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Fastsetting av planprogram for områderegulering av Herbergåsen 
næringspark 
 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark, datert 22.05.18, fastsettes med 
hjemmel i plan og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. 

 
Planarbeidet videreføres som forutsatt, selv om forhold omkring bygging av E16 gjennom Nes 
kommune ikke endelig er avklart. 
 

 
 

 
 
 
 
  



VEDLEGG: 
 
1 Planprogram datert 22.05.18 med forslag til endringer etter offentlig ettersyn og 

høring 
2 Sammendrag av innkomne innspill med rådmannens kommentarer 
3 Høringsuttalelser 

 

SAMMENDRAG: 
Nes kommune har igangsatt arbeid med områderegulering av Herbergåsen næringspark. I 
henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et planprogram som redegjør for 
innholdet og fremdrift i planarbeidet, aktuelle utredningstema og opplegg for medvirkning. Saken 
gjelder fastsettelse (vedtak) av planprogrammet etter høring og offentlig ettersyn.  
  
Hensikten med planarbeidet er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen 
næringspark, og herunder tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Området er i gjeldende 
kommuneplan hovedsakelig avsatt til nåværende og fremtidig næringsbebyggelse. 
 
Vedtatt områdereguleringsplanen skal etter gjeldende fremdriftsplan foreligge vår/sommer 2019. 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder fastsetting (vedtak) av planprogram for områderegulering av Herbergåsen 
næringspark etter høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet fremmes til politisk behandling for 
fastsettelse etter offentlig ettersyn jfr. plan og bygningsloven (pbl.) § 12-9 tredje ledd. 
 
Formannskapet vedtok i møte den 06.02.18 oppstart av planarbeidet og utleggelse av forslag til 
planprogram til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket ble kunngjort på kommunens nettsider og i 
lokalavisene Raumnes, Romerikes Blad og Glåmdalen. Planprogrammet og relevante 
saksdokumenter ble sendt til regionale myndigheter, offentlige instanser, berørte grunneiere og 
naboer i tillegg til lag og foreninger med interesser i området. 
 
Det ble avholdt åpent informasjonsmøte om planprogrammet og videre planarbeid den 14.mars. 
Beboere innenfor næringsområdet ble invitert til et eget informasjonsmøte den 21.mars. I tillegg 
er det avholdt egne møter med flere grunneiere. 
 
Høringsuttalelser 
Planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 03.april. Det kom inn 
totalt 18 uttalelser; åtte fra offentlige instanser, tre fra lag/foreninger og syv fra private og andre 
interessenter.  
 
Et sammendrag av alle uttalelsene med rådmannens kommentarer kan leses i vedlegg 2. 
Høringsuttalelsene i sin helhet følger som hefte i vedlegg 3. 
 

VURDERING: 
Forslaget til planprogram fremhever 18 temaer som skal utredes og beskrives gjennom 
planarbeidet; landskap, støy, kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold, landbruk, friluftsliv, 
trafikk, teknisk infrastruktur, universell utforming, barn og unges interesser, forurensning, 
grunnforhold, arrondering, soneinndeling, næringstypologi, overvann, masseuttak og trinnvis 
utvikling.  Det har kommet innspill som berører de fleste av de foreslåtte utredningstemaene.  



To av uttalelsene påpeker i tillegg viktigheten av å utrede forholdet til vilt. Dette er ikke omtalt i 
planprogrammet tidligere. Rådmannen vurderer at vilt er et viktig tema i forbindelse med 
områdereguleringen og anbefaler at dette tas inn som et nytt utredningstema i planprogrammet. 
 
Nedenfor kommenteres andre sentrale problemstillinger fra de innkomne høringsuttalelsene.  
 
Arrondering / planavgrensning 
Flere uttalelser inneholder kommentarer til den foreslåtte planavgrensningen. Som nevnt i 
planprogrammet skal den endelige avgrensningen av planområdet for områdereguleringsplanen 
på Herbergåsen avklares gjennom selve planprosessen. Dette vil foreligge ved offentlig ettersyn 
av planforslaget. Den foreløpige planavgrensningen som er vist i planprogrammet er utvidet noe i 
forhold til gjeldende kommuneplan. Det presiseres at bakgrunnen for denne utvidelsen ikke er 
tenkt at det skal tas inn nye byggeområder, men for at det skal varsles et stort nok område for at 
eksempel kryssløsninger og trafikksikkerhetstiltak ivaretas i det videre planarbeidet. 
 
Enkelte private har spilt inn at de ønsker den foreslåtte planavgrensningen innsnevret av hensyn 
til ivaretakelse av dyrkamark/dyrkbar mark, friluftsliv og turmuligheter på Herbergåsen, og 
boligområder rundt næringsområdet. To av innspillene påpeker at det vil være mer 
hensiktsmessig å utvikle næringsområdet i nordlig retning, ut i fra dagens næringsområde i stedet 
for å trekke området sørover på Herbergåsen. Norsk Ornitologisk forening i Oslo og Akershus 
anmoder at planområdet trekkes sørover, bort fra myra Gulltjernmosen.  
 
Rådmannen viser til avgrensningen som er avklart gjennom kommuneplanens arealdel. Dette er 
lagt til grunn for planarbeidet.  Rådmannen anbefaler at den foreslåtte planavgrensningen 
videreføres ved fastsettelse i planprogrammet og at nødvendige endringer gjøres etter 
nødvendige undersøkelser og utredninger er foretatt.  
 
Avgrensning til boligeiendommer 
Innenfor planområdet er det i dag fire boligeiendommer. Forholdet mellom næringsbebyggelse og 
boliger må vurderes nærmere i planarbeidet. Videre må også forholdet til veg vurderes 
(arealbehov og støy), dette kommenteres nedenfor. 
 
Trafikk 
Fra de offentlige instansene er det spesielt forholdet til uavklart trasé for ny E16 som fremheves i 
høringsuttalelsene. Det anbefales at kommunen avventer det videre planarbeidet for  
næringsparken til ny E16-trasé er avklart. Dette påpekes også av private og foreninger. 
Rådmannen ser at det kan være utfordringer knyttet til E16 (trasé og manglende finansiering). 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. Rådmannen anbefaler 
derfor at planarbeidet videreføres, etter rådmannens vurdering vil det være mulig å få forståelse 
og god dialog i planarbeidet med overordnede myndigheter om dette. Problemstillingen er 
imidlertid av en slik karakter at den kan gi forsinkelser i planarbeidet. 
 
Nærområdets beliggenhet i eksisterende vegnett og videre trafikkavvikling er også poengtert i 
flere av uttalelsene. Ettersom næringsområdet ligger med tilknytning til dagens E16, vurderer 
rådmannen at området uansett vil ha god tilgjengelighet til Oslo, hovedflyplassen på Gardermoen 
(OSL), Kongsvinger og Sverige. Frem til ny E16 er utbygd vil det være noe kø i rushtrafikken i 
retning Oslo/OSL. 
 
Forholdet til beboere innenfor planområdet vil også vurderes i denne forbindelse. En av beboerne 
innenfor planområdet stiller spørsmål til trafikken rundt boligene og om det fortsatt vil være mulig 
å bo på stedet med tungtransport nær boligene. Som nevnt blir problemstillingen knyttet til 
forholdet mellom næring og bolig blir viktig i det videre arbeidet med planforslaget, tilsvarende 
gjelder også støy fra tungtrafikk. Rådmannen vil også ha god dialog med Statens vegvesens og 
Akershus Fylkeskommune i dette arbeidet. 
 
 



Regional plan for areal og transport 
Flere av de offentlige instansene viser til regional plan for areal og transport i sine 
høringsuttalelser. Regional plan for areal og transport ble vedtatt av fylkestinget 14.12.15. Ett av 
planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om 
fjerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles 
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Planen legger 
til rette for at 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. Lokalisering av arbeidsplasser skal i følge prinsippene om rett virksomhet på rett 
sted. Dette bidrar til effektiv arealbruk, styrking av de prioriterte vekstområdene, redusert 
transport, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med behov for rimelige 
arealer og nærhet til hovedtransportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. 
 
Friluftsliv 
Både offentlige instanser og private aktører presiserer viktigheten av det eksisterende 
friluftsområdet som finnes på Herbergåsen i dag. Dette området er mye anvendt av 
lokalbefolkningen og det er registrert som en viktig friluftslokalitet. Rådmannen har forståelse for 
at beboere i området ønsker å sikre friluftsinteressene på Herbergåsen. Området er imidlertid 
avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Rådmannen anbefaler at friluftslivsinteressene 
ivaretas ved at det i områdereguleringsplanen tilrettelegges for ferdsel gjennom området i 
forbindelse med grønnstrukturer. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Flere av innspillene viser til kulturminneinteresser i forbindelse med Gamle Kongeveg med 
tilhørende stiforgreininger og «Dansedumpa».  Dette vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Det 
bemerkes her at Gamle Kongeveg ser ut til å ligge utenfor planområdet.  
 
Dyrka/dyrkbar mark 
Både private aktører og offentlige instanser presiserer hensynet til dyrka mark og dyrkbar mark 
innenfor planområdets avgrensning. Som beskrevet tidligere i saksframlegget vil planområdets 
avgrensning innskrenkes. Hensynet til dyrka og dyrkbar mark vil tillegges vesentlig vekt i det 
videre planarbeidet. 
 
Masseuttak 
Regional plan for masseforvaltning vil legges til grunn ved vurderingen av et mulig masseuttak. 
Ett av de private innspillene stiller seg negativ til et masseuttak på Herbergåsen og viser til 
mange år med tung trafikk og anleggsvirksomhet med støv og støy for lokalmiljøet og beboere. 
Rådmannen vurderer at det i første omgang vil være aktuelt å foreta undersøkelser av om det 
finnes drivverdige masser innenfor planområdet og at uttak av masser deretter vil bli vurdert i det 
videre planarbeidet. 
 
Type næringsvirksomhet/ næringstypologi 
Fylkesrådmannen forutsetter at det ikke åpnes for virksomhet som er i strid med regional plan for 
areal og transport og viser til at næringsområdet egner seg for virksomheter med få ansatte og 
besøkende. Arbeidsplassintensive virksomheter som kontor, offentlig forvaltning, handel og 
service, håndverksbedrifter og kombinasjoner av lager og kontor bør ligge sentralt på det 
prioriterte vekstområdet Årnes.  
 
Fylkesmannen uttaler at planområdet er egnet til bruk for arealkrevende virksomheter, i tråd med 
regional plan for areal og transport. 
 
Statens vegvesen presiserer at tillatt næringsbebyggelse må fremkomme tydelig i 
planbestemmelsene og viser til at det ikke skal åpnes for arbeidsplasskrevende virksomheter 
som kontor, offentlig forvaltning, handel og service da dette er virksomheter som bør lokaliseres 
sentralt med god tilgjengelighet med kollektivtransport, gange og sykkel.  
 



En av de private aktørene mener det er avgjørende at rett næring plasseres på rett sted i 
kommunen.  
 
Problemstillingen er kompleks. Dette er en av de sentrale problemstillingene som det skal tas 
stilling til i det videre planarbeidet. I tillegg til regionale føringer, vil også lokale hensyn herunder 
her under hensynet til eksisterende virksomheter i området ha betydning. Utviklingen på 
Herbergåsen kan også få betydning for Årnes og Vormsund (næring/handel mv).  
 
Trinnvis utvikling 
Flere av innspillene støtter en trinnvis utvikling av området. Dette vil bli en viktig problemstilling 
inn i arbeidet med et planforslag.  
 
Endringer i planprogram etter høring og offentlig ettersyn 
De ovennevnte forholdene i høringsinnspillene er i stor grad omtalt i planprogrammet slik det 
forelå ved utleggelse til offentlig ettersyn. Det er derfor foreslått forholdsvis få suppleringer og 
endringer i planprogrammet sett i forhold til høringsuttalelsene. Årsaken til dette er at mange av 
momentene i uttalelsene går direkte på utforming av reguleringsplanen, som er aktuelle ved 
neste fase i planarbeidet. Innspillene blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer i planprogrammet. Disse er markert 
med rød tekst og overstrykninger i planprogrammet for å gi god oversikt ved den politiske 
behandlingen. Justert planprogram med forslag til endringer følger saken som vedlegg 1.  De 
viktigste endringene er: 
 

- Vilt er tatt inn som et eget utredningstema i kapittel 8. 
 

- Konklusjonen i kapittel 8 under utredningstemaet «Landbruk» endres, slik at skillet 
mellom dyrkamark/dyrbar mark innenfor foreslått varslet planavgrensning og dyrkamark 
innenfor planområdet (endelig planavgrensning) formuleres korrekt. 
 

- Ytterligere overordnede føringer ved utarbeidelse av områdereguleringsplanen er tilføyd i 
kapittel 5: 

o Regional plan for vannforvaltning i vannregionen Glomma 2016-2021  
o Regional plan for masseforvaltning i Akershus  
o Regional plan for fysisk aktivitet, idretts og friluftsliv 2016-2030  

 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 §§ 4-1 og 12-9 
 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
 

Økonomiske konsekvenser 
Områdereguleringsplanen medfører økonomiske konsekvenser for kommunen i form av innleid 
konsulentbistand ved gjennomføring av nødvendige utredninger og undersøkelser. Det er avsatt 
midler til dette arbeidet i Handlingsprogram med økonomiplan for 2018. Det kan bli aktuelt å sette 
av noe midler også i 2019. 
 
Videreutvikling av Herbergåsen kan få økonomiske konsekvenser for kommunen dersom 
planarbeidet utløser behov for ny infrastruktur herunder omlegginger av f.eks. fylkesveger med 
tilhørende vegkryss. Det vises til at det ikke er avsatt midler til dette i Regional Samferdselsplan 
med tilhørende handlingsplan. Omlegging av nevnte veger kan også føre til at boliger må 
innløses. Det videre planarbeidet, herunder omfanget og lokaliseringen av trafikkgenerende 
virksomhet, vil avklare dette. Utforming av planbestemmelser herunder rekkefølgekrav, vil være 
viktig for å unngå at kommunen får et større ansvar enn det som er nødvendig. Det vil være 
aktuelt å se på muligheten for at private utbyggere kan ta kostnader her. 
 



I planarbeidet må det også tas stilling til om hvilke deler av det øvrige vegnettet og infrastrukturen 
for øvrig innenfor planområdet, som skal kommunalt eller privat eid. Rådmannen vil komme 
tilbake til temaet senere i planarbeidet. 
 
Administrative konsekvenser 
Ingen særskilte utover at administrasjonen må påregne bruk av ressurser i forbindelse med 
planarbeidet.  
 
Andre konsekvenser 
Ingen særskilte utover det som er beskrevet. 
 

KONKLUSJON: 
Høringen av planprogrammet har gitt flere nyttige innspill og synspunkter for videre planarbeid. 
 
Rådmannen foreslår at planprogrammet fastsettes (vedtas) med de foreslåtte endringer.  
Planprogrammet vurderes å gi gode rammer og føringer for videre planprosess, herunder 
utredninger og utarbeidelse av planforslaget. Planarbeidet videreføres som forutsatt, selv om 
forhold omkring bygging av E16 gjennom Nes kommune ikke endelig er avklart.


