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14.  Ole Magnus Røed og Paal Mogens Furuseth 
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17.  Advokatfirmaet Lohne Krokeide AS, på vegne av Bildemontering Nes AS 
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 Avsender/ dato Innspill Rådmannens kommentar 
1 Fylkesmannen i Oslo 

og Viken, 
23.4.19 

 Fylkesmannen viser til tidligere uttalelser fra fylkesmannen, Statens vegvesen 
og Akershus fylkeskommune med anmodning om å avvente planarbeidet inntil 
ny trasé for E16 er vedtatt. I henhold til retningslinje R10 om rett virksomhet 
på rett sted bør arealkrevende virksomheter ha nærhet til hovedvegnettet. 
Dersom ny E16 legges på østsiden av Glomma og Nes vedtar 
områdereguleringsplanen risikerer kommunen å ende opp med en plan som 
ikke er i tråd med regionale og nasjonale mål for areal og transport. 
Fylkesmannen mener dette ikke vil være fordelaktig for virksomhetene som 
skal etablere seg på Herbergåsen i fremtiden med lang avstand til 
hovedvegnettet. Fylkesmannen foreslår at planen utvikles etappevis, og at 
arealer sør for eksisterende E16 ikke realiseres før ny trasé for E16 er vedtatt. 

 
 Det vises til 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 mener utredningen for barn og unge er mangelfull, og 
at 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 har forståelse for at fylkesmannen 
påpeker forholdet til E16 og retningslinje R10 i 
regional plan for areal og transport, men vurderer at 
Herbergåsen næringsområde er beliggende med god 
tilgjengelighet via dagens E16 til Oslo, hovedflyplassen 
på Gardermoen, Hønefoss, Kongsvinger og videre til 
Sverige. Dersom dagens E16 flyttes vil det 
sannsynligvis bli god kapasitet i eksisterende vegnett 
frem til eventuelle påkoblinger til ny E16.  

 
 
 
 Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til 

næring, og rådmannen vurderer at det er gjort grep 
for å ivareta et grøntområde på selve Herbergåsen. De 
kjente lokasjonene Dansedumpa og bålplassen 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.  

 
 Rådmannen vurderer at forholdet til vilttrekk og de 

rødlistede artene ivaretas gjennom krav til 
detaljreguleringsplanprosesser 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 



  Områdereguleringsplan Herbergåsen næringsområde

forebyggende vilkår til et slikt tiltak. 
 

2 Akershus 
fylkeskommune, 
3.5.19 

 Fylkesrådmannen anser det positivt at reguleringsbestemmelsene slår fast at 
arealformål ikke må være i strid med regional plan for handel, service og 
senterstruktur og at det ikke tillates arbeidsintensive virksomheter. 
Fylkesrådmannen tar til etterretning at kommunen ikke avventer fastsetting av 
ny E16-trasé, slik det ble anbefalt i uttalelsen til varsel om oppstart. 
 

 For forhold som gjelder fylkesveg vises det til uttalelse fra Statens vegvesen 
region øst.  

 
 Fylkesrådmannen har ingen ytterligere kommentarer til nyere tids eller 

automatisk fredede kulturminner. 
 
 Fylkesrådmannen vurderer at merknadene til varsel om planoppstart i 

hovedsak er imøtekommet og har ingen ytterligere kommentarer knyttet til 
øvrige regionale interesser. 

 Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 Tas til etterretning. 
 
 
 Tas til orientering. 
 
 
 Tas til orientering. 
 
 
 

3 Direktoratet for 
mineralforvaltning, 
29.4.19 

 Dersom planen skal legge til rette for å utnytte massene til de formål som er 
skissert i den geofaglige vurderingen, bør kommunen på dette stadiet kunne 
estimere et totalt omfang i volum og areal som er aktuelt for masseuttak. 
Dette vil være et viktig moment som forankres i områdereguleringsplanen mtp 
hvordan det skal sikres en hensiktsmessig tilpassing mellom de ulike 
detaljreguleringene og ev. utnyttelse av ressurser innenfor de enkelte 
områdene.  

 
 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) savner informasjon om hvordan 

uttak skal foregå innenfor planområdet, for eksempel om det tillates 
sprenging, knusing og sikting. Det kan også være begrensninger av uttak mot 
dypet eller om det skal tillates uttak på større dyp og oppfylling til ønsket nivå 
etter endt uttak.  

 
 Selv om det er et generelt plankrav for områder der det er aktuelt med 

masseuttak, mener DMF at det her bør ligge noen overordnede føringer i 
områdereguleringsplanen. Dersom det skal drives ordinært masseuttak i hele 
området i en lengre tidsperiode er det ikke tilstrekkelig at dette avklares til den 

 Rådmannen har ikke tilstrekkelig opplysninger som 
gjør det mulig å beregne et totalt omfang i volum og 
areal i områdereguleringsplanen. Dette må vurderes 
nærmere i detaljregleringsplanprosess, etter at det 
foreligger nærmere redegjørelser for hvilke områder 
som egner seg for uttak. 

 
 
 Rådmannen vurderer at dette er forhold som må 

vurderes nærmere i detaljreguleringsprosess. Det er 
tatt inn en ny bestemmelse i § 5 annet ledd som angir 
at det i detaljreguleringsplan skal settes føringer for 
hva som tillates og ønsket nivå etter endt uttak.  

 
 Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer 

at området må ses i sammenheng før det enkelte 
området detaljreguleres, se § 4 nr 12. 
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enkelte detaljregulering. Det anbefales å ta inn bestemmelser som sikrer at ev. 
utnyttelse av ressurser i planområdet ses i sammenheng før det enkelte 
området detaljreguleres.  
 

 Dersom det er sannsynlig at hele området blir drevet som steinbrudd som 
krever konsesjon etter mineralloven, bør det også tas inn en henvisning til 
kravet om driftskonsesjon i bestemmelsene. 

 
 
 
 
 Det er tatt inn en henvisning til driftskonsesjon i §4 nr. 

12. 
 

4 Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
16.5.19 

 NVE har oversendt sitt generelle innspill i arealplansaker og viser til NVEs 
veiledere og verktøy i arealplanleggingen. 

 Tas til etterretning. Rådmannen vurderer at flom og 
skred ivaretas gjennom senere byggesaksbehandling 
og detaljreguleringsprossesser. 
 

5 Statens vegvesen, 
3.5.19 

 Statens vegvesen (SVV) er enig med Fylkesmannen i Oslo og Viken at 
kommunen risikerer å ende opp med en plan som er i strid med regionale og 
nasjonale mål for areal og transport dersom ny trasé for E16 blir plassert på 
østsiden av Glomma og planen vedtas. Planen skal utvikles etappevis og 
arealer sør for eksisterende E16 skal ikke realiseres før ny trasé for E16 er 
vedtatt. 
 

 Areal som i dag er regulert til parkeringsplass (innfartsparkering) omreguleres i 
områdereguleringsplanen. Selv om det kan foreligge mye usikkerhet om 
hvordan busstilbudet vil se ut etter ev. opparbeidelse av krysset i form av 
rundkjøring (fase 3), er det svært viktig å ha parkeringsplass i nær avstand til 
busslomme. Det vises til planbeskrivelsen, hvor det står at det er avsatt arealer 
til ny busslomme nord for E16 når krysset Skogbygdavegen/E16/SKV14 
etableres. Dermed er det hensiktsmessig å avsette også tilstrekkelig areal til 
parkeringsplass/ innfartsparkering ift. planlagt ny busslomme i planen så lenge 
busstilbudet opprettholdes forbi Herbergåsen.  

 
 SVV vil anbefaler å regulere videre eksisterende gang- og sykkelveg på sørsiden 

av E16, fra busslomme /SKH1  i retning mot Kongsvinger. Områderegulering 
åpner for flere jobbmuligheter på Herbergåsen næringsområde, og det må 
derfor tilrettelegges for gange- og sykling slik at de som skal jobbe der har 
muligheter for å bruke buss til og fra jobb. 

 
 
 

 Det vises til rådmannens svar på Fylkesmannens 
uttalelse i innspill nr. 1. 

 
 
 
 
 
 For å imøtekomme innspillet er det tatt inn et ekstra 

rekkefølgekrav i § 4 nr. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rådmannen vurderer at dette vil medføre en større 

endring og viser til at det i reguleringsplanen er lagt 
opp til gang- og sykkelvegforbindelse langs dagens 
Bjertnesveg frem til SKV3. Planen hjemler også 
etablering av gang- og sykkelveg langs SKV5. Gang- og 
sykkelvegforbindelser vurderes å være ivaretatt 
internt i planområdet. 
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 Når dagens trasé for Skogbygdavegen (SKV12) legges om, må klassifiseringen 
av denne vegen avklares med fylkesmyndigheten.  
 

 SVV kan ikke finne forkortelsene SGS4, SGS14 og SKV9 i plankartet og det bes 
om at disse manglede forkortelsene føres inn i reguleringsplankartet.  

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 Innspillet er tatt til etterretning. o_SGS4 er tegnet inn 

i plankartet. SGS14 vises ikke i plankartet og er fjernet 
fra bestemmelsene. O_SKV9 er beliggende mellom 
o_SKV12 og o_SKV7, som en fremtidig forbindelse til 
Industrivegen (o_SKV4) når o_SKV12 legges om i ny 
trasé o_SKV7. 

 

6 Bane NOR, 
27.3.19 

 Bane NOR har ingen merknader til planforslaget.  Tas til orientering. 

7 Ruter AS, 
28.4.19 

 Ruter forutsetter at de to bussholdeplassene som er beliggende delvis og helt 
innenfor planområdet anlegges med universell utforming og med tilstrekkelig 
innkjøringslengde og oppstillingsplass. 

 
 Det bes om at det anlegges gode og raske gangforbindelser for alle deler av 

området til holdeplassene. Gangveier og adkomst til holdeplassene må være 
farbare og tilgjengelige også i anleggsperioder som følge av utbygging i 
næringsområdet. 
 

 Bussholdeplassene er regulert i henhold til gjeldende 
krav.  

 
 
 Det er regulert gang- og sykkelvegforbindelser langs 

hovedvegene i næringsområdet. Gjennomføring av 
anleggsarbeid vil følges opp i senere 
detaljreguleringsprosess og byggesak. 

8 Mattilsynet, 
6.5.19 

 Mattilsynet vurderer at det er satt tydelige krav til VA-plan i 
områdereguleringen som sikrer drikkevannsforsyning til næringsområdet på 
Herbergåsen.  
 

 Innspillet tas til etterretning. Rådmannen viser i denne 
forbindelse til egen politisk sak om kapasitet i 
vannforsyning for området i mai 2019. 

9 Hafslund nett AS,  
8.5.19 

 Hafslund Nett (HN) er tilfreds med mange forhold som er tatt inn som følge av 
deres uttalelse som ble gitt ved varsel om oppstart, datert 26.3.18. Likevel 
påpekes at det ikke er avsatt areal til nettstasjon i reguleringsplanen, men at 
felt BKB1-6 tillater etablering av anlegg for teknisk infrastruktur med 
tilhørende adkomst innenfor formålet.  
 

 I uttalelsen til varsel om oppstart anbefalte nettselskapet å legge inn følgende 
presisering: 

o Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at 
det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.  

o Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser 

 Rådmannen presiserer at det både innenfor 
næringsformål på BN1-9 og kombinert formål BKB1-6 
åpnes for etablering av anlegg for teknisk infrastruktur 
med tilhørende adkomst.  

 
 
 Rådmannen vurderer at disse bestemmelsene må 

vurderes i etterfølgende detaljreguleringsprosesser.  
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og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.  
Årsaken til at nettselskapet ønsker disse bestemmelsene inntatt i 
planbestemmelsene, er for å forenkle prosessen med etablering av 
nettstasjoner dersom det blir behov. Hafslund Nett ber derfor om at 
forslagsstiller vurderer om dette er noe som kan inntas i planbestemmelsene i 
neste runde.  
 

 Utover dette har ikke nettselskapet ytterligere bemerkninger til planen. 
 
 Nettselskapet ønsker at forslagsstiller tar kontakt med nettselskapet via 

firmapost@hafslundnett.no når det blir aktuelt med nyetablering av 
nettstasjon, slik at det kan foretas en vurdering av effektbehov.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 Tas til orientering. 

 
 Tas til etterretning.  

10 Nocas AS, 
11.4.19 

 Nocas AS er hjemmelshaver av eiendommen gnr. 139 bnr. 121 i Industrivegen. 
Nocas AS er i forhandlinger for å bli en «Forskning og utviklingsbedrift» innen 
gjenvinning av dekk. Med bakgrunn i dette ser Nocas AS behov for en eventuell 
utvidelse av deres område og ønsker derfor å få en opsjon på kjøp av 
ytterligere 15-20 mål tilstøtende tomt mot nord. Det er ønskelig med en 
opsjon for kjøp innen 3 år fra dato en eventuell avtaleinngåelse.  

 
 Dersom opsjon på kjøp av tilleggsareal innvilges ønsker Nocas at grensen for 

fase 1 justeres, slik at også deres eventuelle tilleggsareal kommer innenfor fase 
1. Dette berører kun en mindre del av grensen mot nord.  

 
 
 
 
 
 Ved et eventuelt kjøp, håper Nocas AS at forrige takst kan legges til grunn for 

prissetting. Det opplyses om at deler av dette tilleggsarealet ikke kan benyttes 
pga. høyspenningskabler. Dette vil da utgjøre så mye som 10% ved størrelse på 
20 mål.  

 

 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.   

 
 
 Rådmannen viser i denne sammenheng til egen 

politisk sak om salg av kommunens eiendom. 

11 Åsen Auto & 
Servicesenter AS, 
4.5.19 

Åsen Auto & Servicesenter AS er grunneier av eiendommene gnr. 140 bnr. 36 og 
gnr. 140 bnr. 75, hvor Esso-stasjonen i dag har lokaler.  Ved gjennomgang av 
planforslaget har Åsen Auto & Servicesenter AS vurdert konsekvensene for deres 

 Tas til orientering. Rådmannen presiserer at 
hensynssonen for høyspenningsanlegget er lagt inn i 
planen på grunn av eksisterende forhold med angitt 
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eiendommer og skriver at følgende krav i planbestemmelsene vil berøre 
eiendommene gnr. 140 bnr. 36 og gnr. 140 bnr.75: 
 Frisiktsone øst for ny rundkjøring i 3.fase (kryss E16/Skogbygdavegen/SKV14) 

vil berøre eiendommen gnr. 140 bnr. 36. Dette er en endring som kom inn ved 
sluttbehandling. 

 Byggegrense mot E16 på 50 meter fra midtlinje og byggegrense på 15 meter 
mot interne veger i §2.10. 

 Hensynssone for Høyspenningsanlegg (§9.2) 
 
Konsekvenser for eiendommen gnr. 140 bnr 36: 
 Frisiktsonen i fremtidig rundkjøring er lite definert og det spørres om dette vil 

medføre at deler eller hele bygningsmassen må fjernes fra eiendommen? 
 
 

 Hele bygningsmassen på eiendommen gnr. 140 bnr. 36 er oppført innenfor 
byggegrensen til E16. Det stilles spørsmål til om denne må fjernes etter at 
reguleringsplanen trår i kraft. Hvis det tillates at eksisterende bygningsmasse 
består, vil det stilles særskilte krav til utforming av bygget ut over hva 
reguleringsplanen beskriver for bygninger innenfor felt BKB4? 

 
 

 
 

 Det vil bli behov for ny adkomst til bygningene på gnr. 140 bnr. 36, hvilket 
innebærer at dagens adkomstveg stenges og ny etableres på vestsiden av 
tomten. Åsen Auto & servicesenter AS har tilrettelagt adkomst for de tyngste 
kjøretøyene. Ved endring av adkomstveg må denne dimensjoneres slik at de 
tyngste kjøretøyene fortsatt kan benytte deres område og være dimensjonert 
som manøvreringsplass.  

 
 Avstengning og fjerning av adkomstveg samt opparbeiding av plenområde.  

 
 

 Ny adkomstveg skal legges innenfor tomten uten å måtte være avhengig av 
tomtearealer fra tilstøtende tomt. 

 

byggeforbudsbelte.  
 
 
 
 
 
 
 
 Frisiktsonen ved rundkjøringen vil ikke medføre 

fjerning av bygningsmasse på eiendommen. Innenfor 
frisiktsonen er det ikke tillatt med sikthindre med 
høyde større enn 0,5meter over kjørebanenivå.   

 
 Byggegrenser som følger av kommuneplanens 

arealdel er lagt til grunn for områdereguleringsplanen. 
Områdereguleringsplanen vil ikke få tilbakevirkende 
kraft, dvs. at dagens bebyggelse innenfor 
byggegrensen til E16 kan bestå. Det stilles krav til 
detaljreguleringskrav innenfor felt BKB4 og det kan 
ikke utelukkes ytterligere føringer for utforming av 
bygninger osv. gjennom detaljregulering.  

 
 Dette er forhold som må avklares gjennom senere 

detaljreguleringsprosess.  
 
 
 
 
 
 Dette er forhold som må avklares gjennom 

detaljreguleringsprosess.  
 
 Dette er forhold som må avklares gjennom 

detaljreguleringsprosess.  
 
 Innspillet tas til orientering. Dette må avklares 
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 Drivstofforhandlerskilt med prismast skal være etablert ved innkjøring til 
drivstoffsalgsområdet. Ved flytting av adkomstveg må også skiltet med 
prismast flyttes til den nye adkomstvegen nær hovedveg.  

 
 Det skal videreføres tjeneste med brannhydrant på området. 

  
 

 Åsen Auto & Servicesenter AS har også opplistet avbøtende tiltak og krav om 
kompensasjon for gnr. 140 bnr. 36: 
 Det vises til gjeldende leiekontrakt mellom grunneier og leietaker, hvor Åsen 

Auto er forpliktet til å stille bygningsmasse og øvrig område til disposisjon i 
kontraktfestet periode. Enhver endring eller ulempe Åsen Auto & servicesenter 
AS blir påført slik at de ikke vil være i stand til å oppfylle hele eller deler av 
leiekontrakten vil medføre økonomiske konsekvenser. Ved kontraktinngåelse 
var ikke planarbeidet varslet, og Åsen Auto hevder at de derfor ikke skal 
rammes økonomisk fra sine leietakere ved ev. økonomiske sanksjoner. 
Eventuelle økonomiske sanksjoner med begrunnelse i brutt leieavtale eller 
reduksjon i inntekt i leieavtale skal bæres i sin helhet av initiativtaker til 
områdereguleringsplanen for Herbergåsen næringsområde. Initiativtaker til 
områdereguleringsplanen skal bære de økonomiske konsekvenser for 
utbedring av forhold som angitt under opplistingen ovenfor («konsekvenser for 
gnr. 140 bnr. 36»). Åsen Auto & Servicesenter AS mener at initiativtaker til 
områdereguleringsplanen skal bære de økonomiske konsekvensene for 
opparbeidelse av tomteområde, ny adkomstveg, samt oppføring av nytt 
fundament til drivstofforhandlerskilt med prismast. Takst og verdiberegning fra 
tredjepart skal legges til grunn for alt økonomisk oppgjør. Gebyr og salær skal 
påføres initiativtaker til områdereguleringsplanen. 

 
 Konsekvenser for eiendommen gnr. 140 bnr 75, samt avbøting og kompensasjon: 

 Etablering av veg SKV14 medfører at et containerskur på gnr. 140 bnr 36, 
materiallager og vognskjul på eiendommen gnr. 140 bnr 75 må fjernes. Dette 
er lokaler som benyttes i den daglige driften av anlegget og inneholder utstyr 
som må lagres innendørs. Nytt erstatningsbygg må oppføres i tilknytning til 
anlegget og ferdigstilles før fjerning av det gamle. Plassering av erstatningsbygg 
er avhengig av resultatet for gnr. 140 bnr. 36 og forslaget til endring av teksten 
i reguleringsbestemmelsene §4 pkt. 4. Takst og verdiberegning fra tredjepart 

gjennom detaljreguleringsprosess.  
 
 
 Innspillet tas til orientering. Dette må avklares 

gjennom detaljreguleringsprosess. 
 
 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 
privatrettslige leiekontrakter. 
Områdereguleringsplanen legger ikke begrensninger 
for videre drift på eiendommen og rådmannen kan 
ikke se at kommunen vil bli erstatningsansvarlig for de 
nevnte forhold på grunn av områdereguleringsplanen. 
Det stilles krav til detaljreguleringsplan for felt BKB4, 
hvor eiendommene er beliggende, og før øvrige 
vegtiltak kan gjennomføres.  Endringene som foreslås 
er innenfor det 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. 

 
 
 
 
 Rådmannen viser til sin vurdering i forrige kulepunkt 

og viser til at vedtak av områdereguleringsplanen ikke 
medfører endringer for eiendommen. Det stilles krav 
til detaljreguleringsplan og flere rekkefølgekrav for 
utvikling av felt BKB4 og før utbygging av nye 
adkomstveger til eiendommen.  
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vil bli lagt til grunn for alt økonomisk oppgjør. Gebyr og salær blir påført 
initiativtaker til områdereguleringsplanen. 

 
 Den sørlige delen av gnr 140 bnr 75 er båndlagt pga. hensynssone H370 

(høyspenningsanlegg) med tilhørende byggeforbudssone.  
Høyspenninganlegget ønskes fjernet fra gnr. 140 bnr. 75 og det foreslås ny 
ordlyd for bestemmelse §4 pkt 4: «Før arealene innenfor BN6 tillates bebygget, 
skal SKV5 etableres fra SKV1 (E16) fram til SKV3 (Bjertnesvegen). Det skal 
etableres nytt høyspenningsanlegg ifbm veganlegget samt fjerning av gammelt 
høyspenningsanlegg». Etablering av SKV5 og SKV14, samt fjerning av 
høyspentanlegg oppfattes helt grunnleggende for videre drift på Herbergåsen. 
Åsen Auto & Servicesenter AS setter som krav at 
reguleringsplanbestemmelsene ikke gjør forbehold om utbygging over 25 000 
m2 plasskrevende handel før etablering av SKV5 samt fjerning av 
høyspentanlegg, men igangsettes umiddelbart ved bygging innenfor BN6. 
 

 
 

 Rådmannen har forståelse for at det er ønskelig å 
legge dagens luftledning i kabel, men vurderer at 
dette er et tema som først blir aktuelt i senere 
detaljreguleringsprosess(er) i dialog med ledningseier. 
Det er gjort beregninger av kapasiteten i eksisterende 
vegnett, og rådmannen mener forslaget åpner for en 
viss utvikling av næringsområdet før tyngende 
rekkefølgekrav slår inn. Inntil SKV5 etableres vil 
dagens adkomst via Bjertnesvegen opprettholdes som 
adkomst til Åsen Auto & Servicesenter AS sine 
eiendommer.  

 
 

12 Erik K.L. Fiskerud,  
6.3.19 

 Fiskerud er eier av boligeiendommen gnr. 140 bnr. 43, sør for E16. Det vises til 
at det ikke vil være brukbart å bo midt inne i et industriområde der blant annet 
vegen inntil området, ser ut til å føres rett gjennom eksisterende garasje. Med 
betydelig masseuttak vil eiendommen bli ubeboelig grunnet støy og støv. 
Eiendommen vil få en betydelig verdiforringelse hvis reguleringsplan vedtas, og 
Fiskerud forventer at Nes kommunen løser inn eiendommen til markedsverdi, 
slik han ikke påføres et økonomisk tap. Han ønsker ikke å komme i en situasjon 
der han bli sittende låst som eier av eiendommen for eksempel inntil utbygging 
starter, og forventer at innløsning skjer maksimalt 12 måneder etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  
 

 Det er i gjeldende budsjett og økonomiplan avsatt 
midler til innløsning av de tre boligeiendommene i 
«Skogbygdakrysset». Kommunen vil tilby kjøp av 
eiendommene til markedspris.  Administrasjonen har 
avholdt et eget møte med eiere av disse tre 
boligeiendommene, hvor det ble enighet om å 
påbegynne prosessen med taksering av eiendommene 
før vedtak av områdereguleringsplanen. Dersom 
kommunen kjøper eiendommene, vil de leies ut til 
boligformål inntil annen bruk er aktuell. 

13 Ole Petter Johansen, 
3.5.19 

 Johansen påpeker at adkomst til eiendommene gnr. 139 bnr 63, 64 og 78 ser ut 
til å bli umulig uten samtykke og inngrep på naboeiendom. Det vises i denne 
sammenheng til opprinnelig plan for næringsområdet, hvor det var holdt igjen 
arealer fra kommunens side til vegformål for adkomst til de nevnte 
eiendommene. Disse arealene har kommunen solgt i nyere tid (siste kjente 
overdragelse var høsten 2017). Hvordan er adkomst til disse eiendommene 
tenkt løst i foreliggende plan? 
 
 

 Områdereguleringsplanen er grovmasket og hjemler 
hovedvegstruktur for området. Det legges opp til at 
grunneiere må enes seg i mellom om 
adkomstløsninger på et mer detaljert nivå. Når det 
gjelder eiendommene gnr. 139 bnr. 63.64 og 78, er 
disse beliggende nær Bjernesvegen, som er 
kommunal.   
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 For felt BN6 foreslås det at BYA på 50% beregnes uten parkeringsplasser, da 
plasskrevende varehandel innebærer behov for store parkeringsarealer og 
arealer for produktoppstilling ol. En BYA bestemmelse som inkluderer 
parkeringsarealer i et slikt område vil være svært hemmende for utviklingen og 
områdets attraktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ny Bjertnesveg foreslås etablert som en forlengelse av SKV13 og kobles på 
eksisterende Bjertnesveg ca 200 meter syd for Ihlertoppen. Det vises til at den 
foreslåtte løsningen med avkjøring nord for Fibotex og frem til eksisterende 
veg litt nord for Ihlertoppen vil medføre en vesentlig forringelse for beboere og 
kommunens drift og vedlikehold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Eksisterende kraftledning som krysser områdene BKB2,BKB3,BKB4 og R2 
Bilsenteret for detter å følge E16 må legges i jordkabel i fase 3, gjerne før. Det 
foreslås at kabel legges i vegkroppen SKV5 fra Funnefossvegen og helt frem til 
E16. Det er å foretrekke at kommunen blir en pådriver for dette arbeidet opp 
mot netteier. 
 

 Rådmannen har forståelse for problemstillingen, men 
viser til beregningene av kapasiteten i eksisterende 
vegnett og herunder de grep som er gjort i planen for 
å åpne for en viss utvikling av næringsområdet før 
rekkefølgekrav slår inn. Med en høyere BYA vil behov 
for tiltak i veglenker og kryss slå inn på et tidligere 
tidspunkt. Dette vil hindre utvikling av et område 
inntil kravet er oppfylt. Det er gjort en grundig 
vurdering av trafikkbelastningen av hensyn til den 
uavklarte situasjonen for E16 og rådmannen anser det 
risikabelt å endre BYA for BN6, hvor det åpnes for 
plasskrevende handel i tillegg til øvrige formål som 
nevnt for felt BN1-5. Administrasjonen må føre et 
løpende arealregnskap over utnyttede arealer for å 
sikre at rekkefølgekravene oppfylles.  

 
 Beboere i Bjertnesvegen vil i en periode 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). En 
forlengelse av SKV13 ned til Bjertnesvegen vil 
muligens bli aktuelt på et senere tidspunkt, men 
rådmannen påpeker at det er mange uavklarte forhold 
som gjør det vanskelig å forutse hvordan situasjonen 
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. 

 
 Rådmannen har forståelse for ønsket om å legge 

høyspentledning i kabel. Dette må avklares gjennom 
detaljreguleringsprosess for de aktuelle delfeltene i 
god dialog med ledningsseier Hafslund nett.  
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14 Ole Magnus Røed og 
Paal Mogens Furuseth,  
6.5.19 

 Det er ønskelig at Nes kommune finner modeller for forskuttering av 
hovedvegstrukturer etter en refusjonsmodell, ikke minst vil dette ha stor 
betydning i forhold til momsspørsmål. Dette er modeller som kommuner 
bruker aktivt for å støtte og sitmulere til næringsaktivitet og utvikling. 
Overtakelse og drift av hovedvegstystemer vil innebære en kostnad, men dette 
vil også være viktig for å få en forutsigbar etablering, som igjen gir 
arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen. Delutbygging av veger og 
offentlige anlegg etter refusjonsprisnippet vil også kunne gjøres med 
kommunen som tiltakshaver. 

 
 Det er ønskelig at Nes kommune vil kunne gi tillatelse til igangsetting og 

etablering av aktivitet på den østre delen av fase 3 (BKB1,BKB2,BKB3 og BB5), 
selv om både fase 1 og 2 ikke er fullt utbygd.  

 
 Kommunen bes om å se på justering av hovedveg SKV2 og SKV5 i hovedsak på 

delfelt 3 veger ifht eksisterende tomtegrenser. 
 
 
 
 Det er ønskelig at Nes kommune inntar en åpen tilnærming til den utviklingen 

som kommer. Det er næringsaktørene som ønsker å etablere seg, og i noen 
tilfeller ønsker de etablering andre steder og i en annen rekkefølge enn den 
som noen ganger allerede bestemte rekkefølge. Det er ønskelig at aktørene – 
både kommunen som betydelig grunneier og private får til en god forståelse av 
at utvikling på flere områder samtidig ikke nødvendigvis er uheldig, emn 
snarere positivt for området.  

 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 ikke på 
nåværende tidspunkt se at dette kan prioriteres. 

 
 
 
 
 Såfremt rekkefølgekravene i de foregående fasene er 

oppfylt, hindrer ikke planen utvikling av felt BKB1-6 
før arealer i fase 1 og 2 er fullt utbygd.  

 
 Nøyaktig plassering av veger må avklares gjennom 

detaljreguleringsprosess for områdene. Det anbefales 
grunneiere å klarlegge usikre eiendomsgrenser internt 
i planområdet før detaljregulering. 

 
 Rådmannen vurderer at utvikling nær arealer som 

allerede er opparbeidet med infrastruktur vil være 
hensiktsmessig. Planområdet er stort og mange 
problemstillinger vil måtte avklares gjennom 
detaljreguleringsprosesser på et senere tidspunkt. 
Dette er nødvendig fordi mange forhold kan endres 
frem til de faktisk blir bebygd. Det er derfor lagt opp 
til en tredelt faseinndeling som styres gjennom 
rekkefølgekrav. 

 

15 Hans Martin 
Scharning,  
5.5.19 

 Scharning påpeker at planen i seg selv er en stor reguleringsplan, med 
omfattende konsekvenser og en generell bemerkning er at planmaterialet 
synes noe tynt. Det vises til at det ikke er utarbeidet 
illustrasjoner/illustrasjonsplan/skisser/snitt for de planlagte tiltakene innenfor 
planområdet. Siden planen åpner for at store deler av den kan bebygges uten 
videre detaljregulering virker plangrunnlaget å være på et for grovt nivå. Det 
presiseres i fagrapportene at de er skrivebordsrapporter, og at det ikke er 

 Rådmannen presiserer at planen er en 
områdereguleringsplan som gir overordnede føringer 
for videre utvikling av næringsområdet. Det er en 
grovmasket plan som legger opp til at lokale forhold 
må avklares på et mer detaljert nivå. Store deler av 
arealene som er beliggende innenfor fase 1 uten 
plankrav er i dag bebygd, og det stilles krav til videre 
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utført befaringer eller feltregistreringer/- undersøkelser. Det vises også til at 
det knytter seg usikkerheter til resultatene/konklusjonene og at det må 
utredes nærmere virkninger av planen. 

 
 Det synes en mangel i en så omfattende plan at konsekvensene for 

planforslaget ved at for eksempel ny trasé for E16 legge syd for Glomma ikke 
er beskrevet, spesielt med tanke på de investeringer som forventes lagt ned i 
området. Det er ikke utredet hvilke konsekvenser det vil ha for trafikken på 
eksisterende vegnett og tilknytningsveger, trafikksikkerhet, nytte- og 
kostvurderinger mtp. økt kjøreavstand på sekundærvegnettet, klimaregnskap 
osv. 

 
 
 
 
 Det er positivt at planavgrensningen i planforslaget er noe snevrere enn 

varslingsområdet som fremgikk av planprogrammet.  
 
 Både for landskapets del, og ikke minst for friluftslivet og naboenes del er det 

positivt at selve Herbergåsen er foreslått regulert til grønnstruktur. Ut i fra 
kotene kan det se ut til at det kun er selve åsen, med det terrenget det 
medfører, som er regulert til grønnstruktur. For at dette faktisk skal ha en 
funksjon som grøntområde, bør det avsettes noe mer areal til dette formålet, 
for eksempel ved at søndre del av felt BKB6 blir noe mindre i utstrekning enn 
planforslaget viser. Det vil da bli satt av mer areal som er brukervennlig som 
turterreng, og åsen kan benyttes som en naturlig del av turterrenget. En mye 
brukt parkeringsplass på Ilertoppen frigjøres også, dersom en slik løsning 
velges. Se skisse i uttalelsen.  
 

 Det er positivt at det avsettes en buffersone mellom næringsområdet og 
omkringliggende områder. Scharning viser til at det er viktig at det avsettes 
brede nok soner, slik at de faktisk fungerer og ikke bare blir et grønt «alibi» i 
planforslaget. Samtidig er det viktig at kommunen følger opp planene og 
bruken av disse arealene i videre prosesser. 

 
 

undersøkelser og redegjørelser i byggesaken. 
Rådmannen vurderer at grunnlagsmaterialet er 
tilstrekkelig på dette plannivået.  
 

 Ny trasé for E16 er ikke endelig avklart og det er 
usikkert hvor lang tid det vil ta før traseen er vedtatt. 
Utredninger basert på grunnlag av de skisserte 
traséene ville ikke blitt 100% nøyaktige, da dette kun 
er foreslåtte traseer. Med en inndeling i faser som 
styres av rekkefølgekrav, hvor det ene 
rekkefølgekravet for utvikling av arealer i fase 3 
forutsetter at E16 er flyttet, mener rådmannen at 
forholdet ivaretas på en god måte i 
detaljreguleringsplan. 

 
 Tas til orientering. 
 
 
 Rådmannen mener at nøyaktig utstrekning av 

grøntområder og overganger mellom grøntområde og 
utbyggingsarealer må vurderes nærmere i 
detaljreguleringsplanprosess.  

 
 
 
 
 
 
 
 Rådmannen vurderer at bredden på 

vegetasjonsbuffere er en utfordring, da risikoen for 
vindfall uansett vil øke ved denne hogst/rydding av 
tilgrensende vegetasjon. På sikt vil det imidlertid 
komme ny vegetasjon tilpasset de nye forholdene. Det 
er tatt inn en bestemmelse som sikrer 
vegetasjonsbelter i tillegg til avmerking i plankartet.  
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 Vurderingene av konsekvensutredningene synes vanskelig tilgjengelige i 

planbeskrivelsen og Scharning savner en oppsummerende vurdering med 
kommentar, hvor planforslaget med konsekvensutredningen oppsummeres og 
hvor det for eksempel tildeles en konsekvensgrad. Det er mange antakelser 
knyttet til utredningstemaene og Scharning mener at dette ikke blir svart godt 
nok ut. Det er forsøkt en oppsummering i saksframlegget, men dette burde 
vært gjort i planbeskrivelsen.  
 

 
 Det er et steg i riktig retning at det anbefales grønne tak, selv om det burde 

vært et «skal» krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det burde også vært satt strengere krav til uteareal/grøntområdet, for 

eksempel andel grønt i byggeområdene. Dette for å unngå for store grå flater i 
området og for å skape triveligere områder for omgivelsene, de som får 
nærområdene ødelagt av planforslaget og de som har det som arbeidsplass. 
 

 Forslaget til bestemmelse § 6.1 synes noe vag, det bør stilles klare krav til 
kvaliteten på byggene da det er blir et omfattende næringsområde. Det bør 
stilles krav til arkitektonisk og materialmessig høy kvalitet.  
 
 
 
 
 

 Støyutredningen sier lite om støy fra det planlagte næringsområdet, den burde 
vist mer til støy som genereres fra tiltaket det reguleres til.  
 

 
 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rådmannen ser poenget, men har i planarbeidet valgt 

å legge dette inn som en anbefaling da det er 
forholdsvis ny tenkning for næringsområdet på 
Herbergåsen. Kostnadene med etablering av grønne 
tak er som regel høyere enn andre type tak, en «skal»-
formulering vil trolig føre til mange 
dispensasjonssøknader. Dette er lite heldig i et nylig 
regulert område. Rådmannen har lagt vekt på en 
fleksibel plan for effektiv saksbehandling.  

 
 Områdereguleringsplanen er grovmasket, og 

rådmannen vurderer at dette er forhold som må 
avklares gjennom detaljreguleringsprosess.  

 
 
 Rådmannen er i utgangspunktet enig i at klare krav til 

kvaliteten på byggene, men ser at det er utfordrende 
å følge opp i byggesak, da avgjørelsen uansett vil bero 
på en skjønnsmessig vurdering. Den type 
formuleringer er spesielt vanskelige å benytte i et 
næringsområde, hvor det er påregnelig med også 
«røffe» virksomheter. 

 
 På nåværende tidspunkt åpnes det opp for forholdsvis 

vide formål i næringsområdet og utredninger av støy 
fra det planlagte næringsområdet vil bli lite presis. 
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 Dersom det skal foretas masseuttak innenfor BKB1-6 vil dette også generere 
støy for omgivelsene og naboene i lengre tid. Scharning savner vurderinger av 
dette. 

 
 
 Uttak av masser er veldig vagt beskrevet, det er ikke redegjort for virkninger et 

slikt uttak over tid vil kunne ha for naboer, mtp. ulemper som støy, støv, trafikk 
osv. Dette burde vært bedre belyst i og med at et masseuttak settes som en 
forutsetning for etablering av næringsvirksomhet. 

 
 I bestemmelsene bør det presiseres at støybelastningen til de nærmeste 

omgivelser til enhver tid skal begrenses så langt det er mulig fra 
næringsområdet. Det må også settes bestemmelser til at støy fra tekniske 
installasjoner som for eksempel støy fra klima- og ventilasjonsanlegg må 
ivaretas under prosjektering av nybygg.  

 
 Det mangler «stengesymbol» på veger som er forutsatt stengt. 
 
 
 
 
 #4 - # 9 i plankartet finner man ikke igjen i bestemmelsene og det antas at 

disse hører til § 10.1 i bestemmelsene. Scharning spør hva som er årsaken til at 
det benyttes ulik #-nummerering på disse områdene, da det kun er én 
bestemmelse knyttet til midlertidige anleggsområder?  

 
 
 Det synes også uheldig at skravuren for midlertidige anleggsområder går 

igjennom eksisterende bygninger og ikke er lagt rundt disse. 
 

 

Støy vil bli et sentralt tema i senere 
detaljreguleringsplanprosesser for de feltene hvor det 
stilles plankrav. Krav til vurdering av støy er ivaretatt 
gjennom planbestemmelsene i § 2.8 og § 3.2. 

 
 Det foreligger store usikkerheter omkring 

arealutstrekning og volum for et eventuelt 
masseuttak. Dette må vurderes gjennom senere 
detaljreguleringsplanprosess.  
 

 Virkninger og konsekvenser fra et eventuelt 
masseuttak vil bli et sentralt tema i senere 
detaljreguleringsprosess.  

 
 
 Rådmannen viser til retningslinjene som følger 

planbestemmelsene, hvor det er skissert soner for 
etablering av ulike type virksomheter. Støy vil bli et 
sentralt tema i etterfølgende detaljreguleringsplaner.  

 
 
 Rådmannen viser til at stenging av veger fremkommer 

av planbestemmelsene og vurderer at det er 
tilstrekkelig i områdereguleringsplanen. Stengesymbol 
vil vurderes ved detaljreguleringsprosesser.  

 
 Benevnelsene i plankartet er kvalitetssjekket etter 

offentlig ettersyn og det er presisert i bestemmelse § 
10.1. Det benyttes #-benevnelse på 
bestemmelsesområde for infiltrasjon og midlertidige 
anleggsområder. 

 
 Områdereguleringsplanen er grovmasket og 

midlertidige anleggsområder må beskrives mer 
detaljert i senere detaljreguleringsplaner.  
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 Det bør settes en mer konkret frist til istandsetting av anleggsområdene, f.eks. 
«…istandsettes senest et år etter at anlegget forøvrig er ferdigstilt» under § 
10.1 i bestemmelsene. 

 
 Hus og bygninger som er forutsatt revet må ha rivekryss, dvs. at omrisset av 

bygningene «suppleres med linjer i bygningens diagonaler». 
 
 
 
 
 Det er inkonsekvent bruk av SVG og o_SVG i plankartet. 

 
 
 BYA bør vises på plankartet. 

 
 
 

 
 
 Det bør være strengere krav til lys/strølys i bestemmelsene. Feltet vil strekke 

seg over store områder og lysforurensning må hensyntas og håndteres på en 
god måte. 

 
 
 Felt BN2 har ikke plankrav og slik byggegrensene vises i plankartet blir det igjen 

en trekant på 145 m2 som er bebyggbar. Selv om det er vist til «faseplaner» for 
vegene i området er dette området pr. definisjon ikke nyttbart. Det bør derfor 
settes plankrav til området, slik at det kan nyttes hensiktsmessig og planlegges 
sammen med vegomleggingene.  
 
 
 
 

 Planen synes svært tynn for områdene unntatt plankrav. Siden grunnlaget er 
tynt bør det derfor ikke være mulig å gjøre unntak fra plankrav for områdene 
og pkt. §5 bør utgå fra bestemmelsene.  

 Rådmannen tar innspillet til etterretning og har 
skrevet inn en frist for istandsetting som foreslått i 
§10.1. 

 
 Det hviler en usikkerhet i forhold til fremtidig 

situasjon for bygninger som på sikt kan bli berørt av 
næringsutbygging. Rådmannen vurderer at det vil 
være hensiktsmessig å avvente inntegning av rivekryss 
i plankartet til detaljregulering av de ulike delfeltene.  

 
 Benevnelsene er kvalitetssjekket etter offentlig 

ettersyn.  
 

 Områdereguleringsplanen setter samme krav til BYA 
for alle delfeltene innenfor planområdet. Plankartet 
bør ikke inneholde mer informasjon enn nødvendig på 
grunn av lesbarheten, og rådmannen vurderer at det 
er tilstrekkelig å angi BYA i planbestemmelsene. 
 

 Det stilles krav til belysning i §2.7 i 
planbestemmelsene ifht natur- og friluftslivsområder.  
Ytterligere krav må vurderes i detaljreguleringsplan. 
 
 

 Felt BN2 er et mindre delfelt som i dag består av to 
boligeiendommer. Rådmannen vurderer at det kunne 
vært hensiktsmessig å legge inn plankrav for feltet, 
men har grunn til å tro at det uansett vil være av 
interesse for næringsutviklere å avvente utbygging på 
disse tomtene til Skogbygdavegen (SKV12) er lagt i ny 
trasé (SKV7). På bakgrunn av dette gjøres det ingen 
endringer i forhold til plankrav for felt BN2. 

 
 Det stilles vilkår til eventuelle unntak fra plankrav på 

arealer innenfor fase 2, hvilket vil bero på en konkret 
vurdering i den enkelte sak. Rådmannen vurderer at 
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 Det etterspørres normalprofil som illustrerer at det er avsatt nok areal til 

veggrunn, grøfter, skulder og gang- og sykkelveg innenfor de regulerte 
vegbreddene i planen.  

 
 

 
 Forholdet til dagens Bjertnesveg synes ikke å være godt ivaretatt. Det vises i 

denne sammenheng til en rekke husstander som benytter denne vegen i dag, 
både til privatbiler og transport ifbm landbruksdrift. I tillegg er det behov for 
system for å ivareta myke trafikanter, skolebarn mv. Det må opparbeides gang- 
og sykkelveg også på den delen som er SKV3 innenfor planområdet. Det må 
presiseres i bestemmelsene at feltene BN7 og BKB6 ikke skal ha adkomst ut på 
SKV3. Scharning savner en løsning for myke trafikanter langs SKV3 og skriver at 
det bør presiseres at feltene BN7 og BKB6 ikke skal ha adkomst ut på SKV3 i 
planbestemmelse § 7.1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Scharning poengterer at SKV3 fortsatt være offentlig veg og må ha 

benevnelsen o_SVK3. Det er ingen endring av de faktiske forholdene for 
belastningen på denne vegen i sin helhet og den må fortsatt være kommunal 
veg. Scharning viser til Felles kommunal vegnorm, vedtatt av kommunestyret 
12.3.19 på side 29 under pkt. 5.3.3 Felles avkjørsler:  

«Med avkjørsel menes kjørbar tilknytning til vei- eller gate for et begrenset antall 
boliger. Prinsippet ved regulering skal være at mest mulig av boligveiene blir 
regulert til offentlig vei, og at felles avkjørsler brukes til korte stikkveier inn til 
boligeiendommene med en maksimal veilengde på 100 m. Fellesavkjørsel (FA1 og 

dette er tilstrekkelig for å kunne gå direkte til 
byggesak.  Det åpnes for en fleksibilitet i planen, for å 
hindre at utviklingen stopper opp ved for eksempel 
for små tomtereserver. 
 

 Det er ikke utarbeidet normalprofil i 
områdereguleringsplanprosessen. Etablering av nye 
veger og gang- og sykkelveger er tillagt felt hvor det 
stilles plankrav. Normalprofil blir aktuelt i 
detaljregulering.  

 
 Beboere i Bjertnesvegen vil i en periode måtte kjøre 

via ny veg SKV5 som vil koble seg på dagens 
Bjertnesveg sørover. På sikt vil beboerne kunne 
benytte adkomstvegen via ny rundkjøring (SKV14) 
eller ny adkomst via Funnefossvegen (SKV5). En 
forlengelse av SKV13 ned til Bjertnesvegen vil 
muligens bli aktuelt på et senere tidspunkt, men 
rådmannen påpeker at det er mange uavklarte forhold 
som gjør det vanskelig å forutse hvordan situasjonen 
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. Rådmannen har tatt inn en presisering i 
bestemmelsene som sikrer at feltene BN7 og BKB6 
ikke får adkomst ut på SKV3. 
 

 SKV3 vil på sikt bli nedklassifisert til privat veg, da den 
nye vegen SKV5 vil bli hovedveg gjennom 
næringsområdet. I følge kommunal vegnorm skal 
mest mulig av boligveger i prinsippet reguleres 
som kommunale. Bjertnesvegen anses imidlertid 
ikke som «boligveg» i henhold til 
kategoriseringen som følger av vegnormen: 
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FA2) overtas ikke av kommunen til drift og vedlikehold.» 
Scharning viser til at Bjernesvegen vil fortsatt ha en lengde på i overkant av 1,8 km 
etter eventuelle omlegginger av den øverste delen av vegen mot E16. Det er 
tilknyttet rundt 30 enheter til denne vegen. Slik planen nå er utformet synes denne 
å være i strid med vegnormen som er vedtatt, samt at det vil være særs urimelig at 
vegen skal privatiseres. Det vil bli en altfor stor byrde for oppsitterne å drifte og 
vedlikeholde ca. 2 kilometer med veg, som naturlig burde fortsette å være 
kommunal da planforslaget ikke utgjør noen endring av de faktiske forholdene. 
Forslaget må bero på manglende kjennskap til området og faktum i saken. Dette 
forholdet forutsettes endret i endelig plan. 
 
 Det er forutsatt en adkomst ut på fylkesveg 482 (Funnefossvegen), o_SKV5. 

Scharning stiller spørsmål til trafikksikkerheten knyttet til kryssing i plan. Burde 
gang- og sykkelvegen bøyes av østover før og etter krysset, slik at de myke 
trafikantene krysser bak ventende biler? 
 

«Boligveger benyttes for inntil 80 boenheter og 
med maksimal veilengde/sløyfe på 400 meter.» 
Kommunen har i henhold til vegloven § 7 
anledning til å gjøre vedtak om at kommunal veg 
skal nedklassifiseres. Rådmannen vurderer at 
Bjertensvegen SKV3 på sikt vil bli nedklassifisert 
til privat veg, da den nye vegen SKV5 vil bli 
hovedadkomst gjennom næringsområdet. 

 
 
 Rådmannen synes dette er godt innspill og vurderer 

at dette er forhold som må ses nærmere på i 
detaljreguleringsplanprosess.  

 

16 Ragnhild Botilsrud, 
5.5.19 

 Det er svært uheldig for både landskapet, lokalbefolkningen og friluftslivet at 
toppen av Herbergåsen vil bli liggende tilnærmet som en grønn øy, delvis inne i 
industriområdet. En slik arealløsning er også svært uheldig med tanke på en 
framtidig bruk av området til blant annet undervisning, rekreasjon og friluftsliv 
for en fremtidig barneskole på Oppaker, som antagelig vil bli beliggende rett i 
nærheten av næringsområdet. Det vil antagelig også bli en fremtidig 
befolkningsvekst på Oppaker og omegn med tiden, noe som også gjør at det 
også vil bli tilsvarende større behov for mer areal til friluftsliv og rekreasjon for 
lokalbefolkningen i området.  Det er behov for et vesentlig større grøntareal 
rundt selve toppen av Herbergåsen, både for å ivareta estetikken og helheten 
av Herbergåsen, og for lokalsamfunnets bruk og behov for mer friluftsarealer. 
Det foreslås derfor at utbyggingsblokk BKB5 på 31,5 daa og BKB6 på 59,7 daa 
omreguleres til grøntarealer, da dette kun utgjør en mindre og ubetydelig del 
av det foreslåtte næringsområdet. 

 
 Innenfor utbyggingsblokk BKB6 går det en gammel sideveg fra Bjertnesveien 

over mot Kongeveien, som for øvrig er en minst like gammel ferdselsåre som 
selve Kongevegen, og kan derfor også betraktes som et lokalt kulturminne. 
Dette er en mye brukt og populær tursti for lokalbefolkningen året rundt, og 
denne er også tydelig avmerket på kart. Det bes derfor at det tas hensyn til 
denne sidevegen i næringsområdet, og at denne turstien med buffersoner blir 

 Nærmere arrondering av grøntområder må vurderes 
og avklares i senere detaljreguleringsprosess.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rådmannen vurderer at dette er forhold som må 

undersøkes og ivaretas gjennom 
detaljreguleringsprosess. For å sikre at forholdet 
fanges opp i senere planprosess, har rådmannen 
skrevet inn en bestemmelse om nærmere 
undersøkelser av eventuelle eldre farveger i § 3.2. 
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fredet for utbygging og omregulert til grøntareal for friluftsliv. 
 
 Et masseuttak i Herbergåsen vil generere betydelig med støv, støy, 

anleggstransport og tungtransport over svært mange år, noe som er svært 
uheldig og sjenerende for omgivelsene. Det vil ødelegge og forringe det lokale 
bomiljøet og livskvaliteten betydelig for de mange menneskene som bor i dette 
området, og dessuten være svært negativt for en framtidig lokal barneskole på 
Oppaker. Et masseuttak er dessuten svært negativt for kulturlandskapet. 
Masseuttak bør begrenses til et minimum i forbindelse med etablering av 
tomtene. For å kompensere for terrenget, bør tillatt byggehøyde over terreng 
derfor reduseres tilsvarende. 

 
 Bjertnesvegen bør for øvrig få en vesentlig enklere, lettere og bedre tilknytning 

til dagens E16 enn det som er forslått i planforslaget. Det er generelt sett ikke 
heldig at denne vegen vil gå igjennom et industriområde, og dertil med en 
skarp, unaturlig 90 graders sving. Dette bør det derfor endres på. 
 

 
 
 Det er lagt plankrav til felt BKB1-6, hvor det kan være 

aktuelt med et masseuttak. Hvilke arealer som er 
aktuelle for masseuttak og hvor stort volum som kan 
tas ut må avklares gjennom senere 
detaljreguleringsprosess.  

 
 
 
 
 
 Beboere i Bjertnesvegen vil i en periode måtte kjøre 

via ny veg SKV5 som vil koble seg på dagens 
Bjertnesveg sørover. På sikt vil beboerne kunne 
benytte adkomstvegen via ny rundkjøring (SKV14) 
eller via Funnefossvegen (SKV5). En forlengelse av 
SKV13 ned til Bjertnesvegen vil muligens bli aktuelt på 
et senere tidspunkt, men rådmannen påpeker at det 
er mange uavklarte forhold som gjør det vanskelig å 
forutse hvordan situasjonen 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. 
 

17 Advokatfirmaet Lohne 
Krokeide AS,  
på vegne av 
Bildemontering Nes 
AS,  
6.5.19 

 Bildemontering ber om at soneinndelingen i planen justeres slik at firmaets 
eiendom blir beliggende i rød sone, dvs. slik at den inkluderer eiendommen 
gnr. 139 bnr. 77. Dette vil være i overenstemmelse med de faktiske forhold, og 
virksomhetens intensjon om å fortsette nåværende drift på eiendommen. En 
plan som er i samsvar med de faktiske forhold på planleggingstidspunktet vil 
formodentlig gi minst risiko for konflikter og/eller motstand mot eksisterende 
virksomheter. Selv om reguleringsplanen i seg selv ikke gir grunnlag for inngrep 
mot eksisterende virksomheter, må det likevel være ønskelig å unngå at en 
reguleringsplan over tid virker som et press på eller mot eksisterende 
virksomheter. 

 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. 
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18 Nes næringsforening, 
2.5.19 

 
 Nes næringsforening leser områdereguleringsplanen slik at mye av 

reguleringen og infrastrukturen overlates til den enkelte bedrift innenfor den 
ubebygde delen av planområdet og påpeker at det er viktig at dette ikke blir en 
barriere for bedrifter som ønsker å etablere seg i området. Med dette som 
utgangspunkt vil det være særdeles viktig for Nes kommune å ha et moderat 
prisnivå på arealene de selv besitter for å kunne gjøre disse arealene 
attraktive. Den optimale løsningen for rask og effektiv utbygging av 
planområdet ville høyst sannsynlig være at Nes kommune etablerer 
infrastruktur på egne områder.  
 

 Forslag til rekkefølgekrav i § 4 pkt. 4.1: Nes kommune besørger og koster 
geotekniske rapport for delområdene BN1-6. Dette bør være avklart for 
forutsigbar og effektiv utvikling av næringsarealene.  

 
 
 
 
 Det anses svært uheldig at planen i all hovedsak ivaretar arealer som allerede 

er bebygd, og det foreslås 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 i §3 pkt 3.2. Dette vil sikre forutsigbarhet for tomtekjøpere. 
Videre foreslås det at arealformål for felt BN8 og BN) fastsettes i 
områdereguleringsplanen §6 pkt. 6.2.  
 

 Kravet om at sykkelparkering skal være under tak foreslås fjernet i §2 pkt. 2.3. 

 
 Rådmannen vurderer at det ikke er avsatt midler til 

opparbeidelse av ytterligere infrastruktur på 
Herbergåsen, og at aktører som ønsker å etablere seg 
i området vil måtte bekoste opparbeidelsen i 
forbindelse med utbygging. Prissetting av 
kommunenes eiendommer vil avklares gjennom egen 
politisk sak om salgsstrategi.  
 

 
 
 Rådmannen vil ikke anbefale at kommunen besørger 

og bekoster geotekniske vurderinger/rapport for 
delområdene i fase 1. Planbestemmelsene åpner for 
at kommunen kan stille dokumentasjonskrav for 
områder uten plankrav. Det vil gjøres en konkret 
vurdering i slike tilfeller.  

 
 Rådmannen vurderer at det er fremdeles 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.   

 
 
 Rådmannen kan ikke se at innspillet er begrunnet. 

Kravet skal sikre at det etableres gode muligheter for 
trygg parkering av sykler, og rådmannen vurderer at 
det ikke er hensiktsmessig å fjerne kravet. 


