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 Avsender/ dato Innspill Rådmannens kommentar 
1 Akershus 

fylkeskommune, 
03.04.18 

 Fylkesrådmannen ber kommunen vurdere om saken bør tas opp 
til drøfting i regionalt planforum før planforslag legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-
2021, regional plan for masseforvaltning i Akershus og regional 
plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 er ikke 
nevnt i planprogrammet, men legger føringer for 
områdereguleringen. 

 
 Fylkeskommunen viser til regional plan for areal og transport som 

legger til rette for lokalisering av arbeidsplasser skal følge 
prinsippene om rett virksomhet på rett sted (retningslinje 10). 

 
 I forbindelse med utredningstemaet næringstypologi, påpeker 

Fylkesrådmannen at området i følge regional plan for areal og 
transport egner seg for virksomheter med få ansatte og 
besøkende og Fylkesrådmannen forutsetter at det ikke åpnes for 
virksomhet som er i strid med regional plan for areal og transport. 
Arbeidsplassintensive virksomheter, som kontor, offentlig 
forvaltning, handel og service, bør lokaliseres sentralt, med god 
tilgjengelighet med kollektivtransport, gange og sykkel. 
Virksomheter med allsidig virksomhetsgrad, som 
håndverksbedrifter og kombinasjoner av lager og kontor, bør også 
ligge integrert i bystrukturen. 

 
 Fylkesrådmannen støtter fylkesmannen i Oslo og Akershus sin 

anbefaling i brev datert 23.mars 2018 om at kommunen bør 
avvente regulering av Herbergåsen næringspark til ny E16-trasé er 
avklart.  

 
 

 
 

 

 Det vil vurderes om saken skal tas opp til drøfting i regionalt 
planforum. Planen ble tatt opp i regionalt planforum 
16.10.17. 

 
 De nevnte regionale planer vil tas inn i planprogrammet og 

legges til grunn for videre planarbeid. Planene er lagt til 
grunn ved utarbeidelse av planforslaget 

 
 
 
 Regional plan for areal og transport skal legges til grunn for 

planarbeidet. Planen er lagt til grunn ved utarbeidelse av 
planforslaget 

 
 Næringstypologi vil vurderes i det videre arbeidet. Regional 

plan for areal og transport er lagt til grunn for planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rådmannen ser at det kan være utfordringer knyttet til 

uavklart trasé og manglende finansiering for ny E16. På den 
andre side vil det være urimelig at kommunen ikke skal 
kunne utvikle området som er avsatt i kommuneplanens 
arealdel, på grunn av manglende statlig finansiering. På 
bakgrunn av dette vurderer rådmannen at det må kunne 
være mulig å få forståelse hos overordnede myndigheter for 
at kommunen ønsker å jobbe videre med planprosessen. 
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 For at en utvidelse av næringsparken skal være i tråd med 
regional plan for areal og transport, er det avgjørende at 
næringsparkens nærhet til hovedveinettet opprettholdes. 

 
 
 Fylkeskommunen viser til Statens vegvesens uttalelse ifht 

fylkesveg. 
 

 Deler av planområdet er undersøkt for kulturminner i forbindelse 
med arkeologiske registreringer E16 Nybakk-Slomarka,ref. 
2012/3659. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredede 
kulturminner innenfor den delen av traseen og 
undersøkelsesplikten anses oppfylt for dette arealet. Området sør 
for E16 må befares og endelig uttalelse fra Akershus 
fylkeskommune med budsjett og omfang for registreringene vil bli 
gitt når vær og føreforhold tilsier at det er mulig å befare 
området. Fylkeskommunen har ingen merknader knyttet til nyere 
tids kulturminner. Området er ikke befart og uttalelsene er gitt på 
bakgrunn av arkivmateriale. 

 
 
 
 
 Fylkesrådmannen ber om at det, så langt det er mulig, 

gjennomføres avbøtende tiltak som sikrer at lokalbefolkningen 
fortsatt får gode muligheter til å utøve friluftsliv i nærområdet, 
for eksempel ved å legge til rette for ferdsel gjennom 
planområdet. 

 
 

 Tiltaket er beliggende innenfor vannområdet Øyeren, som har 
ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Fylkesrådmannen er positiv til at overvannshåndtering er tatt inn 
som utredningstema og forutsetter at tiltakene planen legger til 
rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den 
regionale planen for vannforvaltning 2016-2021. 

 Næringsområdet er beliggende med god forbindelse i 
dagens vegnett, og dette må ivaretas uavhengig av ny trasé 
for E16. Planforslaget er utarbeidet med utgangspunkt i 
eksisterende vegnett og kapasitet i dette. 
 

 Dette tas til orientering. 
 
 

 Endelige merknader vil tas inn i planarbeidet etter at 
befaring er gjennomført av fylkeskommunen og endelig 
uttalelse foreligger. Rådmannen har til hensikt å ta ut 
innmark fra planavgrensningen. Befaring av området vil 
bestilles. Akershus fylkeskommune har kommet med 
uttalelse 23.19.18: «Det er ingen registrerte automatisk 
fredete kulturminner der tiltaket skal gjennomføres. 
Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner anses som lavt. En nærmere utredning av 
kulturminneinteressene er unødvendig. Fylkesrådmannen ber 
likevel om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres 
særlig oppmerksomme på at det kan 
være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre 
enn 1537 er fredet, også slike som ikke er registrert.» 
 

 Kommunen er kjent med at næringsområdet er beliggende i 
et mye anvendt turområde og vil søke å legge til rette for 
ferdsel gjennom planområdet. I planforslaget er deler av 
selve Herbergåsen avsatt til grøntområde. Det er krav til 
opparbeidelse av gang- og sykkelveg langs hovedvegene i 
næringsområdet. 
 

 Regional plan for vannforvaltning vil legges til grunn for 
videre planarbeid. Overvannshåndtering er et viktig tema i 
dagens samfunnsutvikling, og kommunen vil påse at det 
gjennomføres nødvendige vurderinger/undersøkelser i 
forhold til dette temaet. I planarbeidet er det utarbeidet en 
overordnet plan for overvannshåndtering som legger 
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 Fylkesrådmannen er positiv til at muligheten for masseuttak 
innenfor området skal utredes og viser til retningslinjen 3.5.2. i 
den regionale planen for masseforvaltning i Akershus om at det 
skal etterstrebes best mulig massebalanse og gjenbruk av 
overskuddsmasser. 

premisser for videre utbygging og detaljreguleringsplaner. 
 
 Ved et eventuelt masseuttak vil den regionale planen for 

masseforvaltning i Akershus legges til grunn. Området 
innenfor fase 3 foreslås regulert til kombinert formål anlegg 
og bebyggelse, med tanke på et masseuttak før utbygging va 
næringstomter. 

2 Bane Nor,  
14.02.18 

 Bane Nor har ingen merknader til varslet oppstart, da 
angjeldende planområde ligger svært langt i fra jernbanen og vil 
ikke berøre jernbaneinteresser direkte. 

 Innspillet tas til orientering. 

3 Berg Geir, 
27.03.18 

 Berg kjøpte eiendommen gnr. 141 bnr. 1 for to år siden og har 
startet opp systematisk drenering av dyrkamarka på 
eiendommen, etter at det har vært ute av drift i 4 år pga 
manglende drenering. Jordet fremstår i dag litt for lite for 
rasjonell drift (26 daa) og Berg har derfor søkt om nydyrking av 
området som ligger mellom jordet og høyspentlinja mot 
næringsområdet. Hele feltet er dyrkbart og utgjør ca 20 daa. Berg 
er av den oppfatning at en eventuell beslaglegning av det 
foreslåtte arealet vil redusere driftsgrunnlaget på gården, både 
når det gjelder det som er dyrket og det som han ønsker å dyrke.  

 
 
 

 
 
 

 Berg stiller seg undrende til konklusjonen til pkt 8 
«Utredningsbehov» og under «Landbruk», der det står følgende: 
«Det er ikke registrert dyrka mark innenfor planområdet, men det 
er registrert noe dyrkbar mark.»  

 Planområdets varslede avgrensning er utvidet med tanke på 
eventuelle behov om trafikksikkerhetstiltak (kryssløsninger, 
forsterkning av vegskulder, g/s veg ol.) eller behov for 
grøntdrag. Sistnevnte løses fortrinnsvis innenfor område 
avsatt til bebyggelse. Utvidelsen ble gjort for å sikre 
fremdrift. Det vises til at kommunen må starte 
planprosessen på nytt med en ny varsling dersom det senere 
i planarbeidet viser seg å være behov for ytterligere areal 
utenfor det varslede området. Deler av eiendommen gnr 
141 bnr 1 ble inkludert i planområdet av denne årsak. 
Planområdets avgrensning vil innsnevres i planforslaget. 
Kommunen har ikke til hensikt å beslaglegge unødig 
dyrkamark/ dyrkbar mark og viser her til at jordvernet 
vektes tungt kommunale planprosesser. Eiendommen gnr. 
141 bnr. 1 er tatt ut av planavgrensningen i planforslaget.  
 

 Formuleringen i pkt. 8 Utredningsbehov vil justeres, slik at 
innholdet blir korrekt i forhold til den utvidede varslede 
avgrensningen i planprogrammet.  
 

4 Botilsrud Ragnhild, 
02.04.18 

 Botilsrud anbefaler en betydelig redusert geografisk avgrensning 
av planområdet. Hele toppen av Herbergåsen og hele området 
rundt bør tas ut av planområdet og forbli urørt også i framtida av 
både landskapshensyn, friluftshensyn, nærmiljøhensyn, og for å 
unngå store lokale høydeforskjeller innenfor næringsområdet.  
 

 Kommunen vil utvikle området som er avsatt i gjeldende 
kommuneplan. Rådmannen ser imidlertid behov for å 
hensynta kulturlandskapet og friluftsmuligheter på Opaker. 
Innspillet tas med i det videre planarbeidet. I planforslaget 
er deler av selv Herbergåsen avsatt til grøntområde. Det er 
krav til opparbeidelse av gang- og sykkelveg gjennom 
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o Avgrensning mot sør bør gå ved begynnende stigning mot 

toppen av Herbergåsen, og nord for Kongevegen med sine 
gamle sideveger. Det lokalhistoriske stedet «Dansedumpa» 
bør også forbli urørt med en stor, urørt buffersone, sammen 
med buffersoner rundt turløyper over Herbergåsen. Botilsrud 
ber om at det reguleres en betydelig stor, bred og urørt 
buffersone langs med hele Bjertnesvegen innen hele 
planområdet.  
 

o Mot vest bør området avgrenses vest for Bjertnesvegen og 
vest for den gamle sidevegen i fra Kongevegen som går ned 
til småbruket gnr. 140 bnr. 27 Ihler. Planområdet bør 
avgrenses tidlig geografisk mot Funnefossvegen, for å lage en 
betydelig bredere buffersone med en urørt skogteig og det er 
viktig å sikre et stort nok friluftsområde mot den framtidige, 
planlagte barneskolen på Opaker. 
 

o Mot øst bør næringsområdet avgrenses ved dagens østlige 
grense ved eksisterende næringsområde på begge sider av 
E16, da det bør tas hensyn til et betydelig og stort vilttrekk 
med elg og rådyr i den østlige delen av dette skogområdet, 
som går over dagens E16. 
 

 Det bes om at eiendommen gnr 140 bnr 27 Ihler tas ut av 
næringsområdet i sin helhet.  Det ønskes heller ikke veger, strøm, 
vann- eller avløpsnett eller liknende gjennom denne eiendommen 
til næringsområdet. 

 
 
 Det bør tas betydelig hensyn til lokale eiendommer og til 

lokalbefolkningen, ved at det skjermer mot sjenerende industri og 
næring i planområdet på alle mulig måter, i form av skog med for 
eksempel betydelige, brede og urørte buffersoner.  

hovedvegene i næringsområdet. 
 
 
 Kommunen vil kartlegge Kongevegen og andre ferdselsårer 

gjennom området som er avsatt til næring i gjeldende 
kommuneplan, herunder «Dansedumpa», for å vurdere 
buffersoner/kantvegetasjon som skjermer for innsyn og 
støy/støv. Den gamle kongevegen og Dansedumpa er 
kartlagt, og de er beliggende utenfor planområdet. Det er 
lagt inn vegetasjonsskjerm mot omgivelser. Herbergåsen er 
foreslått regulert til grøntområde.  

 
 Innspillet tas med i det videre arbeidet. Det er lagt inn 

vegetasjonsskjerm mot omgivelser. Mot eiendommene i sør 
er det lagt et grøntområde som ikke skal bebygges. 

 
 
 
 
 Innspillet tas til orientering. Vilt tas inn som et 

utredningstema i planarbeidet. Næringsområdet er avkortet 
mot øst. Vilt er konsekvensutredet. Det må påregnes 
endringer i vilttrekket som følge av ny næringsbebyggelse. 

 
 
 Innspillet tas med videre i planarbeidet, det vil gjøres 

vurdering av om eiendommen gnr. 140 bnr. 27 kan tas ut av 
planområdet i sin helhet. Infrastruktur er ikke avklart på 
nåværende tidspunkt og må undersøkes nærmere i det 
videre planarbeidet. Eiendommen gnr. 140 bnr. 27 er tatt ut 
av næringsområdet.  

 
 Kommunen vil etterstrebe å hensynta eksisterende 

boligeiendommer og lokalbefolkningen i planarbeidet. 
Innspillet vil tas med i vurderingen av tiltak. Det er lagt inn 
vegetasjonsskjerm mot omgivelser. 
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 Herbergåsen er lokalmiljøets grønne lunge og et meget viktig 

friluftsområde. Området sør for E16 er registrert som en viktig 
friluftslokalitet. I et forholdsvis flatt kulturlandskap preget av myr 
og leire generelt, er «bautaen» Herbergåsen viktig for stabilitet, 
kulturlandskap, friluftsliv, natur og vilt. Ved å i praksis å først 
utslette halve Herbergåsen i form av masseuttak, for deretter å 
nedbygge det samme området med ukjent type 
næringsvirksomhet, vil dette ødelegge for både nærmiljøet og 
framtida for de mange berørte eiendommer og mennesker lokalt i 
området. 

 
 
 Botilsrud ønsker ikke masseuttak i Herbergåsen og viser til mange 

tiår med tung trafikk og anleggsvirksomhet, med kontinuerlig støv 
og støy fra et pukkverk. Dette kan komme til å ødelegge for 
lokalmiljø og allmenn bruk av åsen som helhet, og forringe helse 
og livskvalitet til en rekke mennesker. Masseuttak er en 
trafikkfarlig og på mange måter miljøfiendtlig virksomhet, og det 
er åpenbart en ikke forenelig virksomhet kombinert med en 
lokalbefolkning som er bosatt i umiddelbar nærhet til området. 

 
 
 

 
 Det er vesentlig mer fornuftig å trinnvis utvikle dagens 

næringsområdet i ett samlet, helhetlig område kun i nordlig 
retning fra dagens næringsområde og E16 nordover mot 
Skogbygda, fremfor å bygge ned og ødelegge Herbergåsen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Rådmannen ser utfordringene i forhold til friluftsmuligheter 

nær boligområdene på Bjertnestunet og Oppakermoen, 
dersom Herbergåsen utvikles som næringsområde. 
Kommunen har til hensikt å utvikle en god 
områdereguleringsplan som tilrettelegger for fremtidig 
ferdsel gjennom planområdet, og vil søke å hensynta lokale 
interesser i størst mulig grad. I planforslaget er deler av selve 
Herbergåsen avsatt til grøntområde. Det er krav til 
opparbeidelse av gang- og sykkelveg gjennom hovedvegene i 
næringsområdet. 
 

 
 Innspillet tas til orientering og vil bli en del av vurderingen 

knyttet til fremtidig masseuttak. Rådmannen vurderer at det 
kan bli utfordringer for lokalbefolkning ved et masseuttak. 
Av ressurshensyn og landskapsestetiske hensyn, ønsker 
kommunen allikevel å undersøke om det er drivverdige 
masser. Dette kan være med på å få bygningsmassen lavere i 
terrenget og mindre synlig fra sør. Masseuttak vil vurderes 
nærmere. Undersøkelser viser at det trolig er drivverdige 
masser innenfor næringsområdet og det åpnes for et 
masseuttak i forkant av næringsbebyggelse slik at 
fjernvirkninger kan reduseres og massene kan utnyttes. 

 
 Kommunen vil regulere området som er avsatt i gjeldende 

kommuneplan, og trinnvis utbygging vil bli et viktig 
utredningstema i planarbeidet. Det er ønskelig å få en god 
områdereguleringsplan som legger til rett for god utvikling. 
Det foreslås en trinnvis utvikling av næringsområdet hvor 
områdene som allerede er bebygd vil utvides i første fase, 
før nye urørte arealer kan utbygges. Selve Herbergåsen  
avsettes til grøntområde. Arealene omkring åsen er lagt til 
tredje og siste utbyggingsfase. 
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 Hvis E16 blir realisert gjennom Nes kommune, vil det i følge 
Botilsrud med stor sannsynlighet bli valgt Nye vegers forslag sør 
for Glomma. Herbergåsen vil bli forholdsvis langt unna en ny 
fremtidig E16 trasé. 

 
 Adkomstvegen til det nye næringsområdet bør ikke gå via 

Bjertnesvegen, men i fra Funnefossvegen. 
 
 
 
 
 
 

 På østsiden av Herbergåsen mot Bjertnesvegen bør det av hensyn 
til lokalbefolkningen kun reguleres en næringssone med kun 
lettere og mindre næringsvirksomhet, som verken genererer støy, 
støv, forurensning eller gasser og med en kun mindre og lettere 
trafikkbelastning av betydning. 

 E16 er et usikkerhetsmoment i planarbeidet, som medfører 
et større behov for å utarbeide en robust plan. Rådmannen 
vurderer at Herbergåsen uavhengig av ny fremtidig E16 vil 
være et attraktivt næringsområde med sin beliggenhet. 

 
 Adkomst vil vurderes i det videre planarbeidet. Innspillet tas 

med i vurderingen. Det foreslås en videreføring av dagens 
vegnett i fase 1. I fase 2 foreslås adkomst sørover via 
avkjøring lenger øst som kobles inn på Bjertnesvegen. Ved 
utbygging av siste fase foreslås adkomst fra denne nye 
vegen, i tillegg til rundkjøring i krysset Skogbygdavegen/E16 
og ny adkomst fra Funnefossvegen. 

 
 Innspillet vil legges ved saken. Forholdet til støy, støv, 

forurensning og gasser styres av forskrifter og lovverk. 
Rådmannen vurderer at en soneinndeling er hensiktsmessig 
og det er utarbeidet retningslinjer som vedlegg til 
planbestemmelsene. Endelig arealformål for arealer 
innenfor fase 2 og 3 vil fastsettes gjennom etterfølgende 
detaljreguleringsplanprosess.  

5 Direktoratet for 
mineralforvaltning, 
19.03.18 

 Planen berører ingen kjente forekomster av mineralske ressurser 
eller bergrettigheter og DMF har i utgangspunktet ingen 
kommentarer til at området reguleres til næringsbebyggelsen. 
 

 DMF mener det er viktig at utredningen angir hvor store volum 
masser som skal tas ut og hva massene som tas ut skal benyttes 
til. Det bør også vurderes i hvor lang tid det planlegges å drive 
masseuttak.  

 
 Dersom det skal drives ordinært masseuttak på området, 

anbefaler DMF at området reguleres til dette formålet med 
næringsbebyggelse som etterbruk, evt. kombinertformål.  

 
 Forholdet til mineralloven må avklares dersom det skal drives 

masseuttak. DMF minner om kravet til konsesjon etter 
mineralloven: Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt 

 Uttalelsen tas til orientering. 
 
 
 
 Dette tas til etterretning og vil beskrives i planforslaget. Det 

er lagt plankrav på arealene som er aktuelle for masseuttak 
og dette må vurderes i forbindelse med detaljregulering. 

 
 
 Rådmannen tar innspillet til etterretning. Området er 

foreslått regulert til kombinert formål. 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. Dette må følges opp ved 

detaljregulering. 
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ethvert uttak av naturstein krever konsesjon, jfr mineralloven § 
43 før drift kan starte. 

 
 

6 Fylkesmannen i Oslo 
og Akershus, 
23.03.18 

 Fylkesmannen påpeker at regional plan for masseforvaltning, 
vedtatt 24.10.2016 vil være aktuell å legge til grunn. 
 
 
 

 Fylkesmannen er positiv til utvidelse av allerede eksisterende 
næringsområde på Herbergåsen, forutsatt at den korte avstanden 
til E16 opprettholdes jfr. retningslinje R10 i regional plan for areal 
og transport.  

 
 Fylkesmannen anbefaler kommunen å avvente områderegulering 

av Herbergåsen næringspark da status for ny E16 trasé fra Kløfta 
til Kongsvinger fortsatt er uavklart. Dersom kommunen fortsatt 
skulle ønske å gå videre med planarbeidet vil fylkesmannen 
anbefale at det legges inn planalternativ som tar høyde for de 
foreslåtte alternativene til E16- trasé slik at næringsparkens 
nærhet til hovedveinettet opprettholdes. 

 
 Fylkesmannen påpeker at deler av næringsområdet er klassifisert 

som dyrkbar jord og forutsetter at kommunen i det videre 
arbeidet beskriver denne ressursen, og vurderer eventuelle tiltak 
for å begrense omdisponeringen av dyrkbar jord så langt som 
mulig. Vurderingen bør inkludere avbøtende tiltak som for 
eksempel jordflytting. Tiltak bør nedfelles i planbestemmelsene 
og evt. gjennom en masseforvaltningsplan. 

 Planen vil legges til grunn i det videre arbeidet. Det er lagt 
plankrav på arealer som er aktuelle for masseuttak, og 
planen vil være førende for detaljregulering av området. 

 
 
 Viser til svar på innspill fra Akershus fylkeskommune i 

kulepunkt nr. 4. 
 
 
 
 Viser til svar på innspill fra Akershus fylkeskommune i 

kulepunkt nr. 4.  
 
 
 
 
 
 
 Dette tas til etterretning i det videre planarbeidet. Dyrka 

mark vil i stor grad tas ut av planavgrensningen, slik at 
planområdet beslaglegger minst mulig dyrka mark/dyrkbar 
mark ut over det allerede avsatte området i 
kommuneplanen. Dyrka mark er tatt ut av planområdet. 
Arealene som er klassifisert som dyrkbar mark utgjør totalt 
ca 190 daa. Områdene sør for E16 er mindre arealer som ut i 
fra beliggenhet og arronderingsmessig utforming vil være 
lite aktuelle å dyrke opp. Disse områdene er beliggende i et 
område hvor det er registrert fjell i dagen og det kan være 
grunnlendt. Det største arealet deles i to av Bjertnesvegen. 
Arealet nord for E16 er registrert med «noe verdi» i 
karttjenesten Kilden fra NIBIO. Arealet grenser til dyrkamark, 
men er ikke registrert dyrka tidligere. 
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7 Hafslund Nett AS, 
26.03.18 

 Hafslund Nett AS (HN) har elektriske anlegg i området og 
planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er 
nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. 
 

 Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av 
adkomst til HN sine anlegg. 

 
 Byggeforbudsbelte langs høyspenningsluftledninger er normalt på 

totalt 15 meter, dvs 7,5 meter målt horisontalt til hver side fra 
kraftledningend senterlinje. Ingen bebyggelse kan tillates 
innenfor byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet registreres i 
planen som en hensynssone (faresone) med kode 370. 

 
 HN ber om at eksisterende nettstasjoner hensyntas. 

 
 Avhengig av effektbehovet til planområdet kan det bli nødvendig 

å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen for å 
sikre strøm til ny bebyggelse. HN ber om at forslagsstiller angir 
hvilket effektbehov planområdet har.  Arealet som avsettes til ny 
frittliggende nettstasjon må være stort nok til adkomst med 
kranbil med støttebein, dvs. et arealbehov på inntil 35 kvm (ca 5,5 
m x 6,5 m). Nettstasjonen må plasseres minst 5 meter fra bygning 
med brennbare overflater (gjelder også terrasser ol brennbare 
utstikk i direkte tilknytning til bygget), 3 m fra vegkant og utenfor 
vegens frisiktsoner. For å sikre optimal strømforsyning ønsker HM 
at nettstasjonen plasseres sentralt i planområdet. HN anbefaler 
videre en avstand på minimum 10 meter fra ny bebyggelse, av 
hensyn til akustisk støy. Byggegrenser mot nettstasjoner bør 
synliggjøres i reguleringsbestemmelsene. Nettstasjoner avsettes i 
planen til arealformål bebyggelse og anlegg, med underformål 
«Andre typer bebyggelse og anlegg» energianlegg kode 1510. 

 
 Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet (flytting, 

nyanlegg eller forsterkning) må som hovedregel bekoste tiltaket, 
herunder kostnader ifbm rettighetserverv. Dersom planen 
medfører flytting av eksisterende høyspenningsanlegg, må det 

 Tas til etterretning. Det er lagt inn hensynssone i plankartet 
hvor Hafslund Nett har sine ledningstraseer. 

 
 
 Tas til etterretning. 
 
 
 Byggeforbudsbeltet vil registreres i planen. 

Byggeforbudsgrense til kraftledningen følger av 
planbestemmelsene og hensynssone i plankartet. 

 
 
 
 Nettstasjoner vil ivaretas ved detaljregulering. 
 
 Tas til etterretning. Det åpens for etablering / oppføring av 

nødvendig teknisk infrastruktur innenfor næringsformål og 
kombinert formål i planbestemmelsene. 

 
Planforslaget vil i størst mulig grad beskrive hvilke type 
virksomhet som vil tillates etter planen, slik Hafslund Nett 
gis et godt grunnlag å beregne fremtidig effektbehov ut i fra. 
Rådmannen tar innspillet med i det videre planarbeidet og 
ønsker å opprettholde dialog med Hafslund Nett i forhold til 
en eventuell nyetablering av nettstasjon. Arealformål er 
beskrevet i planen. 

 
 
 
 
 
 
 
 Tas til etterretning. 
 
 



   OMRÅDEREGULERING AV HERBERGÅSEN NÆRINGSOMRÅDE 

avsettes arealer til nye traseer og/eller nettstasjoner. Nye traseer 
må sikres rettigheter med minst like gode vilkår som HN har på 
sine eksisterende anlegg. 

 
 Spenningsnivået for ledningsanleggene må ikke påføres i planen 

eller plankartet. HN gir konkrete føringer for inntegning av 
ledningsanlegg i plankartet. 

 
 HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å 

avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes med strøm, samt 
planlegge nye elektriske anlegg. 

 
 
 
 
 
 Tas til etterretning. 
 
 
 
 Tas til etterretning. 
 

8 Johansen Ole Petter, 
22.03.18 

 Johansen er grunneier og stiller spørsmål til kommunens salg av 
tomtene gnr. 139 bnr. 112 og 113. Johansen var av den 
oppfatning at disse tomtene skulle benyttes som adkomst til 
eiendommen gnr. 139 bnr. 64. Han ber om møte med kommunen 
for å forklare situasjonen. 

 I etterkant av epostkorrespondansen har administrasjonen 
hatt et møte med grunneier. Kommunen vil gjøre 
overordnede grep gjennom ny områdereguleringsplan for 
næringsområdet med ulike soner, faser og rekkefølgekrav. 
Planen vil også avklare adkomst til næringstomtene. 
Detaljene ut over reguleringsplanen må grunneierne enes 
om seg i mellom. Innspillet tas med i det videre 
planarbeidet.  
 

9 Mattilsynet, 
20.03.18 

 Mattilsynet ønsker med sin uttalelse å sikre at ansvarlige i tidlig 
planfase utvikler området og tar inn gode løsninger for 
drikkevann, med god kapasitet og med mulighet for at nye 
abonnementer skal koble seg til. 
 

 Mattilsynet etterspør VA-plan som følger reguleringsplanen. 
 
 
 
 
 
 Mattilsynet er ikke kjent med drikkevannskilder i området, og ber 

am at kommunen undersøker om det finnes drikkevannskilder i 
nærheten som kan bli påvirket av de nye planene, jfr. 
drikkevannsforskriften § 4; «Det er forbudt å forurense 
drikkevann. Forbudet gjelder all aktivitet, fra vanntilsigsområdet 

 Tas til etterretning. 
 
 
 
 
 Tas til etterretning. VA-plan vil følge 

reguleringsplanforslaget. Kommunen har pr i dag kun en 
vurdering av kapasitet på ledningsnettet. VA-rammeplan for 
området vil tilgjengelig gjøres under høringsperioden på 
kommunens nettsider.  
 

 Kommunen er ikke kjent med drikkevannskilder innenfor 
planområdet eller området rundt. Næringsområdet forsynes 
av kommunale vannledninger. 
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til tappepunktet, som medfører at drikkevannet blir 
forurenset(…)»  

10 Nes landbrukslag, 
13.03.18 

 Nes landbrukslag har ingen innsigelser eller innspill til de 
oversendte dokumentene, og mener det er fornuftig og positivt 
for nærmiljøet å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet på dette 
skogsarealet. 
 

 Tas til orientering. 

11 Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
16.03.18 

 På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert 
fagkyndig utredning av fare for flom-, erosjon og skred. Hensynet 
til klimaendringer skal også vurderes. 

 
 
 Planen må ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og 

vassdragslovgivningen. 
 

 Kommunen anbefales å benytte NVEs veiledningsmateriale, 
herunder retningslinje, sjekkliste og karttjeneste. 

 
 Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt 

planen ved offentlig ettersyn. I plandokumentene må det fremgå 
tydelig hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 
planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder 
må vedlegges. I oversendelsesbrevet til NVE må det fremgå 
tydelig hva kommunen ønsker bistand til i saken. 

 Tas til etterretning. Før det gis rammetillatelse for felt BN1-6 
kan kommunen kreve at det foreligger geoteknisk rapport 
som redegjør for grunnforhold og stabilitet. For de øvrige 
feltene vil dette følges opp i detaljreguleringsplan. 
 

 Tas til etterretning. 
 
 
 NVEs veiledningsmateriale vil legges til grunn i planarbeidet. 
 
 
 NVE vil få tilsendt planforslaget til offentlig ettersyn med 

angivelse av hvilke forhold kommunen ønsker bistand til å 
vurdere. 

 
 
 

12 Norsk Ornitologisk 
Forening av. Oslo og 
Akershus,  
04.04.18 

 Om lag 200-300 m nordvest for planområdet er det en verdifull 
myr, Gulltjernmosen. Myra er beskrevet i en rapport utarbeidet 
av kommunen i 1997: Viltet i Nes kommune, Akershus (s.19), der 
det pekes på at området er viktig for skogshøns og arter tilknyttet 
myr og fuktig mark. Den er også et viktig fugleområde for bl.a. 
musvåk, hønsehauk, tårnflak og lerkefalk. Tidligere også orreleik. 
 

 NOF OA understreker at det er særs viktig at biologisk mangfold 
på Gulltjernmosen blir kartlagt grundig; fugl, pattedyr, insekter, 
amfibier, karplanter, lav og moser. Undersøkelsene bør gjøres på 
våren og forsommeren. 

 

 Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 Statens vegvesen har gjennom E16- prosjektet allerede 

undersøkt dette. Rådmannen vurderer at avstanden fra 
planområdet er lang og områdereguleringen vil ikke berøre 
biologisk mangfold på den aktuelle myra. 
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 NOF OA anmoder om at planavgrensningen i størst mulig grad 
trekkes vekk fra myra sørover. 

 Tas til orientering. Planområdet følger i stor grad avsatt 
areal i kommuneplanenes arealdel. 

13 
 
 

Opaker velforening, 
01.04.18 

 Planlegging og utvidelse av næringsparken bør ikke bestemmes 
før ny trasé for E16 er fastsatt pga trafikk til/fra området og økt 
trafikk på dagens E16 som allerede er overbelastet. Dersom 
søndre alternativ for ny E16 velges og får adkomst via 
Funnefossvegen, må denne vegen utbedres, trafikksikres og 
støytiltak iverksettes. 
 

 Reg.planen skal ikke på noen måte påvirke eller begrense tidligere 
vedtak som utbygging av Bjertnestunet, bygging av ny skole på 
Opaker (alt. tomteforslag) eller utvidelse av Funnefoss stadion. 

 
 Eksisterende bebyggelse må i størst mulig grad hensyntas, og 

ivareta natur og friluftsliv i området. Det er et flott turområde i 
skogen med Oltidsvegen/ Gamle Kongeveg sentralt plassert som 
et kulturminne. 

 
 
 
 Dersom området omreguleres er det viktig med trinnvis utbygging 

under kontrollerte forhold av hensyn til ivaretakelse av bokvalitet 
på tettstedet Opaker, miljøhensyn, trafikkavvikling og 
kommuneøkonomi. 

 
 Kommunen bør ha kontroll på næringsaktører som vil etablere 

seg slik at etablert næring fungerer i samsvar med bokvalitet og 
livskvalitet på Opaker. 

 
 
 
 Utvidelse av næringsområdet medfører økt behov for togstasjon 

ved Funnefoss; mange arbeidsplasser og godstransport til/fra 
området. 

 
 Næringsparken bør inneholde grøntbelter mot bebyggelse, 

 Dette tas til orientering. Ny E16 vil behandles som en egen 
reguleringsplan, hvor det er naturlig at man ser på 
adkomstveger til og fra ny E16. Støy- og trafikksikringstiltak 
må vurderes av veieier Statens vegvesen. Det vises for øvrig 
til svar ang. E16 trasé i innspill nr. 1 kulepunkt 4. 

 
 
 Områdereguleringsplanen på Herbergåsen vil ikke påvirke de 

nevnte vedtak om utbygging. 
 
 
 Planen vil i størst mulig grad tilrettelegge for ferdsel 

gjennom området. Buffersoner som skjerming mot 
eksisterende bebyggelse vil vurderes. Det vises for øvrig til 
rådmannens svar på innspill nr 2 kulepunkt nr 6 og 7. 
Oltidsvegen / Gamle Kongeveg er beliggende sør for 
planområdet. Selve Herbergåsen er avsatt til grøntområde. 

 
 Kommunen vil vurdere trinnvis utbygging i planarbeidet. Det 

foreslås en trinnvis utvikling i 3 faser. 
 

 
 
 Dette tas til orientering i det videre planarbeidet. 

Soneinndeling er vurdert i planarbeidet. Det legges til rette 
for ulike soner avhengig av hva slags virksomhet som vil 
bedrives. Dette vil styres gjennom retningslinjer til 
planbestemmelsene. 

 
 Dette tas til orientering. Dette er innenfor Bane Nor sitt 

ansvarsfelt. 
 
 
 Dette vil vurderes i det videre planarbeidet. Det er lagt inn 
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turområder og skole/idrettsanlegg. vegetasjonsskjermer mot omgivelser. 
 

14 Scharning Hans 
Martin, 27.03.2018 

 Scharning er eier av gnr. 139 bnr. 13, som delvis er beliggende 
innenfor det varslede planområdet. Selve teigen er ikke stor, og 
det vil være lite hensiktsmessig å evt. regulere kun noen dekar av 
eiendommen. Resteiendommen vil da ikke være av en slik 
størrelse at den vil være selvstendig, og Scharning mener at det 
enten burde vært varslet oppstart for hele eiendommen, eller tatt 
den ut i sin helhet. 

 
 Det synes uheldig at gjeldende kommuneplan legger opp til en 

utvidelse av næringsområdet syd for E16 i stedet for å 
konsentrere næringsvirksomheten på nordsiden av eksisterende 
E16. Kommunen burde vurdere om dette er en fremtidsrettet og 
hensiktsmessig arealutnyttelse på nytt, selv om 
planavgrensningen i stor grad følger en nylig vedtatt overordnet 
plan. Dagens næringsvirksomhet sør for E16 er av beskjedent 
omfang og feltet nord for E16 begynner å ta form (etter veldig 
mange år). Det er lagt ned store investeringer i infrastrukturen på 
nordsiden av E16. Mht trafikkavvikling mener Scarning at det vil 
være fornuftig å samle mest mulig virksomhet i umiddelbar 
nærhet til hverandre, slik at man unngår E16 som en barriere. 
Videre nevner Scharning avstand og hensynet til den eksisterende 
bebyggelsen langs Bjertnesvegen, Bjertnestunet og Oppaker i 
forbindelse med støy og støv i anleggsperioden, samt støy i 
permanent driftssituasjon med tilhørende trafikk, som vil kunne 
forringe både bomiljø og bokvalitet. Et nytt næringsområde vil 
videre kunne ha begrensende virkning for en evt. fremtidig 
utvidelse av Bjertnestunet og beslaglegge nåværende og 
fremtidig viktige nærfriluftsområder. Dette synes ikke å være i 
tråd med god arealplanlegging. I første omgang bør man se på 
utvidelse nordover, før områdene sør for E16 reguleres. 
Argumentasjonen i saksfremlegget om at det vil bli langt unna 
med en utvidelse nordover, dersom E16 blir planlegt med trasé 
syd for Glomma synes lite gjennomtenkt, da området uansett vil 
bli liggende relativt langt unna ny vegtrase og en utvidelse 

 Innspillet tas med i det videre planarbeidet, det vil gjøres 
vurderinger om eiendommen gnr. 139 bnr. 13 kan tas ut av 
planområdet i sin helhet. Eiendommen gnr. 139 bnr. 13 er 
tatt ut av planområdet i sin helhet. 

 
 
 
 
 Innspillet tas med i det videre planarbeidet.  

Rådmannen vil vurdere trinnvis utvikling i faser. 
Utgangspunktet for den kommunale reguleringen er det 
avsatte arealet i kommuneplanens arealdel. Større 
arronderingsmessige endringer er lite aktuelt, men 
justeringer av planområdet må påregnes for å få et helhetlig 
og funksjonelt næringsområde. Planen må ta høyde for evt. 
endringer av trasé for ny E16. Det foreslås en trinnvis 
utvikling i tre faser, der første fase tar utgangspunkt i 
allerede etablert infrastruktur og næringsbebyggelse. Det 
stilles plankrav til etterfølgende faser, hvor detaljene for 
disse områdene vil fastsettes.  
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nordover kun vil innebære en marginal meravstand for 
næringstransporten og tilhørende trafikk. 

 
 Planprosessmessig og tidsmessig burde valg av vegtrasé ha vært 

avklart før oppstart av planarbeidet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Det blir viktig å ta stilling til «Rett næring på rett sted i 

kommunen» i det videre planarbeidet.  
 
 
 
 
 

 Konsekvensene for området som eksisterende og framtidig 
nærfriluftsområde utredes.  
 

 
 Forholdet til vilt må utredes (ikke nevnt i planprogram). Området 

ved Herbergåsen er et av de viktigste trekkene for vilt, spesielt 
elg, i kommunen. Et næringsområde vil kunne bli en barriere for 
viltet og konsekvensene av dette bør utredes nærmere. 

 
 

 
Rådmannen er i utgangspunktet enig i at det ville vært 
hensiktsmessig dersom ny vegtrasé hadde vært valgt før 
oppstart av planarbeidet. Trasévalget har imidlertid tatt lang 
tid, og rådmannen vurderer at det er et behov for en plan 
som setter rammer for videre utvikling av næringsområdet. 
Ny trasé for E16 er ennå ikke avklart og det er usikkert når 
dette vil være vedtatt. Planen anses robust i forhold til 
uavklart situasjon for E16. Planforslaget er utarbeidet med 
utgangspunkt i dagens trasé for E16 i fase 1 og 2. Før fase 3 
kan utvikles må det opparbeides rundkjøring i krysset 
Skogbygdavegen/E16, og dette forutsetter at E16 lagt i 
annen trasé. 

 
 Rådmannen vurderer dette som essensielt ved utarbeidelse 

av planen og vil ta innspillet med i det videre arbeidet. Det 
foreslås en soneinndeling ved utvikling av planområdet. 
Dette styres gjennom planbestemmelser til hvilke områder 
det tillates utelagring, i tillegg til retningslinjer i 
planbestemmelsene. 

 
 Friluftsliv vil undersøkes og beskrives som eget 

utredningstema. Friluftsliv er konsekvensutredet i 
planarbeidet.  

 
 Vilt vil tas inn som et eget utredningstema i planprogrammet 

og det videre planarbeidet. Vilt er konsekvensutredet. 

15 Skoglund Karoline, 
24.04.18  

Skoglund er beboer i Skogbygdakrysset og ønsker svar på noen 
punkter som må tas med i konsekvensutredningen: 
 Bolig vs. Næring: Hvordan skal forholdet mellom bolig og næring 

løses i praksis, hvor stor avstand må det være mellom et bolighus 
og et lagerbygg? 

 Forholdet mellom næring og boligeiendommer vil vurderes i 
det videre planarbeidet. Vi tar med innspillet videre inn i 
arbeidet med et planforslag. Boligeiendommene foreslås 
regulert til næring. Rådmannen vurderer at bokvaliteten vil 
forringes og det er avsatt midler til å tilby innløsning av 
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 Trafikk: Vil det fortsatt være mulig å bo i huset med tungtransport 
rundt husveggene? 

  
 
 
 
 
 Forurensning: Skoglund påpeker at næring også medfører 

forurensning; I hvilken grad vil livskvalitet for beboere i området 
bli hensyntatt? 

 
 Grøntarealer/buffersoner: Hvordan skal tiltenkte grøntarealer 

gjøre området mer beboelig? Finnes det eksempler fra andre 
steder hvor dette er gjort på en tilfredsstillende måte? 

 
 
 
 
 
 
 Friluftsliv: Hva med friluftslivet, når store områder som i dag 

brukes hyppig både sommer og vinter skal omgjøres til næring? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I pkt. 4.2 står det at «ved betydelige negative konsekvenser skal 

eventuelle avbøtende og kompenserende tiltak». Hvem og hva 
bestemmer når kompenserende tiltak foreslås? Vil det da bli tatt 

boligeiendommene i Økonomiplan for 2019. 
 

 
 Trafikk er et viktig tema som skal utredes. Resultatene fra 

undersøkelsene vil kunne gi indikasjoner på fremtidig 
trafikkmengde. Før fase 3 kan utvikles stilles det krav til 
opparbeidelse av rundkjøring i krysset Skogbygdavegen/E16. 
Dette vil påvirke bokvaliteten betraktelig. Det vises til 
rådmannens svar i kulepunktet ovenfor. 

  
 Rådmannen presiserer at bokvalitet knyttet blir et viktig 

tema i det videre planarbeidet. Det vises til rådmannens svar 
i kulepunktene ovenfor. 

 
 Rådmannen vurderer at det vil være hensiktsmessig å legge 

inn buffersoner med vegetasjon som skjerming mot innsyn, 
støy og forurensning fra næringsvirksomhet og trafikk inn/ut 
av næringsområdet. Rådmannen finner det lite trolig at det 
vil gi gode boforhold ved skjerming av boligeiendommene, 
da det er et stort næringsområde hvor både trafikk og støy 
vil påvirke livskvalitet. På bakgrunn av dette er 
eiendommene foreslått avsatt til næring. 
 

 Rådmannen er kjent med at det er et mye anvendt tur- og 
friluftslivsområde på Herbergåsen. Det vil tilrettelegge for 
ferdsel knyttet til grønnstruktur gjennom næringsområdet. 
Som underlag for planarbeidet vil kommunen kartlegge 
dagens stinett. Friluftslivet vil påvirkes og turområder vil 
bygges ned. Det foreslås gang- og sykkelveger langs 
hovedvegene innenfor næringsområdet. Selve Herbergåsen 
foreslås avsatt til grøntområde og vil på denne måten 
bevares. 
 

 Forhold vedr. eksisterende boliger er en problemstilling som 
vil belyses i planarbeidet og i saksframlegg ved politisk 
behandling.  Problemstillingen tas med videre i planarbeidet.  
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hensyn til at verdien på boligene synker, når næringsbygg ligger 
som nærmeste nabo? 

Problemstillingen er vurdert grundig i planarbeidet. 
Rådmannen vurderer at det ikke foreligger direkte 
hjemmelsgrunnlag for å kreve innløsning av 
boligeiendommene, men kommunen har et moralsk ansvar 
ovenfor innbyggerne. I dette tilfellet vil boligene bli 
beliggende sentralt i et stort næringsområde med økende 
trafikkmengde. Bokvaliteten vil forringes og det må antas at 
boligenes attraktivitet i boligmarkedet reduseres betraktelig 
som følge av områdereguleringsplanen. Rådmannen 
anbefaler at kommunen tilbyr innløsning til de berørte 
grunneierne av boligeiendommene. Boligeiendommene er 
foreslått utviklet i første fase. Det vil imidlertid bli opp til 
grunneierne hvor lenge de ønsker å bo på området.  

16 Statens vegvesen, 
03.04.18 

 SVV mener det vil være krevende å utarbeide en reg.plan for 
næringsparken før det er fattet vedtak om reg.plan for ny E16 og 
viser til at næringsparken kan bli beliggende i lang avstand fra ny 
E16. Kommunen må ta hensyn til målsettingen om at arealbruk 
skal redusere transportbehovet med lastebiler og personbiler, jfr. 
«Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» og 
«Statlige planretningslinjer for samordnet areal- og 
transportplanlegging». 

 
 Tillat næringsbebyggelse må fremgå tydelig av reguleringsplanen 

med tilhørende bestemmelser. SVV viser til «Klima- og 
miljøverndepartementets veileder til kommuneplanens arealdel 
og veileder til reguleringsplan i forhold til innholdet i 
arealformålet næringsbebyggelse; «Næring omfatter industri, 
håndverks- og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som 
ikke er angitt til eget formål. Næringsbebyggelse omfatter ikke 
forretning og tjenesteyting». Dersom en begrenset del av 
næringsparken skal reguleres til forretninger med plasskrevende 
varer, må type varer defineres og fremgå av 
reguleringsbestemmelsene. 

 
 Regulering av kryss ved E16 eller fylkesveg skal reguleres med 

utforming ihht. SVVs håndbok N100 og V121. Dersom kommunen 

 Det vises til rådmannens vurdering i innspill 1 kulepunkt nr. 
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 Tas til etterretning. Dette er fulgt opp i planforslaget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dette vil vurderes i det videre planarbeidet. Teknisk plan for 

vegtiltak ble sendt til Statens vegvesen for uttalelse i 



   OMRÅDEREGULERING AV HERBERGÅSEN NÆRINGSOMRÅDE 

ønsker å regulere nytt kryss med E16, nytt kryss ved fylkesveg 
eller ønsker å regulere endring av eksisterende kryss, stiller SVV 
følgende krav; 

o Forslag til kryssløsning sendes SVV for vurdering før 
forslag til områdereguleringsplan utlegges til offentlig 
ettersyn og høring. 

o Tiltakshaver/kommunen må utarbeide teknisk plan for 
evt. nye kryss eller kryss som skal endres. 
Plantegningene i teknisk plan skal danne grunnlag for 
reguleringsplanen, jfr. håndbok R700. 

o Ved tilrettelegging for nye kryss eller utbedring av 
eksisterende kryss i reguleringsplanen, må det fremgå av 
planbestemmelsene at SVV skal godkjenne byggeplan før 
kommunen kan gi IG for bygging av krysset. 
 

 Det må reguleres frisikt i kryss med E16 og fylkesveg jfr. håndbok 
N100 og V121. Ved kryssing av g/s- veg gjelder egne krav til frisikt. 
Frisiktlinjene må målsettes på reguleringsplanen. Det må stå i 
reguleringsplanbestemmelsene at det på frisiktsone ved kryss 
ikke er tillatt med busker, gjerde eller andre sikthindre med 
høyde større enn 0,5 m over vegbanen til E15, fylkesvegen eller 
g/s-vegen. 
 

 KU om trafikk må beskrive hvilke konsekvenser utbygging av 
næringsparken kan få for beboere nær dagens E16 ifht. 
trafikksikkerhet. Dersom kommunen ønsker å tilrettelegge for 
bygging av ny næringsvirksomhet før ny E16 er bygget, må KU 
beskrive en situasjon der det ikke er bygget ny E16. 

november 2018. Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse i 
§4 som sikrer godkjent byggeplan før igangsettelsestillatelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tas til etterretning og tas med inn i planarbeidet. Dette er 

fulgt opp i planen.  
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas med i det videre planarbeidet. Rådmannen 

viser imidlertid til at dette er overordnede myndigheters 
ansvarsområde. Det legges opp til en trinnvis utvikling av 
næringsområdet (faser). Konsekvenser må vurderes i samråd 
med Statens vegvesen i forhold til varigheten av 
eksisterende trasé for E16. Planen er robust i forhold til 
uavklart situasjon for E16. Det vises til eget notat om trafikk.  

17 Sør-Odal kommune, 
21.03.18 

 Påpeker at hensynssonen knyttet til Maarud AS berører 
planområdets ytterkant og viser til tilhørende bestemmelse i 
kommuneplanens arealdel 2013-2024 H360-1 Maarud. 

 Tas til orientering. Rådmannen viser til hensikten med 
hensynssonen og vurderer at utviklingen på Herbergåsen 
ikke vil ha negativ innvirkning. Hensynssonen er ikke tatt inn 
i plankartet, da næringsområdet er beliggende på motsatt 
side av Glomma og byggetiltak vil ikke være til hinder for 
brann- og slukkearbeid ved Maarud gård. 
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18 Udnes, Pål Magnus, 
10.03.18 

 Udnes har kommet med innspill på at eiendommen gnr. 139 bnr. 
97 i mange år er blitt lovet endret fra LNF formål til næring. Det er 
ønskelig at denne tomten kan benyttes som næring. 

 Det foreligger en gammel dispensasjon fra 2008 for å kunne 
fradele eiendommen til industriformål. Arealet ble imidlertid 
ikke tatt inn som næring ved rullering av kommuneplanens 
arealdel i 2015. Det påbegynte planarbeidet vil ta for seg 
spørsmål og vurderinger om avgrensning av planområdet, 
næringsformål og utnyttelse av de ulike delene av 
næringsområdet. Innspillet vil vurderes i det videre 
planarbeidet. Eiendommen foreslås regulert til 
næringsformål i planforslaget innenfor fase 1. Den aktuelle 
teigen har en beliggenhet som gjør at den anses som en 
naturlig del av næringsparken. 


