrettelegger for fritidsboliger som er et 
positivt tillegg til dagens tilbud av fritidsboliger i kommunen. Rådmannen anser det som positivt 
med arealeffektive fritidseiendommer hvor det legges til rette for dyrkning tilknyttet hver hytte. En 
transformasjon fra campingplass til fritidsboliger vil føre til et positivt bidrag til næringsutvikling, 
turisme og omdømmebygging i Nes kommune. Det vurderes som at etablering av Nes 
strandhager er i henhold til ønsket utviklingen av Nes kommune. Dette i henhold til 
kommuneplanens samfunnsdel og strategisk næringsplan hvor denne type næringsutvikling er 
sentral, herunder ønsket om å få tilbake «livet på elva».  
 
KONKLUSJON: 
 
På bakgrunn av høringsuttalelser og etterfølgende prosess er det gjort endringer i 
planbestemmelsene, reguleringskart, planbeskrivelse og konsekvensutredning som beskrevet 
ovenfor. Hovedtrekkene i foretatte endringer er en reduksjon i antallet båtplasser og tillat 
maksimal størrelse for fritidsboligene i området. Det er vurdert til at begrensete endringer i 
reguleringsplanen etter offentlig ettersyn ikke fordrer nytt offentlig ettersyn av reguleringsplanen.    
 
Rådmannen anbefaler at detaljreguleringsplan for Nes strandhager – gbnr 137/7 m.fl vedtas med 
hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12.  
 


