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Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 
planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark 

 

Rådmannens innstilling: 
Forslag til planprogram for områdereguleringsplan Herbergåsen næringspark, datert 08.01.2018, 
legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9. Det 
varsles samtidig om oppstart av planarbeidet. 
 
 
Byggesøknader behandles i henhold til gjeldende kommuneplanbestemmelser frem til 
områdereguleringsplanen er vedtatt. I tvilstilfeller ved potensiell konflikt mellom omsøkte tiltak og 
fremtidig områdereguleringsplan, fremlegger administrasjonen byggesøknader for politisk 
behandling. 
 
 
  



VEDLEGG: 
Vedlegg 
1 Forslag til planprogram for områderegulering av Herbergåsen næringspark, 

datert 08.01.2018 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder varsel om oppstart av planarbeid for Herbergåsen næringspark og utleggelse av 
forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring. 
 
Bakgrunn 
I kommuneplanens arealdel 2015-2030 er et areal på ca. 1200 daa avsatt til nåværende og 
fremtidig næringsformål på Herbergåsen. Næringsområdet er delvis utviklet som næringstomter 
og opparbeidet med infrastruktur, men det foreligger ikke reguleringsplan for området. 
Opparbeidet næringsareal utgjør ca. 250 daa.  
 
I Handlingsprogram for Nes kommune med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020, vedtatt 
20.desember 2016, er utarbeidelse av områdereguleringsplan for Herbergåsen et prioritert arbeid 
for perioden: «Vi skal arbeide med å opparbeide gode næringsarealer på Herbergåsen, samt 
målrettet omdømmearbeid med tydelig budskap.» Det var ikke avsatt midler til planarbeidet i 
2017, kun investeringsmidler til infrastruktur. Planarbeidet er gitt prioritet i Handlingsprogrammet 
for 2018, herunder er det også bevilget midler til  planarbeidet. 
 
Formål 
Formålet med planarbeidet er å fastsette rammer for videre utvikling av Herbergåsen 
næringspark og tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet i kommunen. 
 
Det skal utarbeides en områdereguleringsplan for Herbergåsen næringspark. 
Områdereguleringsplanen er Nes kommunes plan. Planen utarbeides av administrasjonen med 
bistand fra konsulent.  
 
Områdereguleringsplanen vil utarbeides med ambisjon om en detaljeringsgrad som muliggjør 
direkte byggesaksbehandling uten ytterligere planprosess. 
 
Hensikten med planprogrammet er å fastsette rammer for videre arbeid med 
områdereguleringsplan for Herbergåsen næringspark. Programmet inneholder forslag til 
målsettinger for planarbeidet, aktuelle problemstillinger og hvilke utredningstemaer som skal 
belyses i det videre planarbeidet. Planprogrammet legger føringer for planprosessen og skisserer 
medvirkningsmuligheter. Det vil legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker før det 
fastsettes ved politisk behandling. 
 
 
Hovedelementer i planprogrammet 
Planprogrammet markerer oppstart av planarbeidet og er et av flere steg før endelig forslag til 
områdereguleringsplan foreligger. Planprogrammet utarbeides i henhold til lov om planlegging og 
byggesaksbehandling av 27.06.2008 (plan- og bygningsloven) § 12-9 jfr.§  4-1 . 



Målsetting 
Målet med områdereguleringen er å tilrettelegge for videre næringsutvikling på Herbergåsen, 
herunder å skape et helhetlig næringsområde som er attraktivt for etablering av ulike typer 
næringsvirksomhet.  
 
Avgrensing av planområdet 
Gjeldende arealformålsgrense i kommuneplanens arealdel følger hovedsakelig eksisterende 
eiendomsgrenser. Arronderingen på området synes lite funksjonell, og det vil under planarbeidet 
vurderes om det vil være hensiktsmessig å foreta mindre justeringer ved planområdets 
avgrensning.  
 
Planprogrammet foreslår en romslig planavgrensning ved varsling. Dette gjøres for å sikre at 
eventuelle mindre justeringer faller innenfor endelig avgrensning. Planområdets endelige 
avgrensning vil beskrives i planforslaget etter at nødvendige utredninger er foretatt. 
 
Aktuelle tema for videre utredning i planforslaget 
Planprogrammet legger føringer for videre utredninger i planprosessen frem til et ferdig 
planforslag foreligger. Følgende tema er vurdert relevante for reguleringsplanarbeidet med 
varierende utredningsbehov: 

- Landskap/fjernvirkning 
- Støy 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Biologisk mangfold 
- Landbruk 
- Friluftsliv 
- Trafikk 
- Teknisk infrastruktur 
- Universell utforming 
- Barn og unges interesser 
- Forurensing 
- Grunnforhold 
- Overvann 
- Arrondering / avgrensning 
- Soneinndeling / Næringstypologi / Trinnvis utvikling 
- Masseuttak 

 
Det skal utarbeides en konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning av 
01.07.2017. Planprogrammet angir hvilke temaer som skal konsekvensutredes og hvilke tema 
som skal beskrives i planforslaget. 
 
Foreløpig fremdriftsplan 
Planprogrammet foreslår en fremdriftsplan med mål om ferdig vedtatt områdereguleringsplan   
vår/sommer 2019. 

VURDERING: 
Rådmannen vurderer at planprogrammet oppfyller plan- og bygningslovens krav. Det foreslåtte 
planprogrammet gir et godt grunnlag for videre arbeid mot ferdig vedtatt områdereguleringsplan 
for Herbergåsen næringspark. 
 
 



 
Planavgrensning 
Rådmannen anser det hensiktsmessig å foreta mindre justeringer av planområdet for å 
tilrettelegge for et rasjonelt og funksjonelt næringsområde. Det er ønskelig å få en helhetlig 
utforming av området, og rådmannen anbefaler at planens avgrensning vurderes underveis i 
planprosessen. 
 
Det er nærliggende å tro at næringstomter beliggende langs ny E16 ville vært mer attraktive enn 
mindre eksponerte tomter i bakkant av næringsområdet. De siste vurderingene fra Nye Veier AS 
og Statens vegvesen, i brev til Samferdselsdepartementet datert 21.12.2017, viser imidlertid at 
det ennå er usikkerhet knyttet til trasévalg for ny E16. Nye Veier har blant annet skissert 
alternative traséforslag på motsatt side av Glomma. Ser man dette i lys av tidsperspektivet for 
ferdig vedtatt områdereguleringsplan, vurderer rådmannen at utvidelse av planområdet nordover 
vil være risikabelt på nåværende tidspunkt. Kommunen risikerer å regulere tomter som kan bli 
beliggende langt fra ny E16 dersom vegtraséen endres. Ved ytterligere utsettelse av 
vegutbyggingen kan det ta lang tid før næringstomtene blir attraktive i markedet. En slik utvidelse 
vil også kunne føre til en omfattende planprosess på grunn av særskilte krav ved regulering av 
arealer som ligger utenfor kommuneplanens arealdel. Innsigelse kan forsinkelse planprosessen. 
 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av dette at det ses bort fra utvidelse av planområdet 
nordover på nåværende tidspunkt. Det avsatte området til næringsbebyggelse anses stort nok i 
forhold til behovet i lang tid fremover. Dersom det på sikt skulle bli behov for utvidelser kan dette 
tas inn ved en senere rullering av kommuneplanen, med en  etterfølgende 
reguleringsplanprosess for  området som omfattes av utvidelsen.. 
 
Infrastruktur 
Kostnader i forbindelse med opparbeidelse av eksisterende infrastruktur på Herbergåsen 
næringspark er hovedsakelig finansiert av Nes kommune. Det gjenstår store ubebygde arealer 
som er avsatt til fremtidig næringsformål, hvor det må opparbeides infrastruktur. I forbindelse med 
planarbeidet må det tas stilling til om hvorvidt infrastrukturen skal være kommunal eller privat. 
avsettes midler til dette formål. Rådmannen vil komme tilbake til temaet i senere sak. 
 
Utredningstema 
Rådmannen anser de foreslåtte utredningstema relevante for planarbeidet. Utredningsbehovet 
innenfor de ulike temaene er varierende og dette fremkommer tydelig i planprogrammet. 
 
Medvirkning 
Rådmannen vurderer at det skisserte opplegget for medvirkning i planprogrammet ivaretar 
berørte aktører i stor grad. Medvirkningen er i samsvar med demokratiske og 
rettssikkerhetsmessige prinsipper og skal bidra til at alle innspill/forslag blir hørt.  
 
Tidlig involvering av berørte parter kan bidra til å redusere potensielle konflikter og skape 
forståelse for eventuelle interessemotsetninger ved det videre planarbeidet. Pr. desember 2017 
er det avholdt informasjonsmøter for berørte grunneiere og naboer innenfor planområdet. Berørte 
parter som ønsker et eget møte med kommunen er bedt om å ta kontakt. Det er også avholdt 
oppstartsmøte med Statens vegvesen region øst.  
 
Både planprogram og planforslag vil legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I løpet av disse 
høringsperiodene planlegges det åpne informasjonsmøter for berørte aktører og andre 
interessenter.  



 
Det avholdes arbeidsmøter på tvers av fagområder i administrasjonen gjennom planprosessen. 
 
Foreløpig fremdriftsplan 
Fremdriftsplanen vurderes realistisk av rådmannen, forutsatt at det ikke oppstår forhold som kan 
forsinke planprosessen. Dersom vesentlige forhold utløser behov for endringer, anbefaler 
rådmannen at fremdriftsplanen justeres. 
 
Behandling av byggesøknader under planprosessen  
Gjeldende planbestemmelser i kommuneplanenes arealdel gir lite føringer i forhold til eventuelle 
fremtidige soneinndelinger og differensiering av næringstyper. Dette innebærer at tiltak som 
godkjennes før områdereguleringsplanen er vedtatt, potensielt kan komme i konflikt med ny 
områdereguleringsplan. Rådmannen anbefaler at administrasjonen forelegger byggesøknader for 
politisk behandling i tvilstilfeller. 
 

KONKLUSJON: 
Rådmannen vurderer at planprogrammet oppfyller plan- og bygningslovens krav. Det foreslåtte 
planprogrammet gir et godt grunnlag for videre arbeid mot ferdig vedtatt områdereguleringsplan 
for Herbergåsen næringspark. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring i seks 
uker. Det varsles samtidig om oppstart av planarbeid. 
 
Ved tvilstilfeller i forhold til mulig konflikt mellom tiltak og fremtidig reguleringsplan, fremlegger 
administrasjonen byggesøknader til politisk behandling i perioden frem til endelig 
områdereguleringsplan er vedtatt.  


