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SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 26.02.2019 
 Formannskapet 05.03.2019 

1.gangsbehandling av forslag til områdereguleringsplan for 
Herbergåsen næringsområde før utleggelse til offentlig ettersyn  
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde med plankart datert 08.02.19, 
planbestemmelser og planbeskrivelse datert 13.02.19, legges ut til offentlig ettersyn i  seks uker i 
henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
 
 
 
 
  



VEDLEGG: 
 
1 Plankart, datert 08.02.19 
2 Planbestemmelser og retningslinjer, datert 13.02.19 
3 Planbeskrivelse, datert 13.2.19 
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.12.18 
5 Notat - Trafikkbelastninger og konsekvenser i vegnettet 
6 Notat - Støyutredning, datert 19.9.18 
7 Notat - Geofaglig vurdering 
8 Notat - Fjernvirkning, datert 14.9.18 
9 Notat - Naturmangfold, vilt og friluftsliv, datert 11.12.18 
10 Notat - Ledningsnett for vann og avløp 
11 Overordnet plan for overvannshåndtering, datert 13.12.18 
12 Sammendrag av innspill i medvirkningsprosessen med rådmannens kommentarer, datert 

8.1.19 
13 Sammendrag av innspill ved varsel om oppstart med rådmannens kommentarer i forhold til 

planforslaget, revidert 13.2.19 
 

SAMMENDRAG: 
Saken gjelder utleggelse av forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde til 
offentlig ettersyn (høring) i seks uker i henhold til plan og bygningsloven § 12-10.  
 
Planforslaget baserer seg på planprogrammet som ble fastsatt (vedtatt) av Formannskapet 
12.6.18 i sak 108/18. 
 
Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen 
næringsområde, og herunder tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Området er i 
gjeldende kommuneplan hovedsakelig avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse.  
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Planforslaget 
Planforslaget som fremmes til politisk behandling består av: 

 Plankart i målestokk 1:1850 (A0), datert 08.02.19 
 Reguleringsplanbestemmelser, datert 13.02.19 
 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 13.02.19 

 
Plankartet med tilhørende reguleringsplanbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. 
 
Formålet med reguleringsplanen 
Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen 
næringsområde. Dette i tråd med målene om næringsutvikling i kommuneplanen og strategisk 
næringsplan. 
 
Planområdet 
Planområdet er ca. 1290 daa og berører ca. 70 eiendommer. Både private og offentlige 
grunneiere blir berørt av områdereguleringen.  
 
Planstatus 
Planområdet er i gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt i kommunestyrets møte den 
24.10.2017 (PS 128/17), i hovedsak avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse, se 
kartutsnitt nedenfor.  Områdereguleringsplanen omfatter et noe mindre areal enn det som er 
avsatt i kommuneplanen, dette omtales senere i saksframlegget. Det foreligger ikke vedtatt 



reguleringsplan for næringsområdet i dag. En mindre del av området er omfattet av 
reguleringsplan for «Kryss Herbergåsen med g/s-veg», vedtatt 27.4.99. 
 
 

 
Figur 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Næringsområdet er avsatt til nåværende og fremtidig 
næringsbebyggelse (lys og mørk lilla). 
 
 
Planområdets avgrensning 
Avgrensningen av planområdet er justert 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 inn slik det er opparbeidet. 
 
Planavgrensningen er en innsnevring i forhold til planavgrensning ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Planområdet fremgår av plankartet nedenfor. 
 



 
Figur 2: Plankart datert 08.02.19 
 



Planprosess  
Planprogram for områdereguleringsplanen ble 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 (19 temaer) og som skulle utredes nærmere og beskrives i planforslaget. Det vises 
til nevnte sak for nærmere detaljer om problemstillinger, prosess og innkomne høringsuttalelser. 
Sammendraget av høringsinnspillene med rådmannens kommentarer følger som vedlegg 13, 
hvor vurderinger av momentene som omhandler planforslaget er skrevet med grønn skrift. 
 
Planforslaget med tilhørende utredninger er gjennomført i samsvar med vedtatt planprogram. 
Administrasjonen har hatt bistand fra konsulent i arbeidet.  
 
I tidligere framdriftsplan har det vært angitt vedtak før sommeren 2019. Med utleggelse til offentlig 
ettersyn i mars vil områdereguleringsplanen ligge ute til offentlig ettersyn  til om lag 1. mai 2019. 
Tidspunkt for sluttbehandling/vedtak vil avhenge av hvilke problemstillinger som kommer i 
forbindelse med høringen. Det er lite sannsynlig å rekke vedtak i kommunestyret i juni 2019.  
 
Medvirkning 
Under utarbeidelsen av planforslaget har administrasjonen avholdt flere møter med grunneierne 
for å informere og få innspill til planarbeidet. Dette for å finne best mulige løsninger for både 
eksisterende og nye næringsaktører innenfor planområdet. I dette arbeidet har det vært 
nødvendig med avveining av ulike hensyn, herunder robusthet og helhetlige løsninger i 
områdereguleringsplanen. Det har vært viktig å gi informasjon om at områdereguleringsplanen 
normalt ikke vil legge begrensninger på eksisterende virksomhet med mindre det er aktuelt med 
f.eks. vesentlige ombygninger/utvidelser av bygg.  
 
Grunneiere på nord- og sørsiden av E16 ble invitert til separate møter henholdsvis den 20.9.18 
og 26.9.18. Under disse møtene ble det vist frem foreløpige skisser til planforslaget som det ble 
gitt anledning til å komme med innspill til. Tilbakemeldingene i møtene gjaldt blant annet ønske 
om endret rekkefølge for utbygging (faseinndeling), ønske om endret vegstruktur sør for E16 slik 
at eksisterende næringsområde ikke deles av ny veg, opparbeidelse av infrastruktur for å øke 
attraktiviteten på næringstomtene mm. I etterkant av møtene kom det også inn noen skriftlige 
tilbakemeldinger. På bakgrunn av innspillene i denne utviklingsfasen er det gjort flere endringer i 
planforslaget. Et sammendrag av innspillene med rådmannens kommentarer følger som vedlegg 
12. Hovedmomentene vil også omtales senere i saken under de aktuelle temaene. 
 
Det ble avholdt egne møter med eiere av boligeiendommer innenfor planområdet den 25.9.18 og 
8.10.18. Det er også avholdt enkeltvise møter med grunneiere i arbeidet med utviklingen av 
reguleringsplanen.  
 
Planarbeidet berører eksisterende E16-trasé og fylkesveger. Administrasjonen har derfor lagt 
vekt på dialog med Statens vegvesen under utarbeidelsen av planforslaget. Det er avholdt to 
møter hvor trafikale forhold er blitt belyst og diskutert. Planforslaget ble også presentert i 
Regionalt planforum den 16.10.18, hvor øvrige regionale/statlige aktører stiller, herunder 
Fylkesmannen og Akershus Fylkeskommune.  
 
Trinnvis utvikling i faser 
Området som omfattes av reguleringsplanen er relativt stort, det vil trolig ta flere tiår å utvikle 
dette. I planarbeidet er det lagt vekt på å unngå unødvendig tyngende krav knyttet til 
opparbeidelse av infrastruktur. 
 
Området er inndelt i faser for å sikre at området bygges ut på en rasjonell måte. Det foreslås en 
trinnvis utvikling i tre faser, hvor utviklingen starter i områdene som er utbygd og hvor det allerede 
er opparbeidet infrastruktur. Se kartutsnitt i figur 3 nedenfor som viser forslag til faseinndeling.  
 
Fasene styres gjennom rekkefølgebestemmelser og er satt ut i fra kapasiteten i eksisterende 
vegnett/ veglenker knyttet til E16 og fylkesvegene i området. Det er gjort beregninger og 
utarbeidet et trafikknotat vedrørende dette (se vedlegg). Kapasiteten er beregnet i forhold til hvor 



stor økning i trafikk eksisterende vegnett tåler før det må gjøres tiltak. Disse tiltakene er ivaretatt 
gjennom rekkefølgebestemmelser. De ulike tiltakene må være etablert før utbygging av den 
enkelte fase.  
 
Det foreligger ikke finansiering av tiltak på E16, fylkesvegene  eller de kommunale vegene i 
området. Som følge av mange «konkurrerende» offentlige samferdselstiltak, vil det være  usikkert 
om/når dette blir finansiert i offentlig regi. Dette betyr at aktører som ønsker å etablere seg må 
påregne å bekoste infrastruktur. 
 

 
Figur 3: Forslag til fasevis inndeling av næringsområdet. Fase 1 er markert med blå farge, fase 2 er markert med 
gult og fase 3 er markert med oransje farge. 
 
Krav om detaljregulering 
Det foreslås bestemmelser om utarbeidelse av reguleringsplan («plankrav») før utbygging av 
næringsarealer i fase 2 og fase 3. Det er ikke plankrav i fase 1 så fremt utbyggingen er i samsvar 
med områdereguleringsplanen. 
 
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. 
 
 
Formål og soneinndeling 
Innenfor arealene som i dag er delvis bebygd (felt BN1-6) er det foreslått tillatt etablert 
næringsbebyggelse for virksomheter innen logistikk, lager, produksjon, verksted og industri. 
Innenfor BN6 tillates i tillegg plasskrevende varehandel slik det er definert i pågående arbeid med 
revisjon av «Regional plan for handel, service og senterstruktur» i regi av Akershus 
fylkeskommune. Plasskrevende varehandel er her definert som salg av biler og motorkjøretøyer, 
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. 
 
Innenfor felt BN7-9 og BKB1-6 må endelig arealformål fastsettes i detaljreguleringsplan. 
Arealformål må imidlertid følge regional plan for handel, service og senterstruktur.  
 
Det er utarbeidet retningslinjer for soneinndeling av virksomheter på næringsområdet. Dette for å 
sikre at like type virksomheter etablerer seg i samme del av næringsområdet. Retningslinjene 
følger som vedlegg til planbestemmelsene.  
 
Utnyttelsesgrad og høyder 
Maksimal utnyttelsesgrad for byggeområdene er angitt som BYA (bebyggelsens «fotavtrykk»). I 
områdereguleringsplanen foreslås en BYA på 50 %. Parkering medregnes i bebygd areal. 
Maksimal byggehøyde i de indre delene av området foreslås til 25 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. For arealer som grenser til E16 tillates byggehøyde opp til 15 meter. 
 
Konsekvensutredninger 
Det er utført konsekvensutredninger av følgende tema (vedlegg 5-11); 

 Landskap/ fjernvirkning 
 Støy 
 Trafikk/kollektivtransport/trafikksikkerhet 
 Overvann 
 Teknisk infrastruktur 
 Biologisk mangfold 
 Friluftsliv 
 Vilt 
 Grunnforhold 
 Masseuttak 

 
Det gis nedenfor en kortfattet beskrivelse av de enkelte temaene. 
 
Landskap/fjernvirkning, vegetasjonsskjerm og grøntområder 
Planområdet har jevnt over tilnærmet flatt terreng, med forholdsvis små høydeforskjeller over 
større avstander. Fjernvirkninger ved utbygging av næringsområdet er vurdert, og de 
landskapsestestiske konsekvensene er forsøkt redusert gjennom bestemmelsene som er satt til 
høyde og plassering av bygninger. 
 
Det foreslås avsatt areal til vegetasjonsskjerm langs ytterkantene av næringsområdet. Bredden 
fremgår av plankartet. Disse vil fungere som en buffersone mellom næringsområdet og 
omgivelsene. Bredden på vegetasjonsskjermen varierer. Mot eksisterende boligbebyggelse i 
sørøst er vegetasjonsbeltet utvidet for å skjerme beboere. Vegetasjonsskjermen er også utvidet 
mot eksisterende bebyggelse ved Funnefosskrysset og areal avsatt til ny skoletomt på Opaker. 
 
Det foreslås å regulere selve Herbergåsen til grøntområde for å bevare noe av dagens tur- og 
rekreasjonsområde, og også av landskapsestetiske hensyn. Kulturmiljøene Den gamle 
Kongevegen og Dansedumpa er beliggende utenfor planområdet, se kartutsnitt nedenfor. 



 
 
 
Figur 4: 
Dansedumpa 
og den gamle 
Kongevegen er 
beliggende sør 
for planområdet 
(lilla markering). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Støy 
Støyutredningen viser at deler av næringsområdet som ligger inn mot E16 og fylkesvegene 
Skogbygdavegen og Funnefossvegen ligger i gul og rød støysone. Den planlagte 
næringsbebyggelsen regnes ikke som støyfølsom bebyggelse. Det betyr at nærings- og 
industribygg kan bygges i både gul og rød støysone. For kontorer i nærings- og industribygg må 
krav til innendørs støynivå være tilfredsstilt i henhold til TEK17, som er Lp 35 dB. Oppbygning og 
valg av vinduer som overholder disse kravene må detaljprosjekteres i senere fase. 
 
Videre utvikling av næringsvirksomhet på området kan føre til økt støy for naboer.  
 
Et eventuelt masseuttak (se omtale senere i saksframlegget) vil generere støy, som kan virke 
sjenerende for beboere og omgivelsene i området. I tillegg vil det ha negativ virkning for 
friluftsområdene. Det er krav om detaljreguleringsplan, som også skal sikre avbøtende tiltak.  
 
Trafikk og vegtiltak 
Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i dagens situasjon for E16, da det er usikkert hvor 
lang tid det vil ta før ny E16 realiseres. Det er i planarbeidet gjort beregninger av kapasiteten i 
eksisterende vegnett ved utbygging av næringsområdet. Basert på disse beregningene er det 
foreslått tiltak etter et gitt utbyggingsvolum innenfor hver fase. Dette er knyttet opp mot 
rekkefølgekravene i planbestemmelsene. Rekkefølgekravene angir ikke hvem som skal 
finansiere infrastrukturen, men kun hva som må være på plass før utviklingen av det enkelte 
området kan startes opp.  
 
Overvannshåndtering 
Det er utarbeidet en overordnet plan for overvannshåndtering på næringsområdet. Planen legger 
føringer og fastsetter prinsipper for overvannshåndtering på næringsområdet. Det er lagt inn 
områder for infiltrasjon som bestemmelsesområder i planforslaget. Overvannhåndteringsplanen 
følger saken som vedlegg 11. 
 
Vann og avløp 
Sweco har tidligere foretatt en vurdering av kapasiteten på ledningsnettet for vann og 
avløpsnettet (spillvannsnettet) på Herbergåsen. Rapporten fra september 2017 viser at det er 
kapasitet til å ta ut et uttak på 25 liter pr. sekund med dagens modell.  



En overordnet rammeplan for vann og avløp er under utarbeidelse og vil bli lagt ut på 
kommunens nettsider under offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen.  
Det vises i denne sammenheng til egen orienteringssak som vil fremmes til politisk behandling i 
april 2019 om kapasitet på ledningsnettet på Herbergåsen og gjennomføring av nødvendige tiltak 
på kort sikt for å sikre brannvann, og kapasitet til nødvendig utvidelse for eksisterende 
virksomheter på Herbergåsen. 
 
Biologisk mangfold, friluftsliv og vilt 
Det er registrert 17 elgpåkjørsler og 4 rådyrpåkjørsler innenfor planområdet de 10 siste årene. 
Mange av disse har funnet sted på strekningen lengst øst i planområdet og det indikerer at det 
går lokale vilttrekk gjennom det aktuelle planområdet og at området har en «viss verdi» for vilt.  
 
Det er foretatt en egen utredning av naturmangfold, friluftsliv og vilt (se vedlegg 9). Planområdet 
vurderes som et "vanlig område" med middels verdi. Ved utbygging av området vil enkelte 
verdifulle områder med gammel barskog sannsynligvis forsvinne. Det er snakk om en relativt liten 
lokalitet med gammel barskog med lav verdi, og det finnes flere større og mer verdifulle lokaliteter 
i områdene rundt, særlig (sør)østover fra planområdet inn i Sør-Odal. Det framgår av rapporten at 
tap av den aktuelle lokaliteten ikke vil være kritisk for denne naturtypekategorien i et større 
perspektiv. Videre at utover det konkrete arealtapet av skog og evt. leve-/beiteområder for vilt, 
anses utviklingen som liten i et større perspektiv. 
 
Ut av karttjenesten Artskart er det registrert to rødlistede arter innenfor planområdet; vepsevåk 
(Nær truet i rødlista) og lundgjøkhumle (Sårbar). Området der Lungjøkhumla er registrert har i 
henhold til den samme tabellen «stor verdi» som funksjonsområde for arter i kategorien VU. 
Dette er langs E16, vest for Skogbygdakrysset. Vepsevåken (NT) er registrert i forbindelse med 
forflytting, og det er ikke klart på nåværende tidspunkt om det aktuelle området er et 
funksjonsområde for arten.  Vurderingene synes imidlertid å være basert på enkeltobservasjoner 
av arter i flukt (vepsevåk og lungjøkhumle). Lungjøkhumla er observert i ytterkant av 
planområdet. Området er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel og det er tilsvarende 
naturtyper i områdene rundt. Ut fra en totalvurdering anses det ikke hensiktsmessig med 
avbøtende tiltak i denne planen for å ivareta lungjøkhumla og vepsevåkens leveområde innenfor 
planområdet. 
 
Av fremmedarter er hagelupin (Svært høy risiko, SE) registrert 6 ulike steder langs E16 gjennom 
området. 
 
Det er ikke registrert merkede turstier, populære turformål eller andre friluftsregistreringer i 
tilgjengelige kart, men rådmannen er kjent med at det er et mye anvendt turområde i 
skogområdene sør for E16. Her er det også registrert flere stier ved befaring i terrenget. Som det 
framgår foreslås det av den grunn ikke utbygging av de høyeste partiene (åsen) i området.  
 
Masseuttak 
Arealene innenfor fase 3 foreslås regulert til kombinert formål «bebyggelse og anlegg», det åpnes 
for masseuttak før næringsutbygging. Undersøkelser viser at det er drivverdige masser i området 
som kan utnyttes. 
 
Grunnforhold 
Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i felt ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen. I 
følge NGU’s (Norges geologiske undersøkelse) løsmassekart er størsteparten av planområdet 
bestående av bart fjell/ stedvis tynt løsmassedekke. Enkelte steder i vest og øst er bestående av 
havavsetninger. Det er registrert kvikkleire 1-2 km fra planområdet og det er derfor en 
sannsynlighet for at det kan finnes ustabil grunn og kvikkleire innenfor området. 
 
Planbestemmelsene gir kommunen rett til å kreve dokumentasjonskrav og eventuell krav om 
geoteknisk rapport som redegjør for grunnforhold og stabilitet før det gis tillatelse til tiltak innenfor 
delfeltene BN1-6. For de øvrige områdene stilles det krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan, 
hvor grunnforhold vil bli et sentralt tema.  



 
Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til pbl. § 4-3, se 
vedlegg 4. Det er vurdert 14 aktuelle risikoforhold og uønskede hendelser, som potensielt vil 
kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, stabilitet og/eller miljø. Det er ikke identifisert 
noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å kunne påvirke foreslått 
bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig. Fire av hendelsene er 
vurdert å utgjøre en betydelig risiko og det er foreslått forebyggende tiltak; 

 Akutte utslipp til Glomma 
 Akutte utslipp til grunn og eventuelt grunnvann  
 Støv og støy generert av trafikk  
 Nedbygginger eller redusert tilgang til rekreasjonsområde 

  
De resterende hendelsene er vurdert som akseptabel risiko: 

 Utglidninger og ras ved terrengbehandling  
 Flom som følge av nedbørshendelser ved svikt i avløps- eller overvannshåndtering.  
 Setningsskader på eksisterende eller nye bygg og konstruksjoner.  
 Radonforekomst i bygninger  
 Forekomst av forurenset grunn  
 Støv og støy som følge av industri- eller næringsvirksomhet  
 Stråling fra høyspentkabel  
 Påkjørsel av myke trafikanter  
 Møteulykker eller påkjørsel i kryss/internvei  
 Trafikkulykke eller svikt i fremkommelighet i anleggsperioden 

 
 
Boligeiendommer innenfor planområdet 
De tre boligeiendommene i krysset Skogbygdavegen/ E16 foreslås avsatt til næringsformål. I 
gjeldende kommuneplan er disse boligeiendommene avsatt til boligformål.  
 

VURDERING: 
Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel. 
 
Rådmannen vurderer at planforslaget er utarbeidet i henhold til føringene som følger av 
kommunale og regionale planer, herunder Regional plan for areal og transport. Det legges ikke 
opp til detaljvarehandel på næringsområdet, heller ikke kontor utover kontorplasser i tilknytning til 
næring/industri. Det tillates plasskrevende varehandel innenfor delfelt BN6. Endelig arealformål 
for delfelt beliggende i fase 2 og 3 fastsettes gjennom detaljreguleringsplan. 
 
Den regionale planen for handel, service og senterstruktur (under revidering) har vært førende for 
utvikling av områdereguleringsplanen. Rådmannen anser planens hovedmomenter ivaretatt i 
forslaget til områdereguleringsplan for Herbergåsen. 
 
Trinnvis utvikling i faser  
Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i at det er et stort næringsområde som trolig vil 
utvikles over noe tid.  På nåværende tidspunkt vil det være vanskelig å anslå hvor lang tid det vil 
ta før området er ferdig utbygd. På grunn av blant annet usikkerhet omkring plassering av ny E16, 
er det foreslått en trinnvis utvikling som hensyntar kapasiteten i eksisterende vegnett/ veglenker. 
Rådmannen vurderer at det er formålstjenlig å videreutvikle næringsområdet ut i fra de områdene 
hvor det i dag er etablert infrastruktur, og første fase for utbygging er lagt til områder som er helt 
eller delvis utbygd (fase 1). En nærmere redegjørelse av faseinndelingen følger av 
planbeskrivelsen. 
 



 
Figur 5: Forslag til fasevis inndeling av næringsområdet. Fase 1 er markert med blå farge, fase 2 er markert med 
gult og fase 3 er markert med oransje farge. 
 
På det tidspunktet skissene for fasevis inndeling ble forelagt grunneier av felt BN1 ovenfor, var 
dette arealet foreslått som en del av fase 3. Etter ønske fra grunneier ble dette endret til fase 1, 
men etablering av ny adkomst til Skogbygdavegen er lagt til fase 3, ettersom ny rundkjøring må 
opparbeides før videre utvikling. Etablering av rundkjøring i planområdet er forutsatt flytting av 
eksisterende E16 i ny trasé.  
 
Kommunens eiendom 
Kommunen er grunneier av ubebygde arealer innenfor fase 1 og 2. Det er ikke tatt hensyn til hva 
som er kommunal eller privat eiendom i arbeidet med i planforslaget. I utgangspunktet mener 
rådmannen at en bør utvise forsiktighet i forhold til en forfordeling av kommunens arealer. På en 
annen side er kommunen i en utfordrende økonomisk situasjon, og salg av næringstomter fra 
kommunen vil komme fellesskapet til gode.  
  
Videre salg av kommunal grunn avventes inntil vedtatt områdereguleringsplan foreligger. Dette 
for å kunne realisere verdiøkningen som normalt kommer som følge av at det foreligger en 
vedtatt reguleringsplan for et område (økt forutsigbarhet/redusert risiko). Rådmannen vil fremme 



egen sak senere vedrørende videre strategi for kommunal grunn. Det bør vurderes om dette skal 
gjøres for områder også utenfor Herbergåsen. 
 
Krav til detaljregulering 
Herbergåsen næringsområde er et stort område og det er usikkert hvor lang tid det vil ta før fase 
2 og 3 vil utvikles. Forutsetninger kan ha endret seg innen den tid det blir aktuelt å utvikle disse 
områdene. På bakgrunn av dette, og fordi det er krevende problemstillinger i områdene som 
ligger til fase 3 (masseuttak mv), foreslås det krav til detaljregulering av områdene som er 
beliggende innenfor fase 2 og fase 3. Rådmannen vurderer at det er flere problemstillinger som 
ikke er modne for avgjørelse på nåværende tidspunkt i områdereguleringen og krav om 
detaljregulering anses nødvendig.  
 
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. Dette skaper 
fleksibilitet i faseinndelingen. 
 
Soneinndeling – «Rett virksomhet på rett sted» 
Rådmannen vurderer at det er behov for en overordnet struktur for etablering av ulike 
næringsvirksomheter for å kunne forme et ryddig næringsområde hvor det er plass til mange type 
virksomheter. Det er ønskelig å sikre at virksomheter som driver med samme type næring legges 
til samme område.  Dette er forsøkt sikret gjennom retningslinjer som ligger som del av 
planbestemmelsene. Planbestemmelsene legger også føringer for hvilke områder hvor det ikke 
tillates utelagring.  
 
Landskap/fjernvirkning, vegetasjonsskjerm og grøntområder 
Rådmannen vurderer at det uansett vil bli endringer i det landskapsestetiske bildet ved oppføring 
av næringsbebyggelse på arealer som i dag er ubebygd. For å redusere fjernvirkningen er det 
foreslått avsatte arealer til vegetasjonsskjerm. Dette vil gi bedre overganger mellom 
næringsvirksomhet og omgivelser. Ved å beholde selve Herbergåsen som et grøntområde vil 
deler av det høyeste området bevares slik det er i dag. De landskapsmessige endringene vil 
således reduseres. Skogsarealene sør for E16 er i Akershus fylkeskommunes kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder verdsatt som et svært viktig friluftsområde. Dette friluftsområdet 
brukes blant annet av beboere på Opakermoen og Bjertnestunet. Rådmannen anbefaler å bevare 
deler av området til grøntareal, slik det er foreslått i planen. 
 
Dyrka og dyrkbar mark 
Dyrka mark er i etterkant av vedtatt planprogram tatt ut av planområdet. Arealene som er 
klassifisert som dyrkbar mark utgjør totalt ca. 190 daa, se kartutsnitt nedenfor. 
Deler av disse arealene er beliggende i områder hvor det er fjell i dagen og det kan være 
grunnlendt. Det største av de tre dyrkbare arealene deles av Bjertnesvegen. Arealet nord for E16 
er i NIBIO’s karttjeneste Kilden klassifisert som dyrkbar jord med noe verdi.  Dette området 
grenser inntil dyrka mark, men arealet er ikke registrert dyrka tidligere. 

 
 
 
Figur 6: Dyrkbar mark 
markert med brun 
farge (Miljøstatus 
kartdatabase, u.d.) 
 
 
 
 
 
 
 



Støy 
Rådmannen vurderer at det er gjort tilstrekkelige undersøkelser av støy innenfor næringsområdet 
med hensyn til at dette er en overordnet reguleringsplan. Temaet er både konsekvensutredet og 
analysert i forhold til risiko og sårbarhet. Dette må følges opp i etterfølgende detaljreguleringer og 
byggesaker. 
 
Trafikk og vegtiltak 
Rådmannen anser planforslaget robust i forhold til den uavklarte situasjonen med utbygging av 
E16. Faseinndeling av området for en trinnvis utvikling styres gjennom vegtiltak i form av 
rekkefølgekrav. 
 
Et av de skriftlige innspillene til planen omhandler vegtiltak tilknyttet fase 3. Åsen Auto & 
Servicesenter AS er ikke tilfreds med det foreslåtte vegtiltaket i forbindelse med utbygging av 
fase 3, der det må etableres rundkjøring i Skogbygdakrysset/E16. Det foreslås istedenfor at 
dagens adkomstveg inn til bensinstasjonen beholdes fra Bjertnesvegen og at traséen for 
Bjertnesvegen ikke endres, slik at bygningsmassen og drivstoffanlegget kan videreføres slik det 
er etablert i dag. Åsen Auto & Servicesenter AS foreslår videre at det etableres rundkjøring som 
binder sammen Skogbygdavegen og Bjertnesvegen. Deres anlegg er i dag orientert mot 
innfartsveg på byggets nord-østlige side og det foreslåtte tiltaket i planen med rundkjøring lenger 
vest vil medføre at anleggets orientering mot publikum blir feil. Den foreslåtte løsningen vil også 
medføre økt trafikk over nedgravde drivstofftanker, avskåret tilkomst til bilvaskehall, i tillegg til 
riving/fjerning av redskapsskur/lager.  
 
Rådmannen har forståelse for at Åsen Auto & Servicesenter AS ønsker å ivareta sine interesser 
ved utarbeidelse av en områdereguleringsplan som legger føringer for fremtidig drift. En av 
utfordringene ved å etablere rundkjøring i krysset Skogbygdavegen/E16/Bjertnesvegen er uheldig 
vinkelpåkobling fra veglenker. I henhold til gjeldende standard for vegutforming bør det være 
vinkelrette veglenker ut i fra kryss. Et annet moment som vanskeliggjør denne løsningen er 
avstanden mellom kryssene. Ved å trekke rundkjøringen lenger øst vil avstanden til den nye 
østlige innkjøringen til næringsområdet (o_SKV5) reduseres. For å oppnå en tilstrekkelig kurvatur 
og i forhold til gjeldende krav, vil det trolig måtte avsettes uforholdsmessig store arealer til 
vegformål ved en slik løsning som foreslås. 
 
Overvannshåndtering, vann og avløp 
Rådmannen vurderer at det i planarbeidet er gjort tilstrekkelige vurderinger av overvann gjennom 
utarbeidelse av en overordnet plan for overvannshåndtering, se vedlegg 11. Det er avsatt tre 
bestemmelsesområder for infiltrasjon i plankartet med tilhørende planbestemmelse som ivaretar 
disse områdene. 
 
En overordnet rammeplan for vann og avløp er under utarbeidelse og vil bli gjort tilgjengelig på 
kommunens nettsider i forbindelse med offentlig ettersyn. Dette er en teknisk plan, etter 
rådmannens vurdering er det ikke nødvendig at denne er tilgjengelig ved vedtaket om utleggelse 
til offentlig ettersyn. 
 
Biologisk mangfold, friluftsliv og vilt 
Rådmannen vurderer at det er gjort tilstrekkelige undersøkelser i områdereguleringsplanen basert 
på tilgjengelige data. 
 
Masseuttak 
I planarbeidet er det utført en såkalt «skrivebordundersøkelse» av massene sør for E16. 
Resultatet fra undersøkelsen viser at det trolig finnes drivverdige masser innenfor området på 
sørsiden av E16. Uttak av masser i forkant av utbygging kan senke terrenget og bygningsmassen 
vil dermed bli mindre dominerende i landskapet. Rådmannen vurderer at dette vil være i tråd med 
regional plan for masseforvaltning og landskapsestetiske hensyn. Under en eventuell 
anleggsperiode for masseuttak vil det imidlertid påregnes støy og støv. Dette vil være uheldig i 
forhold til omgivelsene for øvrig, særlig boligbebyggelse i nærområdet og for ny skole på Opaker. 



For området er det satt krav om detaljreguleringsplan og miljøoppfølgingsplan for å sikre 
avveining av ulike hensyn og konkrete løsninger. 
 
Grunnforhold 
Rådmannen vurderer at grunnforhold og områdestabilitet må følges opp ved byggesøknad for 
delfelt BN1-6. Dette er arealer som i stor grad er bebygd, med enkelte unntak. Ved 
detaljregulering av de øvrige områdene må grunnforhold undersøkes nærmere. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Rådmannen vurderer at det er utført en tilstrekkelig analyse av risiko- og sårbarhet i området. Det 
er foreslått risikoreduserende tiltak for de fire forholdene som er vurdert å innebære en betydelig 
risiko. 
 
Utnyttelsesgrad og høyder 
Rådmannen vurderer at den foreslåtte utnyttelsesgraden på 50 % BYA er passende for området 
med hensyn til at området nå reguleres med utgangspunkt i dagens vegsystem selv om ny E16 
ikke er realisert. Ved en høyere utnyttelsesgrad vil det bli behov for vegtiltak tidligere i utviklingen 
av området, det vil si at ved en høyere utnyttelsesgrad vil mindre arealer kunne utnyttes før det 
må gjennomføres vegtiltak. 
 
Rådmannen vurderer at de foreslåtte byggehøydene gir en fleksibilitet i planen, som kan være 
med på å redusere behovet for etterfølgende dispensasjoner for å gjennomføre ønskede tiltak.  
 
Innløsning av boligeiendommer 
Bokvaliteten ved de tre boligene i Skogbygdakrysset vil bli forringet som følge av støy/støv fra 
næringsvirksomhet, økning i trafikk og et eventuelt masseuttak. Ved etablering av rundkjøring i 
Skogbygdakrysset vil ny veglenke bli beliggende nær eksisterende boligbebyggelse. Det må 
påregnes av attraktiviteten ved boligene vil reduseres ved vedtak av områdereguleringsplanen 
slik forslaget nå foreligger. Dette vil stille eierne i en vanskelig situasjon dersom de ønsker å 
selge eiendommene i det åpne markedet. I henhold til gjeldende regelverk har ikke beboerne et 
rettslig krav på å få innløst eiendommene fra kommunen. Utvikling av Herbergåsen som 
næringsområde er ønsket politikk. Med områdereguleringsplanen tydeliggjøres dette. 
Rådmannen vurderer derfor at kommunen har et moralsk ansvar og anbefaler at det tilbys 
innløsning av de tre eiendommene til takst. Det er avsatt midler til dette formål i Økonomiplan for 
2019. 
 
Opparbeidelse av infrastruktur 
Flere av innspillene som er kommet i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget påpeker 
viktigheten av tilrettelagt infrastruktur på næringstomtene for å øke attraktiviteten på 
Herbergåsen. Nes kommune har bekostet opparbeidelse av infrastruktur på deler av området 
som i dag er bebygd. Deler av vegene som foreslås innenfor området foreslås som offentlige 
(kommunal veger) pga. funksjon. Det er ikke avsatt midler til opparbeidelse av disse vegene. Det 
er imidlertid knyttet rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av flere av disse. Rekkefølgekravene 
angir ikke hvem som skal bekoste infrastrukturen, kun at den må være etablert før området 
utbygges. Dersom aktører ikke vil vente på offentlig finansiering og bygging, har de mulighet til å 
bygge i henhold til offentlig norm. For opparbeidelse av øvrig infrastruktur er ansvaret lagt på 
utbyggere/grunneiere. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 

 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 §§ 12-10 
 Regional plan for areal og transport, desember 2015 
 Regional plan for handel, service og senterstruktur (under revidering) 

 
 

 



Økonomiske konsekvenser 
 Nes kommune er hjemmelshaver av store ubebygde arealer på nordsiden av E16.  

 
 Kapasitet på ledningsnettet er begrenset i dag. Det må gjøres investeringer framover, det 

fremmes en egen orienteringssak vedr. oppgradering for ledningsnett for vann i april. 
 

 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.  

 
 Innløsning av boliger 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 

 
 Oppmåling av eiendomsgrenser ved bruk av interne ressurser. 

 

KONKLUSJON: 
Rådmannen vurderer at områdereguleringsplanarbeidet er utført i samsvar med vedtatt 
planprogram, og at planforslaget er gjennomarbeidet og balanserer ulike hensyn. På denne 
bakgrunn anbefaler rådmannen at forslag til områdereguleringsplan for Herbergåsen utlegges til 
offentlig ettersyn og høring i seks uker, i henhold til pbl. § 12-10. 
 


