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1 GENERELT 
1.1 Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 

 
1.2 Reguleringsformål:  

a. Bebyggelse og anlegg  
- Næringsbebyggelse (1300) 
- Kombinert bebyggelse og anleggsformål (1800) 

b. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
- Kjøreveg (2011) 
- Gang-/sykkelveg (2015) 
- Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

c. Grønnstruktur 
- Grønnstruktur (3001) 
- Vegetasjonsskjerm (3060) 

 
1.3 Hensynssoner:  

a. Frisikt (H140) 
b. Høyspenningsanlegg inkl høyspentkabler (H370) 
 

§ 2  FELLESBESTEMMELSER 

2.1  Utomhusplan 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges utomhusplan som viser disponering av 
utbyggingsområdet. Planen skal vise adkomst, byggegrenser, bebyggelses høyde, interne veier, 
manøvreringsareal, parkeringsplasser, sykkelparkering, terrengendringer, forstøtningsmurer, 
gjerder, areal for snøopplag, utforming av uteareal/grøntområder og renovasjonsanlegg.  

2.2  Vann og avløp inkludert overvannshåndtering 

Ved søknad om rammetillatelse skal det fremlegges detaljplan for vann, spillvann og overvann. 
Planen skal ivareta en helhetlig løsning av vannforsyning, spillvann- og overvannshåndtering, 
samt sikre brannvannsuttak iht. krav i TEK17 § 11-17 og Øvre Romerike Brann og redning sin 
veileder for utbyggere. Planen skal bygge på overordnet VA-rammeplan og gjeldende VA-norm. 

Overvann skal fortrinnsvis håndteres lokalt på området, og ikke føre til ulempe for 
naboeiendommer. Avrenning fra området skal være tilsvarende etter utbygging som før 
utbygging. Overvannshåndtering skal følge overordnet overvannsplan. Valg av 
overvannshåndtering skal begrunnes. Flomveier for ekstremnedbør skal beskrives og naturlige 
flomveier tilstrebes bevart. Planen skal være i tråd med den til enhver tid gjeldende VA norm for 
Nes kommune, eventuelt være avklart med Nes kommune.  

Overordnet overvannsplan for området illustrerer naturlige flomveier. Disse må vurderes 
nærmere mht. utbredelse og vannmengder ved detaljregulering av feltene som blir påvirket av 
disse. Flomveier vurderes ut i fra 200-års regn inkludert klimafaktor. 

2.3 Parkering 

Næringsbebyggelse og annen tjenesteytende virksomhet skal ha maks 1 parkeringsplasser for bil 
per 100 m2 BRA. Minimum 10 % av parkeringsplassene  tilrettelegges for elbil-parkering.  
 
Parkeringsplassene skal ha minimum lengde 5,0 meter og minimum bredde 2,5 meter.  
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Minimum 5% av parkeringsplassene skal være forbeholdt forflytningshemmede. Plassene skal 
være universelt utformet og ha en bredde på 4,5 meter og lengde på 6,0 meter.  
Det skal avsettes minimum to sykkelparkeringsplasser per 100 m2 BRA for plasskrevende 
handel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak og ha en utforming som muliggjør låsing 
av syklene. 
 
Parkering skal etableres på egen tomt eller på fellesareal, jf. utomhusplan.   

2.4 Utelagring 

Utelagring tillates ikke på tomter som er eksponert langs o_SKV1 (E16), o_SKV7 
(Skogbygdavegen), o_SKV14 og o_SKV5.  Midlertidige og mobile anlegg skal skjermes mot nabo 
og veg. Retningslinjer i vedlegg 1 til planbestemmelsene om soneinndeling skal legges til grunn. 

2.5 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form 
av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og /eller brent stein etc., skal 
arbeidet øyeblikkelig stanses og kulturminneavdelingen i Akershus fylkeskommune varsles, jfr. 
Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.  

2.6 Miljøoppfølgingsplan 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 
følge byggesøknad. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, eventuell gjenoppretting av skade eller forurensning i 
forbindelse med anleggsarbeid, maskiner og utstyr for å unngå større terrenginngrep enn 
nødvendig, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer 
for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442, legges til grunn. 

2.7 Reklame og lys 

Skilt og reklame skal innordne seg omgivelsene og ikke bryte med byggets arkitektoniske kvalitet. 
Det skal ikke utformes innordninger som virker dominerende og skjemmende overfor 
omgivelsene. Skilting skal samles og utformes som en helhet der næringsbygg inneholder flere 
virksomheter. Lyssetting skal ikke medføre uønsket lysspredning mot natur- og friluftsområder i 
nærheten. 

2.8 Støy 

For støynivå skal den til enhver tid gjeldende forskrifter/retningslinjer for behandling av støy 
gjøres gjeldende. Arealer der støy overskrider gjeldende grenseverdier for bruksformålet må 
støyreduserende tiltak iverksettes.  

2.9 Universell utforming 

Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all utforming av bygg, fellesareal og 
trafikkanlegg. Grøntområder skal i størst mulig grad gis en universell utforming.  

 
2.10 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist i plankartet. Byggegrense mot E16 (SKV1) er 50 meter fra midtlinje 
nærmeste kjørebane. Byggegrense mot fylkesveger (SKV7, SKV12 og SKV8) er 25 meter fra 
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midtlinje nærmeste kjørebane. Byggegrense mot interne veger på næringsområdet er 15 meter 
fra midtlinje nærmeste kjørebane.  

 
2.11 Forurensning i grunnen 

Ved mistanke om forurenset grunn skal det foretas en undersøkelse. Ved funn skal det foreligge 
en plan for behandling. 

 

§ 3 DOKUMENTASJONSKRAV 

3.1 For områder uten plankrav, jfr. §5 

Før det gis tillatelse til tiltak for felt BN1-6 skal det foreligge:  

1. Detaljplan som viser vann- og avløpsanlegg samt anlegg for overvannshåndtering for det 
aktuelle området  inkl. flomveier, område for infiltrasjon og fordrøyning. Planen skal 
redegjøre for helhetlig løsning av vannforsyning i planområdet, angi traséer for 
hovedledningsnett og dimensjonering, samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak.  
 

2. Geoteknisk rapport som redegjør for grunnforhold og stabilitet.  

 

3.2 For områder med plankrav, jfr. §5 

For feltene som krever detaljregulering (BN7-9, BKB1-6) kan det utarbeides plan for ett eller flere 
av feltene. Detaljreguleringen skal inneholde utomhusplan, VA-rammeplan (inkl. 
overvannshåndtering, flomveier, område for infiltrasjon og fordrøyning), kartlegging av landskap 
og fjernvirkning, prosjektering av internveier, frisiktsoner og rapport om naturmangfold og vilt etter 
feltregistreringer. Kommunen kan også kreve at det foreligge geoteknisk rapport som redegjør for 
grunnforhold og stabilitet. 

Dersom det skal foretas masseuttak innenfor feltene BKB1-6 skal det utarbeides en ny 
overordnet overvannsplan som viser situasjonen etter avsluttet uttak. 

 

§ 4  REKKEFØLGEKRAV 
1. Ved søknad om rammetillatelse for felt BN1-6 skal det foreligge geoteknisk rapport. Av 

rapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging og/eller tiltak. 
2. Utbygging kan ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av 

området er etablert. Overvann skal håndteres lokalt, og tiltak skal ikke gi økt avrenning ut 
av området sammenlignet med dagens situasjon. Veger og veglys skal utformes iht. 
gjeldende vegnorm og veglysnorm samt Statens vegvesens håndbøker. Tekniske planer 
for veg, vann, avløp og overvann skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til 
tiltak. Prosjektering og utførelse av VA-anlegg inklusive overvann skal være i hht 
gjeldende VA-norm, gjeldende sanitærreglement samt gjeldende rammeplan for VA-
anlegg og overvannshåndtering for området. VA-anlegg skal være godkjent som 
driftsklart før det gis tillatelse for bygg over fundament. 

3. Før arealene innenfor BN1-5 tillates bebygget utover 60 000 m2 lager, logistikk og 
produksjonsvirksomhet, skal breddeutvidelse i kryss SKV12/SKV1 
(Skogbygdavegen/E16) opparbeides i henhold til plankart. Krysset skal være 
fullkanalisert.  
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4. Før arealene innenfor BN6 tillates bebygget utover 25 000 m2 plasskrevende handel, skal 
SKV5 etableres fra SKV1 (E16) fram til krysset ved SKV3 (Bjertnesvegen). Samtidig skal 
SGS3 etableres og avkjøring fra E16 til Bjertnesvegen stenges. 

5. Før arealene i BN7 tillates bebygget, skal SKV5 etableres fra SKV1 (E16) og fram til 
krysset ved SKV3 (Bjertnesvegen). Samtidig skal SGS3 etableres og avkjøring fra E16 til 
Bjertnesvegen stenges. 

6. Før arealene i BN8-9 tillates bebygget, skal SKV6 etableres i henhold til plankart. I tillegg 
skal breddeutvidelsen i krysset Skogbygdavegen/E16 opparbeides i henhold til plankart. 
Krysset skal være fullkanalisert. 

7. Før arealene i BKB1-6 tillates bebygget, skal SKV2, SKV13, SKV14, SKV15 og 
resterende del av SKV5 frem mot krysset ved SKV8 (Funnefossvegen) etableres. 

8. Før arealene i BKB1-6 tillates bebygget, skal rundkjøring etableres i krysset SKV7, SKV1, 
SKV14.  Etablering av rundkjøring er forutsatt omlegging av eksisterende E16. 

9. Ved etablering av rundkjøring som nevnt i punkt 8, skal SKV9 opparbeides som nytt 
koblingspunkt mot SKV4 og SKV6. SKV12 stenges for trafikk og SGS4, SGS5, SGS13 og 
SGS14 opparbeides i henhold til plankart.  

10. Før det kan gis igangsettelsestillatelse for bygging av nye kryss, utbedring av 
eksisterende kryss eller utbygging av rundkjøring må byggeplanen være godkjent av 
Statens vegvesen.  

11. Før det kan gis igangsettingstillatelse for bygging / ombygging av gang- og sykkelveg 
langs E16, må byggeplanen være godkjent av Statens vegvesen.  

 
§ 5  PLANKRAV 
For felt BN7-9 og BKB1-6 kreves det utarbeidet detaljreguleringsplan. Slik plan kan lages for ett 
eller flere av feltene. Detaljreguleringen skal vise tomteinndeling, reguleringsformål/bruk, 
bebyggelsens størrelse og høyde, internveier med avkjørsler, frisiktsoner, løsninger for 
renovasjon, snøopplag, manøvreringsareal, parkering og midlertidige anleggsområder.  
 
Unntak fra plankrav 
Krav om detaljregulering gjelder ikke for felt BN1, BN2, BN3, BN4, BN5 og BN6.  

I særlige tilfeller kan arealer innenfor fase 2 tillates bygget uten plankrav, såfremt rekkefølgekrav 
for det aktuelle området innfris ved byggesaksbehandling og kommunen vurderer at det er 
forsvarlig. Momenter som vil vektlegges i vurderingen er blant annet nærhet til eksisterende 
infrastruktur og allerede utviklede arealer, virksomhetens art og plassering. Dokumentasjonskrav i  
§3.1 vil da gjelde.  

§ 6  BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL. § 12-5 NR. 1 

6.1  Utforming og utnyttelsesgrad 

Fasader skal ha avdempende tiltak mot fjernvirkning og tilpasses omgivelsenes bygningsmiljø.  
Bygningstekniske anlegg skal integreres i den arkitektoniske utformingen av bygningene. Det 
anbefales at det etableres grønne tak. 
 
I byggeområder for næring er maksimal utnyttelse %BYA = 50 %. Ved beregning av %BYA skal 
parkeringsplasser tas med som bebygget areal med 18 m2 BRA pr. parkeringsplass.  

6.2  Næringsbebyggelse – BN1-9  

Det tillates ikke arbeidsintensive virksomheter på Herbergåsen næringsområde. 
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For felt BN1-2, BN5 og BN6 samt BN7 langs SKV1 (E16) er maksimal mønehøyde 15 meter fra 
gjennomsnittlig planert terreng. For resterende felt og bakenforliggende deler av BN7 er 
maksimal mønehøyde 25 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Innenfor felt BN1-6 tillates etablert næringsbebyggelse for virksomheter tilknyttet lager, logistikk, 
verksted, industri og produksjon.  
 
Innenfor felt BN6 tillates i tillegg plasskrevende handelsvirksomhet: salg av biler og 
motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra 
planteskoler/hagesentre.  
 
Innenfor felt BN7-9 må endelig arealformål fastlegges i detaljreguleringsplan. Arealformål må ikke 
være i strid med regional plan for handel, service og senterstruktur.  
 
Det tillates etablering av anlegg for teknisk infrastruktur med tilhørende adkomst innenfor 
formålet. 

6.3  Kombinert bebyggelse og anleggsformål – BKB1-6  

Det tillates ikke arbeidsintensive virksomheter på Herbergåsen næringsområde. 
 
For felt BKB1 og BKB4 er maksimal gesimshøyde 15 meter fra planert terreng.  
For BKB2-3 og BKB5-6 er maksimal gesimshøyde 25 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Innenfor felt BKB1-6 må endelig arealformål fastlegges i detaljreguleringsplan. Arealformål må 
ikke være i strid med regional plan for handel, service og senterstruktur. 
 
Det tillates etablering av anlegg for teknisk infrastruktur med tilhørende adkomst innenfor 
formålet. 

§ 7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL. § 12-5 NR. 2 

7.1  Kjøreveg - SKV1-15 

Kjøreveg skal opparbeides som vist på plankart.  

Det skal opparbeides gang- og sykkelveg i henhold til gjeldende vegstandard langs offentlige 
veger internt på området: o_SKV4, o_SKV5, o_SKV6, o_SKV9, o_SKV13, o_SKV14. 

7.2 Gang-/sykkelveg – SGS1-14 

Gang- og sykkelveger skal være offentlige og opparbeidet som vist på plankart.  

7.3  Annen veggrunn – grøntareal – SVG1-20 

Arealformålet skal være offentlig. Arealene kan tilsås.  Anlegg og beplantning skal ikke være til 
hinder for drenering av vann eller frisikt. Innenfor formålet tillates busskur i tilknytning til 
bussholdeplass.  

Langs SKV1 (E16), SKV7, SKV12 (Skogbygdavegen)  og SKV8 (Funnefossvegen) skal det 
avsettes  3 meter på begge sider til vedlikehold/drift av vegene og snøopplag. 
 
Langs gang- og sykkelveger skal det avsettes 3 meter til hver side til grøfter/annen veggrunn.  
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§ 8  GRØNNSTRUKTUR, PBL. § 12-5 NR. 3 

8.1  Grønnstruktur - G 

Feltet omfatter deler av et viktig friluftsområde på Herbergåsen. Innenfor feltet er det ikke tillatt 
med bygg- og anleggstiltak.  

8.2  Vegetasjonsskjerm – GV1-8 

Arealene skal fungere som en vegetasjonsskjerm mot omkringliggende omgivelser. Eksisterende 
vegetasjon som høy vegetasjon og kvistrike grantrær skal bevares i størst mulig grad.  Arealene 
skal tilsås og beplantes, fortrinnsvis med stedegen vegetasjon. Ordinær skjøtsel/hogst av 
enkelttrær tillates.  

Det tillates adkomst til eksisterende boligtomter sørøst for GV4.  

§ 9 HENSYNSSONER, PBL. § 11-8 

9.1 Frisikt (H140) 

Frisikt skal opparbeides i henhold til Statens vegvesen håndbok N100 om veg- og gateutforming. 
I frisiktsoner er det ikke tillatt til med busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 
0,5 m over kjørebanenivå. 

9.2 Høyspenningsanlegg inkl høyspentkabler (H370) 

I hensynssone H370 er det byggeforbud med en bredde på 7,5 m fra hver side av kraftledningens  
senterlinje. 
 
Etablering av parkeringsplasser, gang- og sykkelveier, beplantning, eller andre aktiviteter som 
krever graving eller fundamentering i kabelens byggforbudsbelte skal på forhånd godkjennes av 
Hafslund Nett. Endring av kablenes overdekking tillates ikke. 
 
Tiltak som krever graving, spunting, pæling eller sprenging nærmere kabelanlegg enn 5 m skal 
meldes Hafslund Nett minst 3 dager på forhånd, eller i henhold til gjeldende praksis. Eksakt 
beliggenhet og trasebredde skal verifiseres ved kabelpåvisning og prøvegraving på aktuelle 
steder. Ved prøvegraving skal representant fra Hafslund Nett være tilstede.  
 
 
§ 10 BESTEMMELSESOMRÅDER, PBL. §12-7  
 
10.1  Midlertidige rigg- og anleggsområder 

Områder som er merket som midlertidig anlegg- og riggområde på plankartet kan benyttes til 
virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften i anleggsperioden. Gang- og sykkelveger kan 
ikke benyttes som anleggsområde.  Når anleggsperioden er avsluttet skal områdene ryddes og 
tilbakeføres til sin opprinnelige karakter.  

 

10.2 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 

Bestemmelsesområdene #1, #2, #3 er indikert som områder for infiltrasjon/fordrøyning av 
overvann. Omfang og løsninger avklares i detaljprosjekteringen i samsvar med gjeldende 
overvannsplan og  VA-rammeplan. Løsning skal godkjennes av kommunen før det gis tillatelse til 
tiltak. 
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Vedlegg 1 til planbestemmelser for Herbergåsen næringsområde 

 
RETNINGSLINJER FOR SONEINNDELING AV  
HERBERGÅSEN NÆRINGSOMRÅDE 
 

Formål med retningslinjene 
Nes kommune har ønske om å tilrettelegge for alle typer næringsvirksomheter innenfor 
Herbergåsen næringsområde. For å skape gode miljøer internt på næringsområdet og mot 
omgivelsene er det utarbeidet retningslinjer for soneinndeling av næringsområdet. 
Retningslinjene er veiledende/  utfyllende til planbestemmelsene. 
 
Med soneinndelingen ønskes det å gi føringer til næringsaktører, slik at virksomheter plasseres til 
soner med samme type næring. Dette vil ha betydning både for aktørene og omgivelsene, 
herunder det estetiske uttrykket for næringsområdet. Dette vil igjen ha betydning for 
næringsområdets omdømme. 
 

Soneinndeling 
Soneinndeling av Herbergåsen næringsområde fremgår av kartutsnittet på neste side. 

 I grønn sone tillates virksomheter uten utelagring, støy og støv mv.  
 

 Innenfor gul sone foretrekkes bedrifter med relativt strenge krav til utelagring, og strenge 
krav til støy og støv osv., for eksempel håndverkere og utleiefirmaer. 

 

 Bedrifter som genererer støy og utendørs lagring/oppbevaring bør plasseres  innerst på 
feltene i rød sone, slik at deres virksomhet er til minst mulig sjenanse for andre 
virksomheter og omgivelsene.  
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 Soneinndeling av Herbergåsen næringsområde 

 

 

 
 

 


