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Ås - Uttalelse til endring av reguleringsplan - Nygård næringspark 

Vi viser til brev datert 19. mars 2021.  
 
Saken gjelder 
Saken gjelder søknad om endring av reguleringsbestemmelser for Nygård næringspark (Nasjonal 
plan-id: 3021_272). Det foreslås å endre definisjonen på begrepet «plasskrevende varehandel» i 
bestemmelsenes punkt 3.1. Den foreslåtte endringen har følgende ordlyd:  
 
«Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler, samt forretninger innenfor 
faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA.» 
 
Det oppgis at endringen er i tråd med Ås kommunes definisjon av plasskrevende varehandel, jf. 
kommunestyrets vedtak 25. november, 2020. Det oppgis også at en ønsker å foreta endringen ved 
forenklet planprosess, jf. plan – og bygningsloven § 12-14 andre og tredje ledd.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Statsforvalteren skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Vurdering 
Vi viser til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging, regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus, regional plan for handel, service og senterstruktur og til nasjonale mål for reduksjon av 
klimagassutslipp. 
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Sammenliknet med gjeldende reguleringsbestemmelser innebærer endringsforslaget en utvidelse av 
hvilke handelsformer som tillates innenfor området. I realiteten vil endringen åpne for etablering av 
enhver form for detaljhandel med unntak av dagligvare, forutsatt at hver forretning har et 
arealomfang på minst 1500 m2. Dette er i direkte konflikt med prinsippet om rett virksomhet på rett 
sted, slik den er angitt i regional plan for areal og transport og i regional plan for handel, service og 
senterstruktur.  
 
Det fremgår også av den regionale planen for handel, service og senterstruktur at områder for 
plasskrevende varegrupper skal avgrenses i kommuneplan med krav om tilhørende bestemmelser. 
Vi mener eventuell endring av lokalisering og definisjon av plasskrevende varegrupper hører 
hjemme i kommuneplanens arealdel, jf. punkt 5.2.5 i den regionale planen. 
 
Bransjeglidning er en utfordring ved regulering av arealer til handelsvirksomhet. Det viser seg at det 
i slike områder i stor grad innpasses også andre varegrupper som i praksis utgjør detaljhandel i 
direkte konkurranse med eksisterende tettsteder og byer, i dette tilfellet Ås sentrum og Ski. Vi 
minner om ABC-metodens prinsipper for lokalisering av virksomheter, som tar hensyn til 
virksomhetenes transportbehov og nasjonale målsettinger om å redusere det samlede 
transportarbeidet i regionen.    
 
Reguleringsplanen for Nygård næringspark ble vedtatt i 2012. Både ved oppstart og underveis i 
planarbeidet advarte vi sterkt mot mulighetene for etablering av detaljhandel og andre 
arbeidsintensive og publikumsrettede virksomheter innenfor planområdet. Bakgrunnen for dette 
var at området har dårlig kollektivdekning og ligger usentralt til, utenfor sentrumsområdene. Etter at 
reguleringsplanen ble vedtatt i 2012, har det blitt vedtatt nye regionale planer for areal og transport 
og for handel, service og senterstruktur. Slik vi ser det, bygger de regionale planene opp under de 
argumentene mot detaljhandel i området som ble fremmet av oss i 2012.  
 
Konklusjon 
Endringsforslaget er etter vår vurdering i strid med nasjonale mål om redusert trafikk og 
klimautslipp, og med regionale føringer for areal, transport, handel og senterstruktur. Vi kan derfor 
ikke akseptere en planendring slik saken fremstår nå.  
 
Når en berørt myndighet går imot en foreslått planendring som har karakter av å være en innsigelse, 
innebærer det at saken ikke kan foretas ved forenklet prosess, og eventuelt må behandles som 
ordinær planendring. VI viser her til lovkommentarene til § 12-14 i plan- og bygningsloven.   
 
Dersom kommunen vedtar planendringen slik den foreligger, vil vi vurdere å klage på vedtaket. Vi vil 
samtidig varsle at vi vil vurdere å fremme innsigelse dersom likelydende endringer blir fremmet 
gjennom en ordinær planprosess. 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

  
 
Trygve Westrum Solem 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/lovkommentar-til-plandelen-av-plan--og-bygningsloven/id2701235/?ch=16#id0097
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Høringsuttalelse - Ås kommune - Reguleringsplan - Nygård næringspark - 
Endring av reguleringsplan 
Vi viser til oversendelse datert 19.3.2021 med forslag til endring av reguleringsplan for Nygård 
næringspark.  

Det foreslås en endring av reguleringsbestemmelsene § 3.1 for å endre definisjonen av 
«plasskrevende varehandel». Det søkes om å legge til følgende i bestemmelsen: 

«Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, 
landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og 
møbler, samt forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 
BRA.» 

Det opplyses om at endringen er i tråd med definisjonen vedtatt av Ås kommunestyre 
25.11.2020.  

Forslaget er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei og fagmyndighet for kulturminnevern. Viken fylkeskommune har følgende 
merknader: 

Regionale føringer for etablering av handel 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) har som overordnet mål at 
flest mulig skal benytte sykkel, gange eller kollektivtrafikk til og fra daglige gjøremål. I tillegg 
har planen som retningslinje for lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester 
(R10) at rett virksomhet skal være lokalisert på rett sted. Handel regnes som en arbeidsplass- 
og besøksintensiv virksomhet som skal lokaliseres i sentrumsområdene.  

Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus inneholder bestemmelser og 
retningslinjer for handel og service, blant annet Regional planbestemmelse om lokalisering av 
handelsvirksomheter i sentrumsområder.  

Fylkeskommunen mener det vil være svært uheldig å inkludere begrepet faghandel i 
reguleringsbestemmelsene for Nygård Næringspark. Faghandel omfatter aktører innen 
detaljhandel med spesialkompetanse innenfor det vareutvalget som tilbys. I handelsanalysen 
defineres faghandel som en samlebetegnelse for den delen av detaljhandelen som ikke selger 
dagligvarer, og omfatter fagrelaterte varer som for eksempel klær, sko, ur, optikk mv. Etter 
vår vurdering vil endringen i praksis legge til rette for mange former for detaljhandel.  
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Vi mener den foreslåtte definisjonen av plasskrevende varehandel vil bidra til å undergrave 
målene i RP-ATP og Regional plan for handel, service og senterstruktur. Området er bilbasert 
med dårlig kollektivdekning, og er lite egnet for arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter 
som handel. Hensikten bak den regionale planbestemmelsen er at slike virksomheter skal 
lokaliseres i sentrumsområder. Etter vår vurdering vil endringen åpne for at en stor andel av 
handelen, også utover det som bør betegnes som «plasskrevende varegrupper», kan 
lokaliseres utenfor sentrum og dermed undergrave intensjonen i den regionale 
planbestemmelsen.  

På bakgrunn av dette fraråder vi den foreslåtte endringen av reguleringsplanen for Nygård 
næringspark.  

Fylkeskommunen mener en eventuell endring av definisjonen av «plasskrevende varehandel» 
i planen bør avklares som en del av den pågående kommuneplanrulleringen for å kunne 
vurdere konsekvensene av en slik definisjon mer helhetlig. Kommunen bør bl.a. gjøre en 
helhetlig vurdering av behovet for handel- og næringsarealer i kommunen. I tillegg bør 
kommunen utrede konsekvensene for utviklingen av Ski sentrum, og samarbeide med Nordre 
Follo kommune om utviklingen av næringsområdet. 

Planprosess 
Fylkeskommunen har flere ganger uttalt seg negativt til etablering av detaljhandel og andre 
arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter i området. Akershus fylkeskommune fremmet 
innsigelse til reguleringsplanen i 2012 på bakgrunn av at planforslaget åpnet for flere typer 
handel, og frarådet at det ble gitt dispensasjon for etablering av handel i 2015.   

I oversendelsen fra konsulent går det fram at endringen skal gjennomføres ved forenklet 
prosess jf. Plan- og bygningsloven § 12-14. Ås kommune har derimot senere opplyst om at 
kommunen mener endringen må foretas som en ordinær planendring. Vi er enige i 
kommunens vurdering om at planendringen må foretas som en ordinær endring.  

Samferdsel 
Ved eventuelt forslag om å foreta endringen gjennom ordinær planprosess, må det utredes 
hvilke trafikale konsekvenser arealutviklingen får for fylkesveinettet, spesielt for veinettet 
mellom Nygårdskrysset og Ski sentrum. Kommunen bør også få vurdert om endringen kan 
skape problemer for andre næringsvirksomheter med arealbehov i kommunen.  

Konklusjon  
Endringsforslaget er etter vår vurdering i strid med de regionale føringene for lokalisering av 
handel nedfelt i RP-ATP og Regional plan for handel, service og senterstruktur. På bakgrunn av 
dette fraråder fylkeskommunen den foreslåtte planendringen.  

Etter dialog med Ås kommune legger vi til grunn at saken skal behandles som en ordinær 
endring. Hvis dette er feil oppfattet, må vi få umiddelbar beskjed.  

Vi forutsetter at vi får saken oversendt ved varsel og høring av ordinær planendring. Vi vil 
vurdere å legge saken fram for politisk behandling med forslag om innsigelse dersom det 
fremmes forslag som åpner for å inkludere faghandel.   
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Vennlig hilsen 

Per Albert KierulfPer A. Kierulf Amalie Hilde 

AvdelingslederAvdelingsleder Rådgiver 

 

Saksbehandlere: 
Samferdsel: Sondre Rise 
Automatisk fredete kulturminner: Malin Trømborg  

 

Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
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Odin Prosjektering AS 
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Sveinung Watterdal Syversen 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Arne Kolstadbråten / 24058357 21/53964-2    13.04.2021 

     

      

Høring - endring av reguleringsplan for Nygård næringspark - Ås kommune 

Vi viser til oversendelse mottatt 12.03.21. 

 

Det ønskes omregulering til detaljhandel ved en mindre planendring. I dag er det kun 

plasskrevende varer som tillates solgt fra området. Plasskrevende varer er salg av biler, 

maskiner, byggevarer og hagesenter. Annen type handel regnes som detaljhandel. 

 

Historikk 

Forslag til reguleringsplan for Nygård Næringspark var på offentlig ettersyn i 2012. Det var 

da ikke lagt begrensninger på hvilke typer næringsvirksomheter som ville bli tillatt etablert. 

Det ble reist innsigelser til planen, også fra Statens vegvesen. Statens vegvesen var i forkant 

av og under reguleringsplanprosessen for Nygård Næringspark, opptatt av at det ikke ble 

lagt til rette for detaljhandel i området. Etablering av detaljhandel i næringsparken vil være i 

strid med Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, og etter vår vurdering, i strid med 

overordnete føringer for samordnet areal- og transportplanlegging og klima, jf. Nasjonale 

forventninger til regional og kommunal planlegging.  

 

I 2015 ble regionalplan plan for areal og transport i Oslo og Akershus vedtatt. Den 

konkretiserer de nasjonale føringene og peker på hvor veksten og sentrumsutviklingen skal 

være i regionen. Veksten i detaljhandel som ikke er av helt lokal karakter skal legges til de 

regionale byene Ski og Ås sentrum. Kommuneplanen åpner heller ikke for detaljhandel i 

dette området. 

 

Mindre planendring 

Om hva som skal til for å behandle en planendring uten full omreguleringsprosess siterer vi 

fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementets hjemmeside: 

Slik departementet ser det, bør et avgjørende utgangspunkt for vurderingen være om 

endringene må betraktes som i vesentlig grad omstridt eller konfliktfylt, og derfor krever 
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bredere medvirkning og grundigere behandling. Dersom endringen ikke er av en slik 

karakter og den også ligger innenfor planens hovedramme, vil endringen kunne anses å 

være av en slik art at prosessen kan forenkles. 

 

I dette tilfellet er planendringen både omstridt og utenfor planens hovedramme. 

Planendringen kan derfor ikke behandles som «mindre planendring», men må behandles 

etter ordinær planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser. 

 

Konklusjon 

Vår vurdering fra reguleringsprosessen i 2012 av at området ikke er egnet til detaljhandel er 

senere støttet i regional plan. Våre argumenter og standpunkt fra 2012 er derved ytterligere 

styrket. 

 

Dersom kommunen velger å behandle saken som mindre planendring må det påregnes at 

Statens vegvesen vil påklage et eventuelt planvedtak til Statsforvalteren. 

 

Dersom kommunen velger å fremme planen med åpning for detaljhandel som ordinær 

planendring vil Statens vegvesen vurdere å fremme innsigelse. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens behandling og vedtak i saken. 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

Ellen Marie Foslie 

Seksjonsleder                                                                          Arne Kolstadbråten 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Høringsuttalelse - Endring av reguleringsplan - Nygård 
næringspark - Ås kommune 

Statnett viser til varsel datert 19.03.2021 om endring av reguleringsplan for Nygård næringspark i 
Ås kommune. 

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen. 
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over 
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. 

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg i Ås kommune: 

- Follo transformatorstasjon 
- 420 kV-ledningen Follo – Tegneby 
- 420 kV-ledningen Frogner – Follo  
- 300 kV-ledningen Røykås - Tegneby  

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene. 

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling 
av anleggene. 

Planområdet grenser til Follo transformatorstasjon og berør eksisterende 420 kV-ledning Follo - 
Tegnby. Ledningen er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.  

Statnett er fornøyd med bestemmelsene §6 som er knyttet opp imot faresone for høyspentanlegg, 
men vil påpeke at det er to ledningseiere som er berørt av planområdet og bestemmelsene, og at 
det heller ikke lenger er Hafslund Nett, men Elvia AS som er eiere av distribusjonsnettlendingene. 
For å unngå misforståelser, samt ta høyde for nye fremtidige eiere av ledninger, foreslår en at 
'Hafslund Nett' tas ut av §6 i bestemmelsene og at det bare vises til ledningseier i stedet for 
navngitte nettselskap.  
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Åpen informasjon / Public information 

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, 
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og 
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, 
maskiner og utstyr. 

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt 
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt 
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan 
inngås. 

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside; 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/ 

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.  

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer 
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt. 

 

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Lars Erik Vindfallet Lauritsen Rune Garberg 
Seniorrådgiver Seniorrådgiver 
 

 

 

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE 

  

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/
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Åpen informasjon / Public information 

 

Situasjonskart: Follo transformatorstasjon med utgående 420 kV-transmisjonsnettledning Follo – 

Tengeby grenser til planområdet Nygård næringspark. Eiendom der Statnett er grunneier merket i 

rødt. 
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Oversiktskart: Statnetts transmisjonsnettanlegg i Ås kommune 



 

Byutvikling og 
arealplanlegging 

Org. nr    

 

 

   

 

 

 

 

Nær og nyskapende 

 

Besøksadresse 

Nordre Follo kommune 

Idrettsveien 8, 1400 Ski 

Postadresse 

Nordre Follo kommune 

Postboks 3010, 1402 Ski 

 Tlf. 02178 

 nordrefollo.kommune.no 

 facebook.com/nordrefollokommune 

 

postmottak@nordrefollo.kommune.no 

Org.nr 922 092 648 

 

 

 
Odin Prosjektering AS 
   
   
Sveinung Watterdal Syversen 

 

  

Vår referanse: Deres referanse: Saksbehandler: Dato: 
21/04376-2    Runar Walberg 16.04.2021 

 

Endring av reguleringsplan for Nygård næringspark - høring  

Nordre Follo kommune har mottatt forslag til endring av reguleringsplan for Nygård næringspark. 
Som følge av den korte høringsfristen avgis høringsuttalelsen administrativt.  

Forslaget går ut på å endre bestemmelsene til en utvidet forståelse av plasskrevende varehandel. 
Bestemmelse 3.1 endres som vist under. 

3.1 Bebyggelsen  
Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt forretning for plasskrevende 
varehandel. Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler, samt forretninger 
innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA. 

Endringen foreslås gjort på bakgrunn av følgende vedtak fattet av Ås kommunestyre 25.11.2020 
Kommunestyret fastsetter, i tråd med nye regionale føringer, følgende definisjon av begrepet 
plasskrevende varehandel:  

• Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner, 
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. Det åpnes også 
for andre forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA 
forutsatt at det er gjennomført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for 
eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser.  

• Definisjonen gjøres også gjeldende for R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark. 

• Overstående definisjon innarbeides i ny kommuneplan. 

Nordre Follo kommune mener det er en rekke forhold ved reguleringsendringen som er utfordrende. 
Definisjonen av plasskrevende varegrupper virker ikke å være i tråd med definisjonen og 
bestemmelser i overordnede planer, herunder Regional plan for areal- og transport i Oslo og 
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Akershus (2015) og Regional plan for handel, service og senterstruktur (2018). 

Nordre Follos største bekymring er at forslaget til reguleringsendring også legger til rette for 
detaljhandel. Utvidelse til «faghandel med en størrelse på minimum1500 m2 BRA» vil i praksis kunne 
omfatte flere typer detaljhandel som allerede eksisterer i Ski sentrum og på Vinterbrosenteret. Dette 
vil for eksempel kunne omfatte Elkjøp, XXL, Clas Ohlson, HM m.fl. Andre aktører innen segmentet 
faghandel, som i dag har mindre forretninger, vil også lett kunne tilpasse seg de rammebetingelsene 
det legges opp til her. Utvidelsen vil da bety at det legges opp til utvikling av et bilbasert kjøpesenter 
som vil konkurrere med sentrums- og senterutvikling i Ski og på Vinterbro.  Dette kommer ikke 
tilstrekkelig til syne i handelsanalysen og trafikkanalysen som ligger ved.  

Definisjon av plasskrevende varegrupper 

Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus slår i sine retningslinjer fast at lokalisering av 
alle typer arbeidsplasser skal følge prinsippene i regional plan om rett virksomhet på rett sted. 
Prinsippet om rett virksomhet på rett sted har sitt utgangspunkt i ABC-metoden. I ABC-metoden ser 
man på virksomhetenes konsekvenser for transporten, det vil si hvilken type trafikk ulike typer 
virksomheter vil skape. Man ser på områdene og hvilke forutsetninger ulike områder har for å kunne 
legge til rette for transport med ulike transportmidler. Prinsippet i metoden går ut på at 
virksomhetenes plassering skal henge sammen med områdets egenskaper, altså at rett virksomhet 
skal lokaliseres på rett sted. 

A-område • Svært god kollektivtilgjengelighet 

• Svært god tilgjengelighet for gående og syklende 

• Omfattende parkeringsrestriksjoner 
 

B-område • God kollektivtilgjengelighet 

• God biltilgjengelighet 

• Tilgjengelighet for gående og syklende 

• Begrenset parkeringstilbud 
 

C-område • Dårlig kollektivtilgjengelighet 

• Svært god biltilgjengelighet 

• Godt parkeringstilbud 

 

Nygård næringspark er med beliggenheten lite tilgjengelig for gående og syklende. Det er et 
begrenset kollektivtilbud. Området har derimot svært god tilgjengelighet for bil ved at det ligger rett 
ved hovedveinett. Ut fra områdets forutsetninger/egenskaper er Nygård næringspark et C-område, 
etter ABC-metoden.   

Hvitevarer, brunevarer og møbler 

Hvitevarer, brunevarer og møbelforretninger er arealkrevende forretninger. De har varer som tar 
stor plass. Samtidig er dette virksomheter som har betydelig antall besøkende, og tilfører biltrafikk. 
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I en doktoravhandling av Kathrine Strømmen fra 2001 “Rett virksomhet på rett sted: om 
virksomheters transportskapende egenskaper” gis anbefalinger om alle typer virksomheters 
lokalisering i tråd med ABC- prinsippene. Strømmen (2001) anbefaler i sin doktoravhandling at 
arealkrevende forretninger bør lokaliseres i B-områder. Det er viktig at disse virksomhetene har god 
biltilgjengelighet. Samtidig fastslår hun viktigheten av muligheten for å bruke kollektivtransport. Best 
egnet lokalisering vil derfor være i områder med både god biltilgjengelighet og 
kollektivtilgjengelighet.  

«Møbler, hvitevarer m.m krever stor utstillingsplass, så det er nødvendig at slike forretninger er av en 
viss størrelse. Dette kan det være vanskelig å oppnå i de mest sentrale delene av en by. Jeg anbefaler 
derfor at arealkrevende forretninger lokaliseres i utkanten av kommune- eller regionsenter i 
tilknytning til kollektivtrase eller i mindre sentre med knutepunkt for kollektivtrafikken.» 

Denne oppfatningen synes å deles med KMD som i brev 20.06.2020 understreker all handel som 
skaper mye trafikk, bør lokaliseres på en slik måte at den kan nås med kollektivtransport, ikke bare 
handel med spesielle varegrupper. 

Det å definere hvitevarer, brunevarer og møbler inn i begrepet plasskrevende varegrupper har 
allerede vært tatt opp i forbindelse med behandlingen av Regional plan for handel, service og 
senterstruktur. Fylkespolitikerne i Akershus ønsket en slik definisjon og når forslaget ble lagt ut til 
offentlig gjennomsyn våren 2018 foreslo fylkesutvalget at plasskrevende varegrupper også skulle 
gjelde brunevarer, hvitevarer og møbler. 

Oslo kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Statens vegvesen kom med høringsuttalelser 
med vesentlige innvendinger til denne definisjonen av plasskrevende varegrupper. 

Den regionale planen ble vedtatt av fylkestinget i Akershus 17.1218. Gjennom vedtaket ble 
unntaksbestemmelse for plasskrevende varegrupper i retningslinje 5.2.5 endret som en følge av 
innvendingene fra Oslo kommune, fylkesmannen og Statens vegvesen. Endringen innebar at 
plasskrevende varegrupper ikke lenger er definert i retningslinjene. Dette førte til nye innvendinger. 
Oslo kommune mente mangel på definisjon ville «bidra til å undergrave den regionale 
planbestemmelsen og planens formål om å styrke sentrumsutviklingen, hindre byspredning og 
fremme miljøvennlige transportvalg». Fylkesmannen mente mangel på definisjon ville «bidra til at 
detaljhandel også vil lokaliseres utenfor knutepunkter og senterstruktur.  

Planen ble klaget inn til Kommunal- og regionaldepartementet for avgjørelse etter plan- og 
bygningsloven §8-4 andre ledd,  Det vises til brev fra KMD av 20.06.2020, der det fremgår at 
departementet godkjenner planen, men der det også vises til hva som er nasjonal og regional politikk 
på området, de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og transportplanlegging, 
føringer og formål med Regional plan for handel, service og senterstruktur, samt retningslinje R10 i 
Regional plan for areal og transport om «rett virksomhet på rett sted». 

Nordre Follo setter spørsmålstegn til følgende; 

• at det foreslås å åpne for hvitevarer, brunevarer og møbelforretninger i et område med så 

begrenset kollektivtilbud, og hvordan dette henger sammen med prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted.  

• at det åpnes opp for varegrupper som i forbindelse med behandlingen av Regional plan for 

handel, service og senterstruktur ble fjernet fra unntaksbestemmelsen.  

• at det foreslås en endring av bestemmelsen for tillatte virksomheter innenfor området uten 

at det er gjort endringer av parkeringsbestemmelsene. 

• at det ikke foreslås omfattende kompenserende rekkefølgetiltak for å gjøre tilgjengeligheten 

for gående og syklende langt bedre enn det som er tilfellet i dagens situasjon.  
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Faghandel over 1500 m2 BRA 

Faghandel er et begrep som virker å være et nær altomfattende begrep. I ordlisten til 
handelsanalysen utarbeidet av Vista analyse gis følgende definisjon:  

«Faghandel benyttes mest av bransjene og omfatter fagrelaterte varer, for eksempel klær, sko, ur, 
optikk mv. Faghandel benyttes som regel som samlebetegnelse for den delen av detaljhandelen som 
ikke selger dagligvarer.» 

Etter denne tolkningen kan det det virke som det er ønskelig å åpne for alle typer 
forretningsvirksomheter foruten dagligvarebutikker. Det eneste som er begrensende er at 
handelsvirksomheten må ha en størrelse på minimum 1500 m2 BRA. Dette er rammebetingelser som 
flere aktører lett vil kunne tilpasse seg.  

Detaljhandel er ikke handelsvirksomheter med plasskrevende varer. Dette er virksomheter som vil 
kunne ha mange ansatte og vil ha mange kunder, og som må lokaliseres i A-områder, herunder 
region- eller kommunesentre, med svært god kollektivtilgjengelighet og tilgjengelighet for gående og 
syklende og omfattende parkeringsrestriksjoner. 

Nordre Follo er kritisk til at det åpnes for å lokalisere all form for handel, foruten dagligvarebutikk, i 
et område som har svært begrenset kollektivtilbud og er lite tilrettelagt for reiser som utføres med 
sykkel eller til fots. Slik handel vil i stor grad kunne stå i direkte konkurranse med handel som i dag 
finnes på Vinterbrosenteret og Ski sentrum. 

 

Trafikkanalysen viser ikke at lokaliseringen ikke medfører negativ 
innvirkning for samlet trafikkmønster, klima- og miljøkonsekvenser 

Vedtaket i Ås kommunestyre setter vilkår til at det kun åpnes for detaljhandel dersom det er 
gjennomført en handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende 
sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser. 

I planbeskrivelsen konkluderer forslagstiller med at handels- og trafikkanalyse for Nygård 
næringspark viser at en endring av bestemmelse § 3.1 ikke vil gi negativ virkning for disse forholdene.   

Nordre Follo kommune setter spørsmålstegn med denne konklusjonen. Dette er både fordi handels- 
og trafikkanalysen delvis viser det motsatte, og fordi analysen har store mangler, spesielt med å se på 
konsekvensene for Nordre Follo kommune og Ski sentrum. 

Turproduksjon som følge av reguleringsendringen er betydelig høyere sammenlignet med 
gjeldende reguleringsplan  

Trafikkanalysen viser turproduksjon for tre alternativ hvorav det ene er i tråd med gjeldende 
reguleringsplan (alternativ a), og de to andre omfatter en utvidelse av begrepet (alternativ b og c). 
Trafikkanalysen viser at turproduksjonen er langt høyere for alternativ b og c, og beregnet 
trafikkmengde er følgelig også langt høyere. Det er også beskrevet i trafikkanalysen at i alternativet 
som også omfatter detaljhandel har konsulenten fått informasjon om sannsynlige butikker, og at 
disse ligger nærmere den type trafikk man kan forvente til et kjøpesenter.  

I videre avsnitt er det beskrevet at det er gjort en vurdering med en såkalt gravitasjonsmodell for å 
beregne endring i utslipp fra veitrafikken fra i dag til 2030. Det er svært utfordrende å følge trinnene i 
trafikkanalysen og kunne forstå hvordan alternativ med langt høyere turproduksjon kan ha positive 
konsekvenser for utslipp fra veitrafikk i 2030.  

Trafikkanalysen viser fordeler som vil skje uavhengig av tiltaket 

Det kan se ut til at en av forklaringene for et positivt resultat er som følge av endring av bilparken, og 
at trafikkanalysen har tatt med en konsekvens som vil skje uavhengig av tiltaket.  
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Trafikkanalysen forutsetter at det ikke blir nyskapt trafikk 

Det kan se ut som at det er forutsatt at all trafikken til Nygård Næringspark vil være omfordelte turer 
som i dag gjennomføres til andre steder, for eksempel til Oslo. Det settes tvil til denne 
fremgangsmåten da reiser til kjøpesentre langt unna vil kunne være i kombinasjon med andre reiser, 
og det å forutsette at disse reiser faller bort som følge av ny lokalisering er svært tvilsom.  

Det settes spørsmålstegn til hvilken handelslekkasje som er til detaljhandel, møbler, elektro, 
brunevarer og hvitevarer i området. Det finnes tilbud på Vinterbro, Ski Sentrum, Vestby og Askim. 

I tillegg ser ikke rapporten ut til å ha vurdert at tiltaket kan føre til nyskapt trafikk. Dette vil si reiser 
som ikke ble gjennomført, men som nå blir mer tilgjengelig med bil.  

Trafikkanalysen vurderer ikke tilstrekkelig konsekvenser av endret 
transportmiddelfordeling 

Det går ikke klart frem av rapporten hvordan man har vurdert at tiltaket og trafikken dette medfører 
vil ha konsekvenser for transportvaner og transportmiddelfordelingen. I rapporten går det frem at 
tilgjengeligheten til Nygård Næringspark med kollektivtransport og gang/sykkel er dårligere enn til 
tettstedene i regionen og at noen av handleturene som overføres til Nygård Næringspark, vil derfor 
være overført fra andre transportmidler. Det står videre at overføringen fra andre transportmidler vil 
være minst for byggevarer og trelast og størst for varegruppen «Bredt utvalg». Til slutt oppsummeres 
det at andelen av handelsreiser som utføres med andre transportmidler er beskjeden, og at 
omfanget ikke vil påvirke resultatet i betydelig grad. 

Nordre Follo kommune setter spørsmålstegn til at denne effekten er vurdert som beskjeden. 
Transportøkonomisk institutt utførte i 1998 en analyse av kjøpesentrene Vinterbro og Ski storsenter 
og Ski sentrum. Tallene viser at Vinterbro senter, som har en lokalisering med svært sammenlignbare 
kriterier som Nygård næringspark, hadde en andel reiser utført med bil på over 90%. Til 
sammenligning hadde Ski storsenter en andel med reiser utført med bil på under 60%. For Ski 
sentrum var tallene litt i overkant av 40% i 1997 og med en positiv tendens fra 1994-1997. I 
rapporten omtales funnene som følger: 

«Både til storsenteret og sentrum i Ski kom mange med kollektive transportmidler og de fleste kom 
med tog. Dette forklares ikke bare med at kundene har koblet arbeidsreise med innkjøp på veien. Det 
er også mange som benytter de kollektive transporttilbudene til rene innkjøpsreiser. Dette er mulig 
fordi det er et godt kollektivtilbud i Ski fra store deler av Follo. Mange av de bosatte i Folloregionen er 
derved ikke avhengig av tilgang til bil for å handle i Ski». 

 

Figur 1 Kundenes hovedtransportmiddel på innkjøpsreisen (TØI 1998) 
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Ikke vist eller sammenlignet med alternativ lokalisering 

Trafikkanalysen fremstår som lite relevant fordi den ikke sammenligner med en alternativ lokalisering 
i Ås kommune som bygger på forutsetningene i de regionale planene om prinsippene om rett 
virksomhet på rett sted.  

Denne alternative lokaliseringen vil så vidt vi kan forstå få den samme positive konsekvensen av 
endring av bilparken. Den vil trolig få en bedre effekt med hensyn til omfordeling av reiser fordi 
lokaliseringen ligger nærmere der folk bor. I tillegg vil man her kunne gjøre rede for konsekvensene 
av forskjellene med transportmiddelfordelingen med en lokalisering som har god tilgjengelighet for 
kollektivt, sykkel og gange.  

Ikke vist lokale konsekvenser for trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

Turproduksjonstallene viser betydelige økninger i trafikken til Nygård næringspark og det er ikke vist 
konsekvenser for trafikkavvikling og trafikksikkerhet lokalt.  

Nordre Follo kommune setter spørsmålstegn til følgende: 

• Hvordan det kan ha seg at alternativene med størst turproduksjon, og som fører til økt trafikk 

har mest positive resultater knyttet til klimagassutslipp og lokale utslipp.  

• At trafikkanalysen medtar fordeler som vil skje uavhengig av tiltaket som beregningsgrunnlag 

for konsekvensene av tiltaket.  

• At det ikke er foreslått og sammenlignet med alternative lokasjoner i Ås kommune som er i 

tråd med regionale føringer for rett virksomhet på rett sted.  

• At det ikke er vist konsekvenser for trafikkavvikling og trafikksikkerhet for tilstøtende 

vegnett.  

 

Handelsanalysen viser ikke at lokaliseringen ikke gir negativ 
innvirkning for eksisterende sentrumshandel 

Hva er big-box? 

I handelsanalysen refereres det til Big-boxes. Fra ordlisten i rapporten er det gitt følgende definisjon: 

«Big-boxes/handelsbokser er varehandel i enkeltstående fabrikkliknende bygg som er lokalisert i 
sentrums randsone, gjerne langs viktige transportårer. BB retter seg mot store kundeomland og har 
ofte bredt vareutvalg og de kan derfor tilby prisgunstige varer og er svært konkurransedyktige på 
pris» 

Vi setter spørsmålstegn til om denne definisjonen er ment å omfatte det som tiltaket legger til rette 
for, all type handel foruten dagligvarer, så lenge butikken har en størrelse på minst 1500 m2 BRA.  

Etablering av handelsbokser utenfor sentrum langs hovedveinettet må ha god tilgjengelighet for 
sykkel og gående. 

Konkurranseforholdet med sentrumshandel 

I handelsanalysen påstås det at en utvikling av varehandelen ikke vil påvirke varehandelen i sentrum, 
og at dersom Ås kommune ikke benytter muligheten for å utvikle Nygård næringspark som et senter 
for plasskrevende varer, kan det forventes ytterligere handelslekkasje til Alna i Oslo, til Askim/Mysen, 
til Moss eller i form av økt netthandel. 

Her blir det også utfordrende begrepsbruk. Gjeldende reguleringsplan gir allerede muligheten til å 
utvikle Nygård næringspark til et senter for plasskrevende varer. Reguleringsendringen ønsker å 
legge til rette for all type handel så lenge virksomhetene er av en viss størrelse. Det finnes allerede 
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virksomheter innen detaljhandel med en størrelse på 1500 m2 i Ski sentrum. Det stilles derfor 
spørsmål til hvordan analysen kan mene at dette konkurranseforholdet ikke er til stede. 

Det beskrives også at enkelte handelskonsepter (brandstores/conceptstores) som har forretninger i 
sentrum ikke har omsetning som kan forsvare leiekostnadene. Dette er en beskrivelse som næringen 
i Ski ikke kjenner seg igjen i. Samtidig setter vi spørsmål ved om dette i seg selv er et argument til å 
legge til rette for bilbasert handel på bekostning av sentrumshandelen. 

Handelsanalysen anbefaler ikke spisesteder 

Handelsanalysen beskriver at det er svært viktig at det ikke åpnes for servering ved Nygård 
Næringspark. Dette er allerede etablert på Nygård næringspark med en McDonalds-restaurant.  

Bekymringer for sentrumsutviklingen i Ski sentrum 

Ski sentrum skal i de kommende årene gjennomgå en stor transformasjon. Det er investert store 
offentlige midler til Follobanen, og til utvikling av bussterminal i byen. Områdeplanen i Ski legger til 
rette for utviklingen av flere områder med krav til publikumsrettede funksjoner i første etasje. 

For å gjennomføre denne planen i tråd med nasjonal politikk er man avhengig at det er et marked for 
disse førsteetasjene. Det er også store muligheter for å etablere flere handelskonsept i sentrums 
omland med god kollektivtilgjengelighet. 

For næringen vil det være rimeligere å etablere seg utenfor sentrum og i en enklere bygningsmasse 
med lavere driftskostnader sammenlignet med et bysentrum. Dette vil i dette tilfelle trekke aktører 
ut til Nygård næringspark på bekostning av Ski sentrum. Nordre Follo kan ikke se at konsekvensene 
for sentrumshandelen i Ski er utredet, og setter spørsmålstegn ved dette. 

Nordre follo kommune setter spørsmålstegn ved:  

• Forståelsen av begrepet big-box og at dette skal inkludere type virksomheter som allerede 

ligger i sentrum av Ås og Ski sentrum i dag.  

• At handelsanalysen mener at varehandelen utenfor sentrum ikke påvirker sentrumshandelen 

generelt. 

• At det ikke er gjort konkrete vurderinger og belyst hvordan reguleringsendringen vil innvirke 

på sentrumshandelen i Ski.  

Oppsummering av innspill 

Nordre follo kommune er kritiske til forslag om å legge til rette for detaljhandel i Nygård 
næringspark. Vi er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil ha for transportvanene i regionen og 
hvilken innvirkning det vil ha på sentrumsutviklingen i Ski. Nordre Follo kommune kan ikke se at disse 
forholdene er belyst i rapportene som er vedlagt reguleringsendringen. 

Nygård næringspark er et bilbasert område med begrenset tilgjengelighet for gående, syklende og 
kollektivtrafikanter. Nordre Follo kommune ber om at videre utvikling av Nygård næringspark skjer 
etter gjeldende reguleringsplan. 

 

Med hilsen 

 

Arild Øien    Runar Walberg 

Leder, Byutvikling og Arealplanlegging  Arealplanlegger 
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Vedr. høring – endring av reguleringsplan for Nygård næringspark

På bakgrunn av informasjonen nedenfor, ber vi om ny behandling av hvilke næringer som
omtales som plasskrevende handel, og de konsekvenser de ulike alternativene for definisjon
på plasskrevende handel vil ha for nærliggende handelsområder.

Den foreslåtte definisjonen (alternativ b (delvis) og c) vil i våre øyne ha klare negative
konsekvenser for både Vinterbro Senter, Ski Sentrum, Vestby og Frogn. Vi klarer heller ikke
å se at handelslekkasjen som brukes som hovedargument eksisterer.

Vi kan ikke se at handelsanalysen svarer på, eller har tatt hensyn til disse områdene på en
fornuftig måte.

Nygårdskrysset er et ypperlig sted for å skape mer næring i regionen, men det er viktig at
dette ikke går på bekostning av det næringslivet vi allerede har i regionen. Vi må tiltrekke
oss ny næring, ikke skape konkurrenter til, eller omlokalisere de vi allerede har godt etablert
i eksisterende handelsområder.

Handelsanalysen
Vi mener at handelsanalysen ikke besvarer spørsmålet om hvordan foreslåtte definisjon på
plasskrevende varehandel vil påvirke eksisterende sentrumshandel, Vinterbro senter eller
andre nærliggende handelsområder.

Definisjonen på plasskrevende handel
Som analyser også sier, så er plasskrevende handel en av Ås Kommunes viktigste kilder til
næringsvirksomhet, med et fortrinn i regionen. Det er derfor viktig at Ås Kommune bygger
videre på denne fordelen, og bruker den til å tiltrekke seg nye næringsaktører - og ikke
regulerer et område som vil lokke til seg aktører vi allerede har - bare 3-4 minutter unna. Vi
tenker da spesielt på elektronikk, faghandel og sport.

Vi har vært i dialog med handelsområdene rundt nygård, og blant annet Vinterbro Senter er
selv bekymret for hvordan en utvidet definisjon vil påvirke deres handels grunnlag.

Dagens definisjon er klar og tydelig og derfor bør den ikke gis rom for annen tolkning.
«Retningslinjene gjelder forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner,
trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.»



Handelslekkasjen
Vi kan ikke forstå hvordan analysen har kommet frem til at “... den betydelige
underdekningen viser at det bør etableres et avlastningssenter i Follo handelsregion som
kan demme opp for den store handelslekkasjen ut av regionen.”

Det er klart at Alna har store konkurransefortrinn, med et stort næringsområde for
plasskrevende handel - og ikke minst Ikea. Vi er svært undrende på hvordan
handelsanalysen ville sett ut hvis man tok vekk tilbud vi den dag i dag ikke har i Follo.

Vi ber om en utdypning på hvor handelslekkasjen er, og hvordan det er kommet frem til
dette. Hverken vi, eller næringsaktører i de nevnte bransjene er enige i at vi har en stor
handelslekkasje ut av Follo som handelsregion - spesielt innen elektronikk, hvitevarer,
brunevarer, byggevarer.



Frogn Næringsråd 

 
 

Frogn Næringsråd, Postboks 9, 1441 Drøbak 
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Odin Prosjektering as 

Gladengveien 3B 

0661 Oslo 

 

        Drøbak. 16.04.2021 

 

Nygård Næringspark 

 

Det er flere medlemmer hos oss som har reagert på forslaget til planen.  

Vi vil med dette brevet be om å få utsatt frist for innsendelse av innsigelse i planarbeidet.  

Det vi ønsker å se nærmere på er: Hvilken konsekvenser etableringen av dette handelssentrumet har 

for handel og arbeidsplasser i hele Follo.  

 

Frogn Næringsråd har styremøte om saken nå til mandag 19.04. Og vi har medlemsmøte om saken 

onsdag 28.04.  

 

Vi kommer med en mer omfattende uttalelse innen 01.05.2021 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

for Frogn Næringsråd 

 

Geir Aaslund 

Gruppeleder i Eiendom og Håndverk 

 

 

  

 

 

 



Til: Odin Prosjektering AS,  
Gladengveien 3B, 0661 Oslo.  
V/Sveinung Syversen 
 
 

Endring av R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark - 
Høring 

BEKYMRING TIL FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR NYGÅRD NÆRINGSPARK 
 «Konsekvenser ved endring i definisjon av plasskrevende handel – Ås kommune» 
 
Det er med stor uro vi på Vinterbro senter opplever diskusjon når det gjelder  «plasskrevende handel». 
Vi er den første til å erkjenne at begrepet er vanskelig, samtidig ønsker vi heller ikke være noen 
bremsekloss for konkurranse mellom ulike aktører og handelssteder. 
 
Likevel er det en del ting ved dagens situasjon som gjør oss svært bekymret. 
 
Den tradisjonelle handelsnæringen er i stor endring. Trussel fra netthandelen er økende, og mange av 
våre butikker på Vinterbro har måtte stenge dørene de siste årene. Covid-19 har forsterket den 
vanskelige situasjonen for mange bransjer ytterligere. I tillegg er det stor bransjeglidning. Det betyr at 
de store spesialkjedene tilbyr et større og større sortiment, noe som igjen gir de tradisjonelle butikkene 
konkurranse. Konkret betyr det at hvis store aktører innen kategoriene sport, hvitevarer, brunevarer 
og møbler kan etablere seg på Nygårds-krysset, vil det komme i sterkt konkurranse med allerede 
etablerte butikker på Vinterbro Senter og i Ås Sentrum.  
 
Med dette bakteppe er det altså svært viktig med en lik tolkning av regelen rundt «plasskrevende 
handel».   
 
Dagens definisjon er klar og tydelig og derfor bør den ikke gis rom for annen tolkning. 
«Retningslinjene gjelder forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast 
og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre.» 
  
Dette er fra tidligere Akershus fylke tydelig lagt til grunn at det skal utvises forsiktighet med etablering 
av nye arealer for slik handel. Dette er fastslått i den regionale plan for handel, service og 
senterstruktur, vedtatt desember 2018, som igjen bygger på de statlige retningslinjene for planlegging.  
 
Det heter i planens punkt 5.2 (vår understreking): 
 

Kommunene kan avsette egnede områder som skal romme salg av plasskrevende 
varegrupper i regionale næringsområder med allsidig virksomhet, og i lokale 
næringsområder med tilsvarende karakter. Det bør fortrinnsvis tas utgangspunkt i en 
videreføring av eventuelle eksisterende arealer for dette formål – så fremt områdene er 
lokalisert på egnede plasser i henhold til kriteriene angitt i pkt. 5.2.6. 

 
I forbindelse med reguleringsplanen for området ved Nygårdskrysset, er det i stedet foreslått å utvide 
definisjonen av «plasskrevende handel» vesentlig.  
 
Det må etter vår oppfatning være desto større grunn til forsiktighet med dette. Den regionale planen 
legger veldig klart opp til at handel kun skal skje ved de definerte lokale byer og tettsteder (herunder 
blant annet Ås og Ski). Unntak fra dette kan gjøres for plasskrevende handel. En ny og utvidet definisjon 
av begrepet plasskrevende vil etter vår oppfatning uthule og være i strid med de prinsipper som 
fremgår av den regionale planen, da det vil tillate etablering av det som egentlig er definert som 



«vanlig» handel også utenfor byer/tettsteder. Det er nettopp dette fylkesplanen tar sikte på å 
forhindre. 
 
 
Hvorfor er et levende Vinterbro Senter så viktig? 
Ingen av oss ønsker «amerikanske tilstander», der kjøpesenterdød er et velkjent begrep. Mange av de 
tristeste lokalsamfunnene i USA er nettopp de fraflyttede bygdene eller kjøpesentrene med tomme 
lokaler.   Dette ser vi allerede også skjer i Norge og jeg kan nevne Biri, Harstad og Arendal som 
eksempler – hvor etableringer av Næringsparker har fått negative innvirkninger på allerede etablerte 
handelsområde, men ikke minst handel og aktivitet i sentrum.   
 
Vinterbro har også svært mange positive ringvirkninger. Over 800 mennesker har arbeidet sitt her. En 
kraftig reduksjon i antall butikker vil redusere både arbeidsplasser, men også skatteinntekter for 
kommunen. 
 
Vinterbro har vært en del av handelen i kommunen i mange år. Mange trekker frem senteret som et 
viktig velferdsgode i kommunen, og Vinterbro er en unik møteplass for ulike målgrupper i mange 
aldersgrupper. Tar man en tur innom senteret, treffer man både eldre med en kaffekopp, 
småbarnsmødre på barseltur eller unge som hygger seg sammen.  I tillegg er også senteret en flott 
møteplass for ulike aktiviteter enten det er for barn, organisasjoner eller politiske treff og eventer. 
 
Vinterbro har stort fokus på etablering av helse og velvære, som tannleger, lege og fysioterapeuter. I 
tillegg har senteret et bibliotek med mange samfunnsnyttige aktiviteter – sist nå utlån av EL-sykler. 
Senterets spisesteder er også et sosialt tilbud til mange besøkende, både ensomme, men også for å 
treffe kjente eller nå også møteplass for business eller skolearbeid.   
 
En annen grunn for å bevare et sterkt Vinterbro, er miljø-argumentet. Vinterbro er godt etablert i 
forhold til infrastruktur og eksisterende bygningsmasse. Her er ingen nye veier som skal bygges eller 
natur som må vike for å gi plass til nytt handelsareal.  Etablering eller forsterkning av et tredje 
handelsområde vil føre til mer bilkjøring i området.  Den etablerte handelsstrukturen skjer i dag 
mellom Ås Sentrum og Vinterbro Senter og aksen har forsterket seg sammen med den utviklingen som 
har skjedd i kommunen – med både innflytting av flere mennesker, men også den beliggenheten Ås 
har til Oslo. 
 
Nettopp miljøargumentene er også helt vesentlige grunnlag for den regionale planen for tidligere 
Akershus fylke som det ovenfor er vist til, og en hovedårsak til at handel i utgangspunktet kun skal 
lokaliseres ved etablerte handelssentra. 
 
Vinterbro ønsker konkurranse velkommen, men samtidig må vi erkjenne at uklare vilkår vil true 
arbeidsplassene og gjøre fremtiden til Vinterbro usikker.   
 
Vi mener med bakgrunn i ovenstående at planforslaget ikke bør vedtas, alternativt bør konsekvensene 
av planforslaget utredes nærmere. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Steen og Strøm A/S 
 
Elisabeth Lohk 
Senterleder for Vinterbro Kjøpesenter 
 
Vinterbro, 16.04.2021 
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Merknader til forslag til endring av Reguleringsplan for Nygård næringspark
 
Thon Gruppen fremmer følgende merknad til plansaken:
 
Etter nøye gjennomgang av handels-/trafikkanalyse i en gruppe bestående av trafikkonsulenter,
plankonsulenter og egne resurser med sterk lokalkunnskap i hele regionen, må vi konkludere
med at analysene tar utgangspunkt i svært mangelfulle og usikre forutsetninger. En rekke
eksempler er konkretisert i vedlegget. Analysene er gjennomført av dyktige konsulenter med
gode akademiske modeller, men likevel krever analysemetodene at det settes opp premisser
som uunngåelig vil basere seg på subjektive vurderinger som etter vår oppfatning er feilaktige og
mangler transparens. Analysemetodene er ufullstendige i denne sammenheng, og premisser kan
kun defineres basert på en omfattende spørreundersøkelse som må utføres av anerkjente
fagfolk med gjennomtenkte og relevante spørsmål med et stort antall intervjuer fordelt over
hele den berørte regionen.
 
Vi stiller oss sterkt tvilende til at tiltaket ikke vil generere store trafikkendringer og -økninger,
samt vi ser at handelsmønsteret vil endres med store, negative konsekvenser for regionen.
 
Denne plansaken medfører alvorlige konsekvenser  og tilsier at kommunen må stille strenge krav
til at analysene for handel/trafikk er pålitelige, fullstendige og  transparente.
 
Med vennlig hilsen / Best Regards

Jarle Brunsell
Prosjektutvikler
+47 938 96 636
jarle.brunsell@olavthon.no

Olav Thon Gruppen
 
olavthon.no
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Kommentarer til trafikkanalyse: 


 


• Beregning for underdekning/handelslekkasje og grunnlaget for gravitasjonsmodellen 
fremstår lite transparent. Hvilke virksomheter og lokasjoner har man tatt med i regnestykket 
i handelsanalysen og gravitasjonsmodellen? Vi savner også figurer som viser hvor mange 
turer som går til de forskjellige lokasjonene i dag, og hvor mange turer som går til de 
forskjellige lokasjonene ved utvidelse av Nygård Næringspark for hvert alternativ. 


• Slik vi leser trafikkanalysen ser det ut til at man forutsetter at all trafikken til Nygård 
Næringspark vil være omfordelte turer som i dag gjennomføres til andre steder, som for 
eksempel bydel Alna i Oslo. Dette er, slik vi ser det, grunnen til at man beregner et redusert 
trafikkarbeid (kjøretøykilometer) ved en utbygging på Nygård Næringspark. Spørsmålet er 
om man i dag reiser ens ærend for å handle på lokasjonene lengst unna, eller om man 
handler der fordi man er der uansett på grunn av arbeid eller lignende. I så fall vil jo ikke 
bilturen til Alna bli borte? 


• Det ser ikke ut til at man har tatt høyde for at Nygård Næringspark kan medføre nyskapt 
trafikk, det vil si bilturer som ikke gjennomføres i dag. Kan det være sånn at man i dag ikke 
gjennomfører en tur til dit man ønsker å handle fordi det er for langt, mens man i fremtiden 
velger å kjøre til Nygård Næringspark fordi dette ligger nærmere enn dagens tilbud?  


• Det er i scenario A til C beregnet en trafikkøkning på ÅDT 2684–4400 til/fra Nygård 
Næringspark. Det bør vurderes hvordan trafikkøkningen vil på virke trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet lokalt. 


 


 


 


 


Kommentarer til handelsanalysen 


Formannskapet i Ås kommune ønsker å legge hvitevarer, brunevarer, møbler samt forretninger 


innenfor destinasjonshandel/faghandel med en størrelse på minimum 1.500,- m2 til definisjonen, 


som tidligere kun har inneholdt motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, 


planter/hageartikler. 


 


Svakheter og mangler ved handelsanalysen: 


 


• Mangler konsekvensen av at det vil være rimeligere å etablere seg utenfor sentrum og i en 


enklere bygningsmasse med lavere driftskostnader enn i et kjøpesenter eller et bysentrum. 


Dette vil naturlig nok trekke næringsdrivende ut av sentrum og inn i Nygård handelspark. 


 







• Bør inkludere effekt av ved økt netthandel, særlig etter koronaperioden, vil et utvidet 


handelssenter utenfor sentrum med faghandel trekke enda flere mennesker ut av sentrum 


og det blir enda vanskeligere å drive for de som er igjen. Gjenværende butikker trenger 


destinasjonsbutikker i nærheten for å overleve.  


 


• Merk at definisjonen destinasjonshandel er utelatt fra handelsanalysen, mens denne 


definisjonen er en del av formannskapets innstilling av 11.11.20.  


 


• Analysen må gjøre et skille mellom hva som er bigbox, og som må ligge utenfor sentrum, og 


hva som er faghandel som kan ligge i sentrum. Dette fordi både Ås og Ski er avhengige av 


godt utviklet næring og handel for å holde mennesker i sentrum, siden man ikke er Drøbak 


med koselige smågater eller Fredrikstad med restauranter ved sjøen, Tall Ship Races eller 


andre opplevelser som trekker.  


 


• På side 13, alternativ C utelates det faghandel, som vi mener er det vi diskuterer nå. 


Faghandel kan være fotobutikk, garnbutikk, skobutikk, sportsbutikk etc som velger å øke 


antall kvm til 1.500 fordi leien er rimelig. 


 


• Det vises til at butikker som vil velge å legge seg i Nygård, ikke allerede ligger i Ås eller Ski, og 


at de har hatt mulighet til det, men har valgt å ikke benytte seg av det. Ved å tilføye 


faghandel og destinasjonshandel til definisjonen, faller både skobutikker, sportsbutikker, 


klesbutikker, matvarebutikker inn i definisjonen, og de ligger allerede i Ås og Ski. 


 


• Deet vises til at brandstores/conceptstores som har forretninger i sentrum som har en 


omsetning som ikke kan forsvare leiekostnadene og dermed fører utgiftene på 


markedsføringsbudsjettet. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Alle drivere av butikker, enten det 


er brandstores eller annen type butikk, er avhengig av god omsetning. Franchisetagere er 


ofte de som inngår leieavtalene, og som tar både omsetningen og kostnadene.  


 


• Det vises til effektiv handel i handelsanalysen. I en næringspark vil det naturlig være større 


avstander og man vil flytte bilen ut ifra hvor i næringsparken man skal handle. Dette gir økt 


trafikk, vil gå ut over miljø, og være mindre effektivt. 


 


• Å legge destinasjonshandel/faghandel utenfor sentrum, vil kunne tømme sentrum og 


kjøpesentrene for viktige leietagere, som igjen vil utarme handleopplevelsen og trekke 


kundene ut av sentrum. 


 


• Det bør tas hensyn til at 1.500 m2 er ikke stort, og på Ski Storsenter har vi flere 


velfungerende butikker innen faghandel/destinasjonshandel som er over 1.500 m2.  


 


• Det vises i handelsanalysen til bigboxes, og at disse bør legges utenfor sentrum. Faghandel på 


1.500 m2 er etter vår mening ikke typiske bigbox. Bigbox er Ikea, Obs Bygg, Maxbo, 


Felleskjøpet, Plantasjen. Det er enighet om at disse bør ligge utenfor sentrum. Åpner man for 


faghandel på 1.500 m2, vil aktører som HM-konseptene (Arket, HM Home, Cos, Monkey, & 


Other Stories), Zara, Rema 1000, Clas Ohlson og andre butikker som nå ligger i sentrum og på 


kjøpesentre, kunne flytte inn i Nygård handelspark. 


 







• Det vises i handelsanalysen til at svært mange kjeder og forretninger reduserer arealet i 


forretningene. Dette stemmer ikke – vår erfaring er at svært mange kjeder og forretninger 


ønsker og trenger større plass.  


o I 2017 hadde vi 147 leietagere 


o I 2020 hadde vi 141 leietagere 


o Vi har det samme utleide arealet, det vil si at flere leietagere har fått større plass.  


 


• Det vises i handelsanalysen til at omsetningen i butikker i kjøpesentre går ned. Ser vi bort ifra 


koronaperioden i 2020/2021, er det ikke stor nedgang i omsetning på Ski Storsenter.  


 


- 2016: 2.082 milliarder 


- 2017: 2.092 milliarder 


- 2018: 2.135 milliarder 


- 2019: 2.118 milliarder 


 


 


• I handelsanalysen vises det til Trondheim, Haugesund og Arendal, som lykkes som bysentrum 


samtidig som de har store handelssentre utenfor sentrum. Både Trondheim, Haugesund og 


Arendal har bysentrum med andre kvaliteter enn handel, som f.eks. nærhet til sjø, hyggelige 


områder som Bakklandet etc. Ski mangler i stor grad disse kvalitetene og har enda større 


behov for et fungerende næringsliv for å holde mennesker i sentrum. 


 


• Handelsanalysen viser til Varnaveien som ligger mellom Moss og Rygge. Her er det som 


tidligere var industriområde med kun bigboxes i ferd med å overta for sentrum. Sentrum, 


med både kjøpesenter og små butikker/spisesteder dør ut og flere og flere lokaler står 


tomme. I stedet utvikles dette området med enorme mengder boliger/blokker, og 


småbutikker åpner innimellom bigbox-butikkene. Små kaffebarer og fine spisesteder, apotek, 


helsehus med blant annet Volvat, matvarebutikker blomsterbutikker, interiørbutikker, 


klesbutikker har åpnet, og mer er på trappene. Man får alt man behøver på dette området, 


og trenger ikke lenger å reise inn til sentrum. 


Her er det gode parkeringsmuligheter, og enkel adkomst med bil og erfaringen viser at folk 


ønsker å reise dit for å handle. Resultatet er at bylivet dør ut i Moss.  


 


• Handelsanalysen anbefaler at det ikke skal tillates servering i Nygård handelspark, og viser til 


viktigheten av at det ikke åpnes opp for dette. Spisesteder trekker mennesker og gjør at 


kunder oppholder seg lengre i området. Spisesteder i dette området vil også trekke kunder ut 


fra sentrum og kjøpesentrene.  


Spørsmålet er hvor lenge det er til man opphever denne klausulen når hele området har blitt 


etablert med faghandel/destinasjonshandel i tillegg til bigbox. Ski Bygg kan vise til en meget 


suksessrik cafe, som i utgangspunktet startet som frokoststed for håndverkere, men som 


med god drift og dyktige drivere er en destinasjon i seg selv. Vil man nekte Maxbo å åpne 


noe tilsvarende? Hva dersom Arket (HM-eid mote) bestemmer seg for å åpne sin første 


butikk i Norge i dette området? Arket har egen cafe i sitt konsept.  


 


• På side 57 og 58 vises det til underdekning innenfor byggevarer, elektronikk, bredt 


vareutvalg, sport og fritid. Forfatter av analysen viser ikke til faghandel, som er vårt 


ankepunkt.  
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Kommentarer til trafikkanalyse: 

 

• Beregning for underdekning/handelslekkasje og grunnlaget for gravitasjonsmodellen 
fremstår lite transparent. Hvilke virksomheter og lokasjoner har man tatt med i regnestykket 
i handelsanalysen og gravitasjonsmodellen? Vi savner også figurer som viser hvor mange 
turer som går til de forskjellige lokasjonene i dag, og hvor mange turer som går til de 
forskjellige lokasjonene ved utvidelse av Nygård Næringspark for hvert alternativ. 

• Slik vi leser trafikkanalysen ser det ut til at man forutsetter at all trafikken til Nygård 
Næringspark vil være omfordelte turer som i dag gjennomføres til andre steder, som for 
eksempel bydel Alna i Oslo. Dette er, slik vi ser det, grunnen til at man beregner et redusert 
trafikkarbeid (kjøretøykilometer) ved en utbygging på Nygård Næringspark. Spørsmålet er 
om man i dag reiser ens ærend for å handle på lokasjonene lengst unna, eller om man 
handler der fordi man er der uansett på grunn av arbeid eller lignende. I så fall vil jo ikke 
bilturen til Alna bli borte? 

• Det ser ikke ut til at man har tatt høyde for at Nygård Næringspark kan medføre nyskapt 
trafikk, det vil si bilturer som ikke gjennomføres i dag. Kan det være sånn at man i dag ikke 
gjennomfører en tur til dit man ønsker å handle fordi det er for langt, mens man i fremtiden 
velger å kjøre til Nygård Næringspark fordi dette ligger nærmere enn dagens tilbud?  

• Det er i scenario A til C beregnet en trafikkøkning på ÅDT 2684–4400 til/fra Nygård 
Næringspark. Det bør vurderes hvordan trafikkøkningen vil på virke trafikkavvikling og 
trafikksikkerhet lokalt. 

• Ref: trafikkstrømmer pt og etter en eventuell utvidelse av området: Vi tror det ikke er tatt 
hensyn til økt biltrafikk nordfra i Kveldsroveien fra Vinterbro. Dette skjer på bakgrunn av at 
det ofte er kø på E-18 sør/østover fra avkjøringen ved Tusenfryd eller i selve Nygårdskrysset. 

• Ref: Handelsreiser til eksterne områder som Alnabru. Dette vurderer vi som svært lite 
sannsynlig rent handelsmessig. Om dette inntreffer er det enten som følge av arbeidsplass i 
dette området eller som følge av en spesifikk vare. 

• Ref. tabell 4.10. Her tror vi det er flere feil: 
o I overskriften står det «Follo». Follo som område er ikke definert og tidligere er det 

kun snakket om Ås, Vinterbro og delvis Ski Sentrum 
o Vi tror at det er liten eller ingen handelslekkasje for elektro (brune-/ hvitevarer) i 

området. Dette da det er tilbud innen brune-/hvitevarer både på Vinterbro, Ski 
Sentrum, Vestby, Askim mf. 

o Vi tror at det er liten eller ingen handelslekkasje for møbler om man tar IKEA ut av 
denne beregningen (Ikea mener vi ikke er relevante) Dette da det er tilbud innen 
møbler både på Vinterbro, Ski Sentrum, Vestby, Askim mf. 

• Ref Klimagassutslipp og lokale utslipp: Trafikkanalysen skriver at de tror det ikke vil føre til øk 
biltrafikk med utvidelsen av handelsareal. Vi tror det motsatte. Dette da det er mange som 
nå går eller reiser kollektivt til andre handelsarealer. Disse må reise med bil da 
Nygårdskrysset er kun bilbasert. 

 

 



 

 

Kommentarer til handelsanalysen 

Formannskapet i Ås kommune ønsker å legge hvitevarer, brunevarer, møbler samt forretninger 

innenfor destinasjonshandel/faghandel med en størrelse på minimum 1.500,- m2 til definisjonen, 

som tidligere kun har inneholdt motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, 

planter/hageartikler. 

 

Svakheter og mangler ved handelsanalysen: 

 

• Mangler konsekvensen av at det vil være rimeligere å etablere seg utenfor sentrum og i en 

enklere bygningsmasse med lavere driftskostnader enn i et kjøpesenter eller et bysentrum. 

Dette vil naturlig nok trekke næringsdrivende ut av sentrum og inn i Nygård handelspark. 

 

• Bør inkludere effekt av ved økt netthandel, særlig etter koronaperioden, vil et utvidet 

handelssenter utenfor sentrum med faghandel trekke enda flere mennesker ut av sentrum 

og det blir enda vanskeligere å drive for de som er igjen. Gjenværende butikker trenger 

destinasjonsbutikker i nærheten for å overleve.  

 

• Merk at definisjonen destinasjonshandel er utelatt fra handelsanalysen, mens denne 

definisjonen er en del av formannskapets innstilling av 11.11.20.  

 

• Analysen må gjøre et skille mellom hva som er bigbox, og som må ligge utenfor sentrum, og 

hva som er faghandel som kan ligge i sentrum. Dette fordi både Ås og Ski er avhengige av 

godt utviklet næring og handel for å holde mennesker i sentrum, siden man ikke er Drøbak 

med koselige smågater eller Fredrikstad med restauranter ved sjøen, Tall Ship Races eller 

andre opplevelser som trekker.  

 

• På side 13, alternativ C utelates det faghandel, som vi mener er det vi diskuterer nå. 

Faghandel kan være fotobutikk, garnbutikk, skobutikk, sportsbutikk etc som velger å øke 

antall kvm til 1.500 fordi leien er rimelig. 

 

• Det vises til at butikker som vil velge å legge seg i Nygård, ikke allerede ligger i Ås eller Ski, og 

at de har hatt mulighet til det, men har valgt å ikke benytte seg av det. Ved å tilføye 

faghandel og destinasjonshandel til definisjonen, faller både skobutikker, sportsbutikker, 

klesbutikker, matvarebutikker inn i definisjonen, og de ligger allerede i Ås og Ski. 

 

• Deet vises til at brandstores/conceptstores som har forretninger i sentrum som har en 

omsetning som ikke kan forsvare leiekostnadene og dermed fører utgiftene på 

markedsføringsbudsjettet. Dette kjenner vi oss ikke igjen i. Alle drivere av butikker, enten det 

er brandstores eller annen type butikk, er avhengig av god omsetning. Franchisetagere er 

ofte de som inngår leieavtalene, og som tar både omsetningen og kostnadene.  

 



• Det vises til effektiv handel i handelsanalysen. I en næringspark vil det naturlig være større 

avstander og man vil flytte bilen ut ifra hvor i næringsparken man skal handle. Dette gir økt 

trafikk, vil gå ut over miljø, og være mindre effektivt. 

 

• Å legge destinasjonshandel/faghandel utenfor sentrum, vil kunne tømme sentrum og 

kjøpesentrene for viktige leietagere, som igjen vil utarme handleopplevelsen og trekke 

kundene ut av sentrum. 

 

• Det bør tas hensyn til at 1.500 m2 er ikke stort, og på Ski Storsenter har vi flere 

velfungerende butikker innen faghandel/destinasjonshandel som er over 1.500 m2.  

 

• Det vises i handelsanalysen til bigboxes, og at disse bør legges utenfor sentrum. Faghandel på 

1.500 m2 er etter vår mening ikke typiske bigbox. Bigbox er Ikea, Obs Bygg, Maxbo, 

Felleskjøpet, Plantasjen. Det er enighet om at disse bør ligge utenfor sentrum. Åpner man for 

faghandel på 1.500 m2, vil aktører som HM-konseptene (Arket, HM Home, Cos, Monkey, & 

Other Stories), Zara, Rema 1000, Clas Ohlson og andre butikker som nå ligger i sentrum og på 

kjøpesentre, kunne flytte inn i Nygård handelspark. 

 

• Det vises i handelsanalysen til at svært mange kjeder og forretninger reduserer arealet i 

forretningene. Dette stemmer ikke – vår erfaring er at svært mange kjeder og forretninger 

ønsker og trenger større plass.  

o I 2017 hadde vi 147 leietagere 

o I 2020 hadde vi 141 leietagere 

o Vi har det samme utleide arealet, det vil si at flere leietagere har fått større plass.  

 

• Det vises i handelsanalysen til at omsetningen i butikker i kjøpesentre går ned. Ser vi bort ifra 

koronaperioden i 2020/2021, er det ikke stor nedgang i omsetning på Ski Storsenter.  

 

- 2016: 2.082 milliarder 

- 2017: 2.092 milliarder 

- 2018: 2.135 milliarder 

- 2019: 2.118 milliarder 

 

 

• I handelsanalysen vises det til Trondheim, Haugesund og Arendal, som lykkes som bysentrum 

samtidig som de har store handelssentre utenfor sentrum. Både Trondheim, Haugesund og 

Arendal har bysentrum med andre kvaliteter enn handel, som f.eks. nærhet til sjø, hyggelige 

områder som Bakklandet etc. Ski mangler i stor grad disse kvalitetene og har enda større 

behov for et fungerende næringsliv for å holde mennesker i sentrum. 

 

• Handelsanalysen viser til Varnaveien som ligger mellom Moss og Rygge. Her er det som 

tidligere var industriområde med kun bigboxes i ferd med å overta for sentrum. Sentrum, 

med både kjøpesenter og små butikker/spisesteder dør ut og flere og flere lokaler står 

tomme. I stedet utvikles dette området med enorme mengder boliger/blokker, og 

småbutikker åpner innimellom bigbox-butikkene. Små kaffebarer og fine spisesteder, apotek, 

helsehus med blant annet Volvat, matvarebutikker blomsterbutikker, interiørbutikker, 

klesbutikker har åpnet, og mer er på trappene. Man får alt man behøver på dette området, 

og trenger ikke lenger å reise inn til sentrum. 



Her er det gode parkeringsmuligheter, og enkel adkomst med bil og erfaringen viser at folk 

ønsker å reise dit for å handle. Resultatet er at bylivet dør ut i Moss.  

 

• Handelsanalysen anbefaler at det ikke skal tillates servering i Nygård handelspark, og viser til 

viktigheten av at det ikke åpnes opp for dette. Spisesteder trekker mennesker og gjør at 

kunder oppholder seg lengre i området. Spisesteder i dette området vil også trekke kunder ut 

fra sentrum og kjøpesentrene.  

Spørsmålet er hvor lenge det er til man opphever denne klausulen når hele området har blitt 

etablert med faghandel/destinasjonshandel i tillegg til bigbox. Ski Bygg kan vise til en meget 

suksessrik cafe, som i utgangspunktet startet som frokoststed for håndverkere, men som 

med god drift og dyktige drivere er en destinasjon i seg selv. Vil man nekte Maxbo å åpne 

noe tilsvarende? Hva dersom Arket (HM-eid mote) bestemmer seg for å åpne sin første 

butikk i Norge i dette området? Arket har egen cafe i sitt konsept.  

 

• På side 57 og 58 vises det til underdekning innenfor byggevarer, elektronikk, bredt 

vareutvalg, sport og fritid. Forfatter av analysen viser ikke til faghandel, som er vårt 

ankepunkt.  

 



Ås Venstre, org.nr 913 228 936

Odin Prosjektering AS, sveinung@odin1.no 16. april  
2021

Innspill - Endring av R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark – Høring

Ås Venstre har lest dokumentene « Endring av R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark – 
Høring» med interesse. 

HANDELSANALYSE

Det er mange interesse aspekt som er nevnt. Mange av disse aspekt nevner generelle 
handelstrender, som kan være nyttig til så mangt. Det er så noen aspekt om Ås, blant annet (s13, 5. 
avsnitt):

-  «Resultatet viser at det er så stor underdekning i Follo handelsregion at det er grunnlag for 
betydelig utvikling av areal- og plasskrevende handelskonsepter ved Nygård.»

Denne argumentasjonen kan brukes til flere ulike konklusjoner. Dersom handelen er slik at «vi burde 
handlet mer her» (les: underdekning) så vil ikke konklusjonen «er grunnlag for betydelig utvikling av 
areal- og plasskrevende handelskonsepter ved Nygård» si noe om hvordan utviklingen vil bli hos 
eksisterende handelssteder i området.  Dersom det er en teoretisk underdekning, og handelsstanden
ikke har en sterk økonomi, er ikke nødvendigvis løsningen for eksisterende sentrumshandel å skape 
mer handel et annet sted. Konklusjonen kan like gjerne være «her har eksisterende handel et 
potensial som må utnyttes ved å gi kundene bedre handelsopplevelse»

På side 48 står det «Mens Ås kommune fungerer som en motor for plasskrevende handel, har Ski en 
sterk markedsposisjon innen utvalgsvarer (klær, sko, ur og optikk mv). Begge kommuner har tapt 
markedsandeler og Ås kommune nærmer seg snitt for landet. Som regionalt senter og fremtidig by, 
er dette en svært negativ utvikling.»  Når det skrives «fremtidig by» må det være snakk om Ås 
sentrum, da det ikke er andre definerte byer i Ås sentrum.  På side 51 står det «i enkelte byer tas ut 
vekst i omsetning av service og tjenester». I figur 6-10 (s52) og 6-11 (s53) vises det figurer at 
tjenester og service  øker omsetningen i sentrumsområder på Østlandet.  Likevel er konklusjonen at 
handle bør tillates «tillates etablert i sentrumseksterne handelsklynger» . Konklusjonen kunne like 
gjerne vært at siden tjenester og service øker i sentrumsområdet bør man benytte dette momentet 
til å skape gode handel og gode handelsopplevelser i sentrum. Dette aspektet er ikke vurdert i 
analysen,  noe som viser at den er veldig ensidig.

Det er den generelle analysen argumentert for at plasskrevende handel med fordel kan og bør legges
til Nygårdskrysset. Argumentasjonen i den generelle delen legger føringer for konklusjon i den 
spesifikke delen, kapittel 7 – Konsekvenser.  Men spørsmålet om konsekvenser gjelder også 
faghandel. Faghandel er i den generelle delen stort sett hoppet over mht effekt på sentrum.

I kapittel 7.5 (s57) står det «elektriske artikler, møbler og innbo vil bidra til å dekke opp den 
betydelige handelslekkasjen for disse vareslagene. Utvidelse med plasskrevende varer vil ikke få 
konsekvenser for bysentrum da disse er uegnet i sentrum. » Her står det implisitt at eletkriske artikler 

https://www.venstre.no/lokal/viken/as/
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er uegnet i sentrum. I Ski sentrum er det både store (Elkjøp og Power) og små elektriske-artikler 
butikker (bl.a. Kjell og Co, «Elkjøp Phonehouse»).  Av innbo er bl.a Sense of Style  og Christiania 
Belysning i sentrum, to butikker som har relativt lite area. Ergo medfører ikke ovennevnte sitat fra 
kapittel 7 riktighet. 

Kort oppsummert mener vi handelsanalysen primært viser om det kan være et marked for handel i 
det aktuelle området. Det er mye statistikk om trender i handel. Eventuell konkret effekt på lokal 
handel er analysert og diskutert i mindre grad.

Basert på ovennevnte mener vi i Ås venstre at handelsanalysen er utilstrekkelig for det formålet 
kommunestyret etterspurte den 25. nov . 2020.

TRAFIKKANALYSE

Denne analysen har mange interessante tall og mye informasjon. Og scenarioene A,B, C som er nevnt
er relevante. Men i analysen finner vi ikke at det  f.eks. konkret sier hvilken miljøbelastning det får 
dersom handelen flyttes fra nærliggende sentrum til  R-272 Reguleringsplan for Nygård, med utvidet 
definisjon av handel. Det sies på side 30, 3. avsnitt at  «influensområdet er delt inn i 7 soner», men 
det vises ikke konkrete resultat for disse. Gravitasjonsmodellen viser deretter til to parametres, der 
begge har med å gjøre handelstedets attraktivitet. Det er ikke fortalt hvordan man har lagd 
attraktiviteten for f.eks. Ski sentrum, Ås sentrum eller Vinterbro senter. For eksempel kan man se for 
seg at når Ås sentrum får flere innbyggere og mer areal til næring, vil attraktiviteten endres fra 
dagens sitausjon.  Dette er svakheter ved analysen. Og de er så viktige at vi mener denne analyse ikke
svarer på vedtaket i kommunestyret den 25. nov . 2020.

Vennlig hilsen

Ås Venstre
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Nygårds Næringspark.
Viser til tlf og vedlegger mitt innspill til høringen
 
 
MERKNADER TIL FORSLAG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR
NYGÅRD NÆRINGSPARK
 
Innledning

Vi viser til forslag om endring av Reguleringsplan for Nygård næringspark (18.10.2012), se
plandokumenter her: Endring av R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark - Høring - Ås
kommune (as.kommune.no)

Slik vi ser det, burde Ski Storsenter, Vestby Kjøpesenter og Vinterbro Kjøpesenter også vært varslet,
da endringene i reguleringsplanen åpenbart påvirker også deres virksomhet.

Forslaget til endring innebærer en utvidelse av begrepet «Plasskrevende varehandel» som er
foreslått presisert i endret reguleringsbestemmelse § 3.1.

Forslaget til endret reguleringsbestemmelse § 3.1 er som følger:

«Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt forretning for
plasskrevende varehandel. Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes:
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer,
brunevarer og møbler, samt forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum
1500 m2 BRA.»

Vi er av den oppfatning at forslaget er uheldig og ikke bør vedtas og i alle fall at planbehandlingen bør
utsettes.

Planendringen bør ikke vedtas

Dagens regulering åpner for en betydelig utvikling av handelsareal innenfor planområdet, med
plasskrevende varehandel som definert i planbeskrivelsen. Definisjonen av plasskrevende
varehandel i planbeskrivelsen er sammenfallende med definisjonen av plasskrevende varehandel i
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur fra Akershus fra 2001:

«forretninger med salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre».

Regional plan for handel, service og senterstruktur trådte i kraft 10.06.2020. Her heter det at:

«Kommunene kan avsette egnede områder som skal romme salg av plasskrevende
varegrupper i regionale næringsområder med allsidig virksomhet, og i lokale næringsområder
med tilsvarende karakter.»

I planbeskrivelsen er det uttalt at den iht Regional plan for handel, service og senterstruktur «legges
opp til at kommunene selv skal definere begrepet [plasskrevende varehandel] ut fra de lokale
forutsetningene». Dette oppfatter vi er en basert på en fortolkning av KMDs vedtak av 10.7.2020, der
departementet opprettholdt den regionale planen uten en definisjon av plasskrevende varer. KMD
uttalte i vedtaket:
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Av dette følger at kommunen har anledning til å definere hvilke arealkrevende virksomheter for salg
av plasskrevende varer som kan tillates etablert utenfor senterområdene, og at handelsanalyser vil
være viktige beslutningsdokumenter i den sammenheng.

Reguleringsendringen for Nygård næringspark bygger på Kommunestyrets behandling 25.11.2020
der følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret fastsetter, i tråd med nye regionale føringer, følgende definisjon av begrepet
plasskrevende varehandel:

· Med plasskrevende varehandel/varegrupper menes: motorkjøretøy, landbruksmaskiner,
trelast/byggevarer, planter/hageartikler, hvitevarer, brunevarer og møbler. Det åpnes også for andre
forretninger innenfor faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA forutsatt at det er
gjennomført handelsanalyse som viser at det ikke gir negativ virkning for eksisterende
sentrumshandel, samlet trafikkmønster, og klima- og miljøkonsekvenser.

· Definisjonen gjøres også gjeldende for R-272 Reguleringsplan for Nygård næringspark.

· Overstående definisjon innarbeides i ny kommuneplan.

Verdt å merke seg er at vedtaket avviker vesentlig fra Rådmannens innstilling ved at definisjonen er
blitt utvidet med hvitevarer, brunevarer og møbler, samt forretninger innenfor faghandel med en
størrelse på minimum 1500 m2 BRA, forutsatt at det er gjennomført handelsanalyse som viser at det
ikke gir negativ virkning for eksisterende sentrumshandel, samlet trafikkmønster og klima- og
miljøkonsekvenser.
 
Faghandel med en størrelse på minimum 1500 m2 BRA er ikke ensbetydende med
plasskrevende varegrupper
 
Som det fremgår av kommunens vedtak av 25.11.2020 åpnes det for forretninger innenfor faghandel
(forutsatt positiv handelsanalyse). Dette vedtaket er ikke i overensstemmelse i Regional plan for
handel, service og senterstruktur eller KMDs vedtak av 10.7.2020.
 
Den regionale planbestemmelse i punkt 5.1 er inntatt her:
 
«Nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet er bare tillatt i sentrumsområder av
byer og tettsteder, slik disse er lokalisert, dimensjonert og avgrenset i gjeldende kommuneplans
arealdel eller kommunedelplan, og med de unntak som framgår av retningslinjene for nærbutikk og
nærservice, og for plasskrevende varegrupper. Utenfor senterstrukturen som er definert i de
regionale planretningslinjene kan det legges til rette for detaljhandel som dekker et lokalt behov.
Retningslinjene i den regionale planen skal legges til grunn ved revisjon av kommuneplaner og
kommunedelplaner.»
 
Av bestemmelsen følger at unntak om nyetablering eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet
gjelder for nærbutikk og nærservice og for «plasskrevende varegrupper». Unntaket for
«plasskrevende varegrupper» er nærmere beskrevet i retningslinjene punkt 5.2.5. Her fremgår:
 



«5.2.5 Unntak for salg av plasskrevende varegrupper
Kommunene kan avsette egnede områder som skal romme salg av plasskrevende varegrupper i
regionale næringsområder med allsidig virksomhet, og i lokale næringsområder med tilsvarende
karakter. Det bør fortrinnsvis tas utgangspunkt i en videreføring av eventuelle eksisterende arealer for
dette formål – så fremt områdene er lokalisert på egnede plasser i henhold til kriteriene angitt i pkt.
5.2.6. Områdene som avsettes for omsetning av disse varegruppene skal defineres og
dimensjoneres med utgangspunkt i en egen handelsanalyse. Områdene skal avgrenses i
kommuneplan med krav om tilhørende bestemmelser i plan som sikrer type handel, brutto
handelsareal, utnyttelsesgrad og parkeringsdekning. Det forventes at kommunene utarbeider en
parkeringspolitikk også for disse områdene i tråd med føringene i regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus (jfr. pkt 5.2.7)»
 
Som sitatet fra KMDs vedtak av 10.7.2020 (over) viser, er KMD også tydelig på at unntaket fra
bestemmelsen om at handelsvirksomhet i sentrumsområder gjelder for «plasskrevende
varegrupper».
 
En reguleringsbestemmelse som her er foreslått, som åpner for «faghandel» på minimum 1500 m2
BRA, vil ikke treffe på hva den regionale planbestemmelsen 5.1 gir unntak for – nemlig
plasskrevende varegrupper. Dette er illustrert svært godt av Handelsanalysen av Vista Analyses
ordliste, se side 4, der Faghandel er definert som følger:
 
«Faghandel benyttes mest av bransjene og omfatter fagrelaterte varer, for eksempel klær, sko, ur,
optikk mv. Faghandel benyttes som regel som samlebetegnelse for den delen av detaljhandelen som
ikke selger dagligvarer.»
 
Eksemplene på fagrelaterte varer er «klær, sko, ur, optikk». Dette er åpenbart ikke «plasskrevende
varegrupper». En innvilgelse av forslaget til reguleringsplanendring for Nygård Næringspark vil
følgelig kunne åpne for salg av ikke plasskrevende varer – forutsatt at handelsarealene er store nok.
Dette er åpenbart i strid med den regionale planen og i strid med nasjonale føringer.
 
Av denne grunn kan bestemmelsen som åpner for forretninger til faghandel på minimum 1500 m2
BRA ikke vedtas.
 
Hvitevarer, brunevarer og møbler
Planforslaget åpner for en utvidelse av plasskrevende varegrupper til også å omfatte hvitevarer,
brunevarer og møbler. Heller ikke denne endringen kan vedtas.
 
Som det fremgår av kommunens vedtak av 25.11.2020 er en positiv handelsanalyse en nødvendig
forutsetning for et positivt planvedtak. Handelsanalyse er her utarbeidet av Vista Analyse.
 
Handelsanalysen belyser tre ulike scenarier:
 
A. Uendret definisjon (dvs. salg av biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre
større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre).
B. Definisjon som omfatter hvitevarer, brunevarer og møbler.
C. Definisjon som omfatter hvitevarer, brunevarer og møbler, samt faghandel med en størrelse på
minimum 1500 m2 BRA.
 
Handelsanalysens konklusjon er at «alternativ A gir det dårligste resultatet. Alternativ B gir et godt
resultat som vil dekke opp for noe underdekning, mens Alternativ C vil være det beste alternativet for
regionen fordi det vil dekke opp ytterligere for underdekningen av både elektriske artikler, byggevarer
og for kategorien bredt vareutvalg.»
 
Som det fremgår over, er alternativ C utelukket fordi alternativet sprenger rammene for hva som iht
Regional plan åpnes for av unntak, da det ikke begrenser etableringen til virksomheter som selger
«plasskrevende varegrupper». Utvidelsen med hvitevarer, brunevarer og møbler dekkes følgelig av
alternativ B.
 



I handelsanalysen side 59 er det gitt følgende konklusjon om alternativ B: «Alternativ B gir et godt
resultat som vil dekke opp for underdekning innen elektriske artikler og vil samtidig dekke opp for
underdekningen innen byggevarer, trelast mv.»
 
Slik vi leser dette og slik det også er gjengitt i planbeskrivelsen side 7 så vil alternativ B dekke opp for
underdekning innen «elektriske artikler». Uttalelser om underdekning innen «byggevarer, trelast mv»
er mindre interessant idet det favnes av alternativ A (og er i samsvar med gjeldende reguleringsplan).
 
I handelsanalysen er det ikke vist hvordan etableringen av næringsarealer for elektriske artikler vil
påvirke andre handelsarealer i Folloregionen enn sentrum. God næringspolitikk forutsetter en bredere
analyse, enn kun en vurdering av flukt fra sentrum. Å åpne for ytterligere områder for salg av
elektriske artikler må vurderes konkret mot risikoen for at dette vil påvirke allerede etablerte
virksomheter i regionen negativt. I regionen er allerede etablert de ledende utsalg for elektriske
artikler, slik som Power (i Vestby og Ski), Elkjøp (Vinterbro, Ski), Elimportøren (Ski). De to helt
dominerende kjedene for salg av elektriske artikler er følgelig godt etablert i regionen og dekker etter
det vi oppfatter nærmere 80% av markedet for elektriske artikler, utenom netthandel. I tillegg kommer
nisjebutikker som Christiania Belysning, mv. Slik sett kan man stille spørsmål ved om det korrekt slik
det er angitt i handelsanalysen, at det er en «underdekning» av næringsarealer for elektriske artikler i
regionen. I alle fall ville det være svært uheldig om reguleringsplanen medfører at allerede etablerte
kjøpesentre og andre utsalg vil miste store leietakere, og etterlate ledig lokaler. Dette er ikke god
næringsutvikling i kommunen eller regionen. Det er samfunnsøkonomisk lite rasjonelt og ikke
bærekraftig. Det er risiko for at reguleringsplanen vil utløse en form for handelskrig mellom Ski og Ås.
 
Videre oppfatter vi det slik, at i den grad det er riktig at det er «underdekning» hva gjelder salg av
møbler i Folloregionen (sett opp mot Oslo), så har dette sammenheng med plasseringen av IKEA på
Furuset. I Folloregionen er store aktører som Møbelringen, Skeidar, Bolia, Jysk, Slettvoll, Fagmøbler
m fl vel etablert (på opptil flere steder), og etableringer i stort omfang for å kompensere for den
«underdekning» som IKEAs særposisjon skaper er lite realistisk. Dette understreker viktigheten av at
den statistikk som brukes i Handelsanalysen ikke uprøvd legges til grunn, men må verifiseres/justeres
ved ytterligere undersøkelser. Det savnes her.
 
Saken bør derfor i det minste utsettes for en grundigere og oppdatert handelsanalyse, hvor
konsekvensene for etablerte næringsområder og kjøpesentre i Folloregionen er i fokus. Direkte
markedsundersøkelser med de ulike sentrene og lokale næringsråd må foretas. Saken bør
underlegges en mer grundig planbehandling (ikke forenklet behandling iht pbl §12-14), men løftes
som et regionalt, ikke kommunalt tiltak.
 
Trafikkanalysen viser at C-alternativet gir klart mest trafikk. Dette tilsløres av argumentasjon om at et
økt vareutvalg - i praksis all handel unntatt dagligvare - i Nygård Næringspark vil gjøre at flere
ærender utføres her. Dette er i praksis argumentasjon som underbygger nettopp det den regionale
planen og nasjonale føringene skal unngå – sentrumsflukt. Nygård Næringspark er ikke tilknyttet
offentlig kommunikasjon, som innebærer at den eneste transportmåten er ved bilkjøring. Dette er ikke
bærekraftig. Vi kan ikke forstå annet enn at dette vil skape enorme parkeringsproblemer og trafikale
problemer/kødannelse i veisystemet.
 
Avslutning
Vi er bekymret for at en vedtakelse av en endret definisjon av plasskrevende varegruppe i tillegg til å
være i strid med Regional plan og nasjonale føringer, vil gi uheldige presedensvirkninger og vil i
praksis gjøre at formålet med den regionale planen forfeiles.
 
Resultatet vil være handelslekkasjer mellom kommuner i samme region og mellom kjøpesentrene og
de nye storhandelssentrene. Oppføring av big boxes med svært lav byggekost og dermed lavere
leiepriser, vil medføre risiko for flukt fra allerede etablerte sentre og næringsarealer. Dette er
samfunnsøkonomisk svært uheldig og er lite bærekraftig/miljøvennlig. Etablering av «faghandel»
innen alt fra babyutstyr, store sportsutsalg, skoutsalg, større utsalg av barneklær, tekstilutsalg,
interiørbutikker mm er åpenbart ikke i samsvar med de nasjonale eller regionale føringene.
 
Planendringene bør ikke vedtas, alternativt bør virkningene av planforslaget utredes nærmere, i
samsvar med ovennevnte og i en planprosess hvor kjøpesentre i regionen gis anledning til å uttale



seg. Endringene som planforslaget kan åpne for vil få slike vesentlige virkninger at det også må
gjøres en vurdering av om endringen utløser krav om konsekvensutredning, jfr forskrift om
konsekvensutredning, Vedlegg II, nr 11 bokstav j, jfr nr 13.
 
 
 
Jan Herman Dante
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