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Vedtak av områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områdereguleringsplan for Herbergåsen 
næringsområde. 
 
 
  



VEDLEGG: 
Vedlegg 
1 Plankart, datert 28.05.19 
2 Planbestemmelser, datert 29.05.19 
3 Planbeskrivelse, datert 29.05.19 
4 Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer, datert 24.05.19 
5 Høringsuttalelser 
 

SAMMENDRAG: 
Saken gjelder vedtak av områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde. Planen legger 
til rette for næringsbebyggelse og kombinert næring og anleggsformål. Området er i gjeldende 
kommuneplan hovedsakelig avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse. Formålet med 
områdereguleringsplanen er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen 
næringsområde. Dette i tråd med målene om næringsutvikling i kommuneplanen og strategisk 
næringsplan. 
 
Planforslaget ble 1.gangbehandlet av Formannskapet 5. mars 2019 i sak 17/19. Formannskapet 
vedtok å utlegge forslaget til offentlig ettersyn. Høringsfristen var 6. mai 2019. 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Områdereguleringsplanen 
Områdereguleringsplanen som fremmes til behandling består av:  

 Plankart i målestokk 1:1850, datert 28.05.19 
 Planbestemmelser, datert 29.05.19 
 Planbeskrivelse, datert 29.05.19 

 
Plankartet med tilhørende planbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. 
 
Formålet med områdereguleringen 
Formålet med områdereguleringsplanen er å fastsette rammer for videre utvikling av 
Herbergåsen næringsområde. Dette er i tråd med målene om næringsutvikling i kommuneplanen 
og strategisk næringsplan. 
 
Områdereguleringsplanen skal gi forutsigbarhet for grunneiere og næringsaktører. Planen legger 
opp til etablering av næringsvirksomhet i form av blant virksomheter tilknyttet lager, logistikk, 
verksted, industri og produksjon. For en mindre del av området tillates i tillegg plasskrevende 
handelsvirksomhet: salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Det tillates ikke arbeidsintensive virksomheter. 
For store deler av planområdet stilles det krav til detaljregulering før bebyggelse, og formål for 
disse feltene vil avklares gjennom senere planprosess innenfor områdereguleringsplanens 
rammer. 
 
Om planområdet 
Herbergåsen næringsområde er beliggende langs E16 ved Opaker. Planområdet er ca. 1290 daa 
og berører ca. 70 eiendommer. Både private og offentlige grunneiere blir berørt av 
områdereguleringen. Planområdet består i all hovedsak av næringsbebyggelse og skogsareal. 
Det er ikke dyrka mark innenfor planområdet. Deler av skogsarealene er klassifisert som dyrkbar 
jord.  Det er tre boligtomter innenfor planområdet.  
 
Planstatus 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan hovedsakelig avsatt til nåværende og fremtidig 
næringsbebyggelse, se kartutsnitt nedenfor. Det foreligger ikke vedtatt reguleringsplan for 



næringsområdet i dag. En mindre del av området er omfattet av reguleringsplan for «Kryss 
Herbergåsen med gang- og sykkelveg», vedtatt 27.4.99. 

 
Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Næringsområdet er avsatt til nåværende og fremtidig 
næringsbebyggelse (lys og mørk lilla). Planavgrensningen for områdereguleringsplanen er vist med blå stiplet 
linje.  
 
Planområdets avgrensning  
I høringsforslaget var det gjort en avgrensningen av planområdet  i forhold til det avsatte 
næringsarealet i kommuneplanens arealdel:  

 Lengst øst er næringsområdet avkortet. Den smale stripen langs E16 er tatt ut. Arealet 
anses lite funksjonelt da store deler av det er beliggende innenfor byggegrense til E16.  

 Eiendommen gnr. 139 bnr. 97 i Skogbygdakrysset har en beliggenhet som gjør den til en 
naturlig del av næringsområdet og er tatt inn i områdereguleringsplanen. 

 Justering mot eiendommen gnr. 140 bnr. 27 i sørøst, slik at den holdes utenfor 
planområdet.  

 Krysset ved Funnefossvegen er tatt med i planområdet slik det er opparbeidet.  
 
Planavgrensningen er også en innsnevring i forhold til planavgrensning ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Planområdet er vist med blå stiplet linje i kartutsnittet ovenfor.  
 
 
 



Planprosess  
Planprogram for områdereguleringsplanen ble etter høring fastsatt (vedtatt) av Formannskapet i 
møte den 12.6.18, sak nr. 108/18. I planprogrammet ble det avklart hvilke problemstillinger som 
var viktige i planarbeidet og som skulle utredes nærmere og beskrives i planforslaget. Det vises til 
nevnte sak for nærmere detaljer om problemstillinger, prosess og innkomne høringsuttalelser. 
 
Planforslaget ble fremmet for 1.gangsbehandling i Formannskapet 5.mars 2019 i sak 17/19. 
Formannskapet vedtok å legge forslaget ut til offentlig ettersyn i seks uker. Planforslaget ble 
sendt ut til berørte parter 21.3.19 og offentlig ettersyn ble kunngjort på kommunens nettsider og i 
fem aviser (samkjøring). Ved utleggelsen av dokumentene var ikke rammeplanen for vann og 
avløp (VA-rammeplan) ferdigstilt. Den ble lagt ut på kommunens nettsider under høringsperioden. 
Dette er en teknisk overordnet plan som ikke medfører endringer i de øvrige plandokumentene. 
Høringsfristen var 6.mai 2019. 
 
Medvirkning 
I løpet av høringsperioden ble det avholdt et åpent informasjonsmøte den 29. april 2019, hvor 
hovedtrekkene i planforslaget ble gjennomgått. Det er avholdt et eget informasjonsmøte med 
eiere av de tre boligeiendommene i Skogbygdakrysset, hvor det ble opprettet dialog om kjøp av 
boligeiendommer på bakgrunn av avsatte midler i gjeldende budsjett- og økonomiplan. For 
beskrivelse av øvrig medvirkning vises det til Formannskapets sak 17/19. 
 
Høringsuttalelser 
I løpet av høringsperioden kom det inn totalt 18 innspill. Det er ikke kommet inn innsigelser eller 
problemstillinger som tilsier behov for større endringer som utløser behov for nytt offentlig 
ettersyn. Innspillene framgår i vedlegg 5. Et sammendrag av innspillene med rådmannens 
kommentarer kan leses i vedlegg 4. Innholdet i uttalelsene omtales senere i saksframlegget. 
 
Endringer etter 1. gangs behandling 
Som et ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser er det 
gjort mindre endringer i plandokumentene.  

 I planbestemmelsene er det utført endringer for språklige forbedringer og presiseringer. 
Endringene er markert med overstryking for tekst som skal utgå, og grønn farge på ny 
tekst. Dette for å gi bedre oversikt i den politiske behandlingen. 

 Det er tatt inn en ny rekkefølgebestemmelse i § 4 nr. 12 som sikrer at det foreligger en 
helhetlig utredning av masser for alle feltene BKB1-6 før detaljreguleringsplan kan vedtas 
for ett eller flere av feltene, samt en henvisning til krav om driftskonsesjon. Dette er i tråd 
med høringsinnspillet fra Direktoratet for mineralforvaltning.  

 Det er etter innspill fra Direktoratet for mineralforvaltning også tatt inn ytterligere krav til 
innhold i detaljreguleringsplan(er) for felt BKB1-6 i § 5 annet ledd. 

 Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse i § 4 nr. 9 som sikrer etablering av 
kollektivholdeplass o_SKH2 ved etablering av rundkjøring i krysset 
Skogbygdavegen/E16/o_SKV14 og en rekkefølgebestemmelse som sikrer at det 
opparbeides ny innfartsparkering i tilknytning til krysset E16/Skogbygdavegen. 

 Det er skrevet innen frist for istandsetting av anleggsområder i § 10.1. 
 Tatt inn en presisering i planbestemmelsene som sikrer at feltene BN7 og BKB6 ikke får 

adkomst ut på SKV3. 
 Det er skrevet inn en bestemmelse som sikrer at gamle vegfar/vegtraseer undersøkes i 

forbindelse med detaljregulering på felt BKB6. 
 Det er skrevet inn betegnelsene for midlertidige anleggsområder i tilhørende 

planbestemmelse §10.1. 
 Det er tatt inn krav om støyutredning i detaljreguleringsplanprosesser i § 3.2. 
 Fellesbestemmelsen om støy i § 2.8 er utdypet, slik at det stilles krav til redegjørelse for 

virksomhetens støy ved søknad om tiltak. 
 I bestemmelsen §2.7 er det tatt inn en presisering om at det ikke tillates plassering av skilt 

eller reklameinnretninger på tak. Det er tatt inn en begrensning av maks høyde på skilt på 
150 cm. Videre er det tatt inn krav om skiltplan ved søknad om tiltak på eiendommer 
langs E16 og fylkesveger, som skal forelegges regional vegmyndighet til uttalelse. 



 Det er skrevet inn krav til minimum BYA på 40%.  
 Det er skrevet inn at det skal vurderes mulig utfartsparkering til friluftsområdet i §3.2. 
 Gang- og sykkelveg o_SGS13 er tegnet inn i plankartet i henhold til Statens vegvesens 

tilbakemeldinger i møte 27.2.19, som signalisert i høringsbrev datert 21.3.19. Det er også 
lagt inn mulighet for kryssing øst for areal regulert til rundkjøring. 

 Frisiktlinjer og frisiktsoner er tegnet inn ved areal avsatt til ny rundkjøring, som signalisert 
i høringsbrev 21.3.19.  

 Usikre eiendomsgrenser i ytterkanten av planområdet er klarlagt før sluttbehandling. På 
bakgrunn av innmålingene er eiendomsgrenser i plankartet oppdatert.  

 Eiendomsgrenser innenfor planområdet er oppdatert. Det er gjort marginale korrigeringer 
av arealformål slik at plankartet er oppdatert i henhold til faktiske forhold, herunder langs 
Industrivegen. 

 Nummerering på gang- og sykkelveger er etter en kvalitetssjekk oppdatert i plankartet, 
med tilsvarende justeringer i planbestemmelsene. 

 Planbeskrivelsen er oppdatert med beskrivelse av planprosessen, herunder også med 
reviderte arealtabeller. 
 

Det er som nevnt ikke innkommet innsigelser til planen fra offentlige myndigheter som er til hinder 
for at kommunestyret kan vedta områdereguleringsplanen. 
 
 

VURDERING: 
Områdereguleringsplanen berører en rekke forhold som er utredet og beskrevet i 
plandokumentene. Det har kommet innspill som gjelder flere av disse temaene. Rådmannen 
presiserer at områdereguleringsplanen er en grovmasket, overordnet plan. Mange av innspillene 
påpeker forhold som først er aktuelle i senere detaljreguleringsprosesser. 
 
Regional plan for areal og transport og forholdet til E16 
Flere av uttalelsene omhandler forholdet til E16. Staten vegvesen og Fylkesmannen viser til 
tidligere uttalelser hvor de har anmodet kommunen om å avvente med områdereguleringsplanen 
til ny trasé for E16 er vedtatt. Det påpekes at kommunen risikerer å ende opp med en plan som 
er i strid med regionale og nasjonale mål for areal og transport dersom ny E16 trasé blir lagt på 
østsiden av Glomma. I henhold til retningslinje R10 om rett virksomhet på rett sted, skal 
arealkrevende virksomheter ha nærhet til hovedvegnettet.  
 
Rådmannen har forståelse for at overordnede myndigheter påpeker forholdet til regional plan for 
areal og transport, men vurderer at Herbergåsen næringsområde har god tilgjengelighet via 
dagens E16 til Oslo, hovedflyplassen på Gardermoen, Hønefoss, Kongsvinger og videre til 
Sverige. Dersom E16 legges øst for Glomma vil det sannsynligvis bli god kapasitet i eksisterende 
vegnett frem til eventuelle påkoblinger med ny E16. Områdereguleringsplanen tilrettelegger for at 
næringsområdet kan utvikles med utgangspunkt i eksisterende vegnett, med gradvise utbedringer 
av kryss og etablering av nye veglenker. Rådmannen vurderer at denne utviklingen er robust i 
forhold til den uavklarte situasjonen for utbygging av ny E16 gjennom Nes kommune. 
 
Trafikale løsninger 
Flere av innspillene omhandler trafikale løsninger. I flere av de private innspillene påpekes det at 
foreslåtte løsningene for Bjertnesvegen i ny trasé SKV5 er uheldig, med hensyn til dagens 
brukere av vegen og for kommunens drift/ vedlikehold.  Videre påpekes det også at det er et 
behov for å ivareta myke trafikanter. Rådmannen vurderer det som forsvarlig at beboere i 
Bjertnesvegen i en periode vil måtte kjøre via ny veg SKV5, som vil koble seg på Bjertnesvegen 
sørover. På sikt vil beboerne kunne benytte adkomstvegen via ny rundkjøring (SKV14) eller ny 
adkomst via Funnefossvegen i vest (SKV5). Rådmannen påpeker at det er mange uavklarte 
forhold som gjør det vanskelig å forutse hvordan utviklingen vil bli. Områdereguleringsplanen er 
fleksibel og robust med tanke på eventuelle endringer i fremtiden ved krav om 
detaljreguleringsplaner før utvikling på BKB1-6 og BN7-9. For å sikre at det ikke blir utøkning av 



trafikk på SKV3, er det tatt inn en presisering i planbestemmelsene som hindrer adkomst ut på 
SKV3 (del av Bjertnesvegen) for utbyggingsområdene BKB6 og BN7.  

Videre påpekes at SKV3 (del av Bjertnesvegen) må videreføres som offentlig veg, da det ikke 
synes å være endringer i de faktiske forholdene for belastningen på vegen. Et av innspillene viser 
til kommunal vegnorm og at det ikke er noen endring av de faktiske forholdene for belastningen 
på vegen. Det vises videre til kommunal vegnorm og omtale av boligveger. Rådmannen viser til 
at Bjertnesvegen ikke defineres som boligveg. Kommunen har i henhold til vegloven § 7 
anledning til å gjøre vedtak om at kommunal veg skal nedklassifiseres. Rådmannen vurderer det 
som aktuelt at Bjertnesvegen SKV3 på sikt bør nedklassifiseres til privat veg, da den nye vegen 
SKV5 vil bli hovedadkomst gjennom næringsområdet. 
 
Statens vegvesen har i sin uttalelse påpekt at det er svært viktig å ha parkeringsplass i nær 
avstand til busslomme og påpeker at dagens innfartsparkering på Herbergåsen omreguleres 
gjennom områdereguleringsplanen. Rådmannen har i etterkant av høringsperioden innarbeidet 
en rekkefølgebestemmelse som sikrer opparbeidelse av ny bussholdeplass vest for ny 
rundkjøring med tilhørende innfartsparkering. 
 
Ruter AS har i sitt innspill påpekt viktigheten av at de to bussholdeplassene innenfor planområdet 
anlegges med universell utforming og med tilstrekkelig innkjøringslengde og oppstillingsplass. 
Videre ber Ruter AS om at det anlegges gode og raske gangforbindelser fra alle deler av området 
til holdeplassene. Gangveger og adkomst til holdeplassene må være farbare og tilgjengelige også 
i anleggsperioden som følge av utbygging i næringsområdet.  
 
Kollektivholdeplassene er regulert i henhold til gjeldende krav. Det er regulert gang- og 
sykkelvegforbindelser langs hovedvegene i næringsområdet. Rådmannen vurderer at 
gjennomføring av anleggsarbeid vil følges opp i senere detaljreguleringsprosess og byggesak. 
 
Flere av grunneierne sør for E16 påpeker adkomstforhold til sine eiendommer. Rådmannen 
presiserer at områdereguleringsplanen er grovmasket og hjemler hovedvegstruktur for området. 
Det legges opp til at grunneierne må komme til enighet seg i mellom om adkomstløsninger på et 
mer detaljert nivå.  
 
Masseuttak 
Direktoratet for mineralforvaltning savner informasjon om hvordan drift av et eventuelt masseuttak 
skal foregå og mener at det bør settes overordnede føringer i områdereguleringsplanen som 
sikrer helhetlige løsninger. Kommunen anbefales å ta inn bestemmelser som sikrer at eventuell 
utnyttelse av ressurser i planområdet ses i sammenheng før det enkelte området detaljreguleres. 
Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler også å ta inn en henvisning til kravet om 
driftskonsesjon i bestemmelsene.  
 
Rådmannen har tatt inn en ekstra bestemmelse i § 5 annet ledd i tillegg til en 
rekkefølgebestemmelse i §4 nr. 12 som sikrer at området ses i sammenheng før det enkelte feltet 
detaljreguleres. Videre er det tatt inn en henvisning til driftskonsesjon i § 4 nr. 12. 
 
Flere av innspillene fra private omtaler utfordringer med støy fra et eventuelt masseuttak, samt at 
ulemper for naboer burde vært bedre belyst. Rådmannen vurderer at dette vil bli et sentralt tema i 
senere detaljreguleringsprosess. Det er stilt krav om utarbeidelse av støyutredning gjennom 
planbestemmelsene. 
 
Barn og unges interesser 
Fylkesmannen viser til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen og til Rundskriv T-2/08, hvor det presiseres at regjeringen ønsker at retningslinjene 
skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie tyngre en det som hittil har vært vanlig. 
Videre viser Fylkesmannen til at områdene sør for E16 er registrert som friluftsområde av særlig 
interesse, og det antas at barn og unge benytter seg av området for friluft og rekreasjon.  I 
rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging punkt 5 bokstav D om at det skal skaffes 
fullverdig erstatning «ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller 



friområde som er i bruk eller er egnet for lek». Fylkesmannen kan ikke se at erstatningsareal er 
vurdert og mener utredningen her er noe mangelfull. Det må gjøres en vurdering av hvorvidt 
barn- og unges interesser blir berørt og hva som kan gjøres for å ivareta barn og unges 
interesser og oppvekstmiljø. 
 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til næring, og rådmannen vurderer at det er gjort 
grep for å ivareta et grøntområde på selve Herbergåsen. Den kjente lokasjonen Dansedumpa 
med tilhørende bålplass er beliggende utenfor planområdet. Det reguleres for gang- og 
sykkelvegforbindelser langs hovedvegnettet i næringsområdet, som vil gi tryggere ferdsel for barn 
og unge. Avstand til boliger tilsier at Herbergåsen ikke har den funksjonen som Fylkesmannen 
har lagt til grunn i sin uttalelse. Området benyttes muligens som friluftsområde for utflukter av 
skole og barnehager, i tillegg til lokalbefolkningen.  Områdereguleringsplanen ivaretar i 
tilstrekkelig grad de nødvendige hensyn. 
 
Flere av de private aktørene påpeker også viktigheten av og behovet for et større grøntområde 
rundt selve toppen av Herbergåsen. Dette både av landskapsestetiske hensyn, men også for 
lokalsamfunnets bruk som friluftslivsområde. Rådmannen vurderer at nærmere arrondering av 
grøntområder må vurderes og avklares gjennom senere detaljreguleringsprosess. 
Områdereguleringsplanen er grovmasket og dette er en av mange forhold som må vurderes 
nærmere på et mer detaljert nivå.  
 
Biologisk mangfold og forholdet til naturmangfoldloven 
Fylkesmannen vurderer at det ikke i tilstrekkelig grad er innhentet nok kunnskap om vilttrekk og 
de to artene som er på norsk rødliste (vepsevåk og lundgjøkhumle), og mener kommunen bør 
vurdere å gjennomføre en feltkartlegging. Dersom det ikke skal innhentes mer informasjon må 
føre-var- prinsippet legges til grunn. 
 
Rådmannen mener at forholdet til vilttrekk og de rødlistede artene ivaretas gjennom krav til 
detaljreguleringsplan i §3.2, der det stilles krav til rapport om naturmangfold og vilt etter 
feltregistreringer. Føre-var-prinsippet følger av naturmangfoldloven §9 og rådmannen vurderer at 
prinsippet i dette tilfellet kan legge føringer for passiv handleplikt for utbygging av arealer uten 
plankrav, dvs. for eksempel nekte et omsøkt tiltak eller knytte forebyggende vilkår til et slikt tiltak. 
 
Trinnvis utvikling av planområdet 
Et av innspillene omhandler ønske om justering av den fasevise inndelingen av næringsområdet. 
Nocas AS ønsker å inngå en opsjonsavtale med kommunen på ca. 15-20 daa ved eventuell 
utvidelse av deres område. Rådmannen anser det positivt at allerede etablerte virksomheter 
ønsker å utvide sin virksomhet på Herbergåsen. Dersom områdereguleringsplanen blir vedtatt i 
juni, vil det fremmes egen sak om strategier for salg av kommunens eiendom i august/september 
2019.  
 
Områdereguleringsplanen legger opp til en viss fleksibilitet i faseinndelingen i 
planbestemmelsene §5 siste ledd. Det åpnes for at områder i senere faser kan bygge ut på et 
tidligere tidspunkt på visse vilkår. Rådmannen ser ikke behov for å gjøre endringer i 
plandokumentene. 

Rekkefølgekrav 
Flere av innspillene omhandler rekkefølgekrav. Åsen Auto & Servicesenter AS setter som krav at 
forbeholdet om utbygging av 25 000 m2 plasskrevende handel nedjusteres, slik at SKV5 må 
etableres umiddelbart ved bygging innenfor BN6.  
 
Det er gjort beregninger av kapasiteten i eksisterende vegnett, og rådmannen mener det er viktig 
at områdereguleringsplanen åpner for en utvikling av næringsområdet før rekkefølgekrav slår inn. 
Det vurderes positivt at Åsen Auto& Servicesenter AS vurderer SKV5 som en god løsning.  
Denne veglenken må imidlertid finansieres før den kan bygges. Inntil SKV5 etableres vil dagens 
adkomst via Bjertnesvegen opprettholdes som adkomst til Åsen Auto & Servicesenter AS’s 
eiendommer.  



En av grunneierne på sørsiden av E16 ønsker at Nes kommune vil kunne gi tillatelse til 
igangsetting og etablering av aktivitet på den østre delen av fase 3 (BKB1,BKB2,BKB3 og BKB5), 
selv om arealer i fase 1 og 2 ikke er fullt utbygd. Rådmannen viser til at planen ikke hindrer 
utvikling av felt BKB1-6 før fase 1 og 2 er fullt utbygd såfremt rekkefølgekravene i de foregående 
fasene er oppfylt.  
 
Soneinndeling 
En av grunneierne på nordsiden av E16 ber om at soneinndelingen i planen justeres slik at 
dagens virksomhet blir beliggende innenfor rød sone, da dette vil være mer i tråd med 
aktivitetene på eiendommen. Rådmannen vurderer at det ikke er behov for ytterligere justeringer 
av soneinndelingen, da områdereguleringsplanen ikke legger begrensninger for videreføring av 
dagens bruk av eiendommen. Soneinndelingen følger også kun som retningslinje til 
planbestemmelsene, og er således kun veiledende. 
 
Refusjonsmodell 
En av grunneierne sør for E16 fremmer ønske om at kommunen utarbeider modeller for 
finansiering av hovedvegstruktur (refusjonsmodell). Det vises til at dette vil ha stor betydning i 
forhold til momsspørsmål, og at dette brukes av kommuner for å støtte og stimulere til 
næringsaktivitet og utvikling. Rådmannen viser til at det krever ressurser og kompetanse på 
fagfeltet dersom kommunen skal ta i bruk slike modeller. Dette er også vurdert tidligere. 
Rådmannen viser til pågående omstillingsarbeid med reduksjon i administrative stillinger og kan 
ikke på nåværende tidspunkt se at dette kan prioriteres. 
 
Finansiering av infrastruktur 
Kommunen har tidligere investert betydelig midler for opparbeidelse av infrastruktur i området. 
Det er ikke avsatt midler til ytterligere infrastrukturtiltak på Herbergåsen. Rådmannen vurderer at 
videre infrastruktur i området i størst mulig grad bør bekostes at de som ønsker å utvikle 
områdene. 
 
Erverv av boligeiendommer 
En av beboerne i Skogbygdakrysset har i sitt innspill til planen uttrykt ønske og forventning om at 
kommunen kjøper eiendommen til markedspris, da det vil bli den vil få en betydelig 
verdiforringelse som følge av planen. Det er i budsjett og økonomiplan avsatt midler til innløsning 
av de tre boligeiendommene i Skogbygdakrysset i 2019 og 2020.  Administrasjonen har avholdt 
et eget møte med eiere av disse tre boligeiendommene, hvor det ble enighet om å påbegynne 
prosessen med taksering av eiendommene med forbehold om at områdereguleringsplanen 
vedtas. Rådmannen presiserer at et eventuelt kjøp av boligeiendommer vil gjennomføres på 
grunnlag av minnelige avtaler med grunneierne. Dersom kommunen kjøper eiendommene, vil de 
leies ut til boligformål inntil annen bruk er aktuell. 
 
Høyspenningsanlegg 
Hafslund Nett AS ønsker at det legges inn bestemmelser som vil forenkle prosessen ved 
etablering av nettstasjoner ved behov. Rådmannen vurderer at disse bestemmelsene må 
vurderes i etterfølgende detaljreguleringsplanprosesser.  
 
Flere av grunneierne sør for E16 har fremmet ønske om fjerning av høyspentledningen som går 
gjennom planområdet. Rådmannen vurderer at dette må vurderes i detaljreguleringsplan(er) for 
områdene i samråd med ledningseier. Et eventuelt masseuttak vil trolig komme i konflikt med 
høyspentledningen og det er flere uavklarte forhold i den forbindelse.    
 
Konsekvenser for Åsen Auto & Servicesenter AS 
Åsen Auto & Servicesenter har vurdert hvilke konsekvenser deres eiendommer får på grunn av 
reguleringen og oppstiller erstatningskrav ovenfor initiativtaker til områdereguleringsplanen.  
 
Rådmannen ønsker å påpeke at vedtak av områdereguleringsplanen ikke endrer dagens 
situasjon for eiendommen gnr. 140 bnr. 36 og gnr. 140 bnr. 75. Rådmannen vurderer at Nes 
kommune ikke har erstatningsansvar som følge av endringer i privatrettslig leiekontrakter. 



Områdereguleringsplanen legger ikke begrensninger for videre drift på eiendommen og 
rådmannen kan ikke se at kommunen vil bli erstatningsansvarlig for de nevnte forhold pga. 
vedtak av områdereguleringsplanen. Områdereguleringsplanen gir forutsigbarhet og muligheter 
for tilpasning. Det stilles krav til detaljreguleringsplan for felt BKB4, hvor eiendommene er 
beliggende, og før øvrige vegtiltak kan gjennomføres. Endringene som foreslås er av en slik 
karakter som må forventes innenfor et større næringsområde, og vil også kunne gi utvikling som 
det antas at også Åsen Auto & Servicesenter vil ha fordeler av.  
 
 
Kommunens eiendom 
Nes kommune er hjemmelshaver av eiendom innenfor feltene BN8 og BN9 i fase 2, lengst nord i 
planområdet. Nes næringsforening foreslår at arealene BN8 og BN9 innlemmes i fase 1 eller i sin 
helhet føres inn i «unntak fra plankrav» i § 5 og ikke utløser krav om detaljregulering jf. §3 pkt 3.2. 
Det vises til at dette vil sikre forutsigbarhet for tomtekjøpere. Videre foreslås det at arealformål for 
felt BN8 og BN) fastsettes i områdereguleringsplanen §6 pkt. 6.2.  

Rådmannen vurderer at det er fremdeles er unyttet utviklingspotensiale innenfor fase 1. 
Faseinndelingen og plankrav er definert på bakgrunn av beregninger av kapasiteten i 
eksisterende vegnett. Dersom dette endres, vil også rekkefølgekravene slå inn tidligere.   

Det vises til egen politisk sak angående strategi for videre føringer for utvikling og eventuelt salg 
av kommunal eiendom. Som tidligere nevnt vil denne fremmes etter sommeren.  
 
Vurdering av behov for nytt offentlig ettersyn 
Rådmannen har i etterkant av høringsperioden utført enkelte mindre endringer i plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelse. Dette vurderes å være mindre endringer som ikke utløser 
krav til nytt offentlig ettersyn.  
 
Illustrasjoner i planbeskrivelsen er ikke justert etter utførelsen av endringene i plankartet. Det kan 
derfor være enkelte mindre avvik mellom plankart og illustrasjoner i planbeskrivelsen. Dette er 
marginale avvik som i liten grad vil påvirke lesbarheten av dokumentene. 
 
 
Samlet vurdering: 
Områdereguleringsplanen bygger opp under og er i samsvar med strategisk næringsstrategi og 
er en ønsket utvikling i kommunen. Planen er grovmasket, men setter nødvendige rammer for 
videre utvikling av næringsområdet. Etter rådmannens vurdering er planforslaget godt bearbeidet 
og ivaretar nødvendige hensyn. Det er ikke kommet inn høringsuttalelser som er av en slik 
karakter at områdereguleringsplanen bør endres i vesentlig grad. Uttalelsene som er kommet inn 
i forbindelse med offentlig ettersyn er vurdert, det er gjort enkelte mindre endringer i 
plandokumentene som følge av dette.  
 
Mange av innspillene til områdereguleringsplanen vurderes aktuelle først ved detaljregulering av 
delfelt(ene). Det må påregnes ytterligere utredninger og vurderinger i forbindelse med 
detaljreguleringsprosesser.  
 
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 

 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
 Plan – og bygningsloven § 12-12 

 
Økonomiske konsekvenser 

 Nes kommune er hjemmelshaver av store ubebygde arealer på nordsiden av E16. 
Strategi for videre forvaltning og ev salgsstrategi løftes i egen politisk sak 
august/september 2019.  
 



 Kapasitet på ledningsnettet er begrenset i dag. Det må gjøres investeringer framover, 
som beskrevet i egen orienteringssak i mai 2019 vedr. oppgradering for ledningsnett for 
vann 
 

 Flere av innspillene til planforslaget påpeker at kommunen bør stå for kostnader for 
utbygging av teknisk infrastruktur. I planforslaget er det derfor lagt inn rekkefølgekrav som 
sikrer opparbeidelse av infrastruktur før utbygging kan tillates. 

 
 Et eventuelt erverv av de tre boligene vil medføre økonomiske konsekvenser for Nes 

kommune. Det er avsatt midler til erverv av boligeiendommene innenfor planområdet i 
budsjett for 2019 og økonomiplanen for de etterfølgende årene. 
 

 Drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur, herunder nye kommunale veger inne på 
næringsområdet, vil få økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 
Administrative konsekvenser 

 Ingen særskilte. 
 
Andre konsekvenser 

 Ingen særskilte utover det som tidligere er opplyst.  
 

KONKLUSJON: 
Rådmannen vurderer at områdereguleringsplanen gir de nødvendige rammer for videre utvikling 
av næringsområdet. Planen balanserer de ulike hensynene som skal ivaretas på dette nivået. 
 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas med hjemmel i pbl. § 12-12 med de endringer som 
fremkommer av saken.  
 


