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Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Herbergåsen 
næringspark 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles igangsetting av planarbeid 
(områdereguleringsplan) ved Herbergåsen næringspark i Nes kommune. Formannskapet vedtok i 
møte 06.02.2018 (sak nr 23/18) oppstart av planarbeidet og utleggelse av forslag til planprogram 
for områderegulering av Herbergåsen næringspark på høring. Planprogrammet, saksfremlegg og 
saksprotokoll følger som vedlegg. 
 
Herbergåsen næringspark er i gjeldende kommuneplan 2015-2030 avsatt til nåværende og 
fremtidig næringsbebyggelse. Området er delvis utviklet som næringstomter med tilhørende 
infrastruktur. 
 
Planprogrammet er utarbeidet i tråd med plan og bygningsloven § 4-1 og beskriver det videre 
planarbeidet og hvilke aktuelle tema som skal belyses. Planarbeidet utløser krav om 
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningsloven §§ 4-2 og 4-3. 
 
Høringsuttalelser 
Innspill, merknader og synspunkter til planprogrammet kan sendes via Høringsportalen på Nes 
kommunes nettsider: https://www.nes-ak.kommune.no/horinger/.  
 
Innspill pr brevpost sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post: 
postmottak@nes-ak.kommune.no.  Husk å merke oversendelsen med saksnummer 2017/1093.   
 
Fristen for innsending av høringsinnspill er tirsdag 3.april 2018.  
 
Invitasjon til åpent informasjonsmøte 
Berørte grunneiere, naboer og andre interesserte ønskes velkommen til et åpent 
informasjonsmøte onsdag 14.mars kl. 18:00 i Nes næringspark sine lokaler på Opaker.  
 
Under møtet vil kommunen informere om planprogrammet, planprosessen og videre arbeid mot 
et planforslag. Kommunen ønsker å tilrettelegge for medvirkning gjennom hele planprosessen og 
vil være takknemlige for spørsmål og innspill under møtet. 

https://www.nes-ak.kommune.no/horinger/
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Planområdets avgrensning 
Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor. Det er lagt til grunn en romslig 
avgrensning av planområdet ved varslingen for å sikre at eventuelle mindre justeringer faller 
innenfor endelig avgrensning. Dette kan eksempelvis være trafikksikkerhetstiltak langs 
eksisterende veger, nye kryssløsninger, behov for grønne soner og liknende.   
 
Planområdet vil innsnevres i planforslaget etter at nødvendige utredninger er foretatt. Større 
arronderingsmessige endringer av området i forhold til kommuneplanens avgrensning er lite 
aktuelt. Mindre justeringer vil imidlertid vurderes der det er fordelaktig for skape et helhetlig og 
velfungerende område. Mer informasjon om planområdets avgrensning kan leses i 
planprogrammet. 
 

 
Kartutsnittet ovenfor viser avgrensning av planområdet. Det er lagt til grunn en romslig avgrensning (svart strek) 
som vil innsnevres etter at nødvendige utredninger er gjennomført.  
 
 
Sentrale saksdokumenter kan leses på Nes kommunes internettside  
https://www.nes-ak.kommune.no/.  
 
 
 
 

https://www.nes-ak.kommune.no/


Ta gjerne kontakt ved spørsmål til planprogrammet eller videre planprosess. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nes kommune 
 
 
Elisabet Frøyland 
Kommunalsjef Samfunn og miljø    Maria Rundén 
Direkte tlf nr.: 911 68 699     Planrådgiver 
E-post: elisabet.froyland@nes-ak.kommune.no  Direkte tlf nr: 934 46 436 

E-post: maria.runden@nes-ak.kommune.no 
 
 
   
 
       
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Vedlegg 
1 Forslag til planprogram, datert 06.02.18 
2 Saksframlegg 
3 Saksprotokoll 
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