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Ås kommune - Innspill ved varsel om oppstart - Endring av 
reguleringsplan - Nygård næringspark 
Tidligere i dag sendte vi innspill til varsel om oppstart for endring av reguleringsplan for 
Nygård næringspark. På grunn av en feil i vårt saksbehandlingssystem ble en eldre versjon av 
dokumentet ekspedert. Vi beklager rotet og ber dere se bort fra tidligere innspill.  

________________________ 

Vi viser til oversendelse datert 28. mai 2021 med varsel om oppstart av arbeid med endring av 
reguleringsplan for Nygård næringspark, vedtatt 18.10.2012.  

Formålet med planarbeidet er å gjøre endringer i bestemmelsene slik at det åpnes for salg av 
hvitevarer, brunevarer og møbler i området i tillegg til plasskrevende varer.  

Det vises til vedtak i kommunestyret 25.11.2020, med definisjon av plasskrevende handel, 
samt føringer for å innarbeide denne i reguleringsplan for Nygård næringspark og i ny 
kommuneplan.  

Fylkeskommunen har flere ganger uttalt seg til ulike planinitiativ hvor formålet er å legge til 
rette for detaljhandel og andre arbeidsplass- og besøksintensive virksomheter i området. 
Innholdet i det som nå varsles er mye av det samme som tidligere. Følgelig gjentar vi i stor 
grad våre tidligere vurderinger. Vi oppfatter imidlertid at forretning innen faghandel ikke er 
aktuelt lenger.  

Fylkeskommunens rolle 
Fylkeskommunen skal bidra til og sørge for at nasjonale og regionale føringer blir fulgt opp i alt 
planarbeid. Vi uttaler oss til planarbeidet som regional planmyndighet, forvalter av fylkesvei, 
fagmyndighet for kulturminnevern, forvalter av miljøvernhensyn og utøvende myndighet etter 
vannforskriften. 

Historikk 
Fylkeskommunen har flere ganger uttalt seg til ulike planinitiativ som har som mål å legge til 
rette for 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.  
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I mars i år ble det foreslått å gjennomføre planendringen etter forenklet planprosess, Pbl. 
§12-14. Vi ga uttalelse til foreslått endring i brev datert 21.04.2021. På grunnlag av målene i 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) og Regional plan for handel, 
service og senterstruktur, uttalte vi oss kritiske til definisjonen av plasskrevende handel. Vi 
pekte på den pågående prosessen med rullering av kommuneplanen som den rette arenaen 
for å gjøre en helhetlig vurdering av behovet for handels- og næringsarealer, og definisjon av 
plasskrevende handel. Vi mente også at kommuneplanrulleringen er rette prosess å vurdere 
lokalisering av plasskrevende handel, og vurdere eventuelle konsekvenser og samarbeid med 
nabokommunen(e). 

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. 

Vi mener fremdeles at kommuneplanrulleringen er den rette arenaen for å gjøre en helhetlig 
vurdering av konsekvensene av å utvide definisjonen av plasskrevende handel og å vurdere 
behovet for handel- og næringsarealer, samt lokalisering av disse sett i sammenheng med 
nabokommunene og handelsomlandet.  

Dersom det likevel utarbeides endret reguleringsplan, vil vi understreke krav om 
handelsanalyse, kap 5.2.6 i regional plan for handel, service og senterstruktur, som bl. a sier at 
Dimensjonering skal baseres på en handelsanalyse tilpasset et regionalt handelsomland. Vi ser 
det som positivt at kommunen har gitt føringer for en handelsanalyse, jf. referat fra 
oppstartsmøte. Vi har en sterk forventning om at det gjøres en grundig vurdering iht 
gjeldende prinsipper og retningslinjer i RP-ATP og plan for handel, service og senterstruktur.  

Samferdsel 

Trafikkanalyse 
Dersom det blir bestemt at planarbeidet skal igangsettes må det utarbeides en trafikkanalyse 
av aktører med trafikkfaglig kompetanse. Trafikkanalysen må redegjøre for dagens 
trafikksituasjon i området og endringer i trafikktall som følger av en åpning for salg av andre 
varegrupper enn det som tillates i henhold til dagens reguleringsplan. Trafikkanalysen skal 
eventuelt kunne avdekke om det blir eventuelle kapasitetsproblemer i eksisterende veinett. 
Det må utredes om endringen i trafikk utløser behov for konkrete tiltak på fylkesveinettet 
og/eller kryss ved fylkesveien. 

I trafikkanalysen må det utredes hvilke trafikale konsekvenser arealutviklingen får for 
fylkesveinettet, spesielt for veinettet mellom Nygårdskrysset og Ski sentrum. Vi er spesielt 
bekymret for at planforslaget kan medføre økt personbiltrafikk på fylkesvei 1387 
Nordbyveien. Denne fylkesveien har nokså nylig blitt oppgradert for å bedre 
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framkommeligheten for kollektivtrafikk, gående og syklende og trafikksikkerheten for alle 
trafikantgrupper. Det er svært uheldig med en arealutvikling som kan medføre økt 
personbiltrafikk på denne fylkesveien. 

Parkering 
Parkeringsregulering er virkemiddel kommunene har til å styre og legge til rette for ønsket 
arealutvikling. Tilgang til parkeringsplasser har stor betydning for bilbruken. 
Parkeringsbegrensning bør derfor i større grad brukes som trafikkregulerende virkemiddel. I 
regional plan for handel, service og senterstruktur står det i avsnitt 3.2 at områder utenfor 
byer og tettsteder for plasskrevende varegrupper skal ha så få parkeringsplasser per 
arealenhet at det ikke vil være mulig å etablere omfattende detaljvirksomhet i strid med 
denne planen. Vi viser til de regionale planretningslinjene 5.2.5 og 5.2.7 om parkering og krav 
om parkeringsnormer som ikke er tilpasset detaljhandel i handelsområder for plasskrevende 
varegrupper. 

 

Dersom det utarbeides reguleringsplan forutsettes det at vi får denne til høring slik at vi kan 
vurdere om regionale føringer er tilstrekkelig ivaretatt  

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 

Avdelingssjef kommunale planer Rådgiver kommunale planer 

 

Medvirkende rådgivere:  

Samferdselsplanlegging og forvaltning: Sondre Rise 

 

Kopi til: 

ÅS KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
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STATENS VEGVESEN 



       
       
E-postadresse: 
sfovpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Dr. Hansteinsgate 9 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.statsforvalteren.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  29.06.2021  2021/9399 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  28.05.2021   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Trygve Westrum Solem, 32266719 
  
 
 
 
 
 

 

Odin Prosjektering AS 
 
  
 
 

  

 

Ås - Innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan - Nygård næringspark 

Vi viser til deres oversendelse datert 28. mai 2021, med varslet oppstart av endring av 
reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås kommune. Vi beklager noe sen tilbakemelding. 
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å endre planbestemmelsene slik at det 
åpnes for salg av hvitevarer, brunvarer og møbler, i tillegg til plasskrevende varer. Planområdet 
følger avgrensingen til gjeldende reguleringsplan for Nygård næringspark.   
 
I mars 2021 ble det fremmet forslag om endring av reguleringsbestemmelsene gjennom forenklet 
planprosess. Vi uttalte oss til reguleringsendringen i brev datert 19. mars 2021. I vår uttalelse var vi 
kritiske til de foreslåtte endringene, og oppfordret kommunen til å stille krav om at saken ble 
fremmet som en ordinær planprosess. Endringene det da ble lagt opp tilsvarte i stor grad det som 
går fram av oppstartsvarselet som nå er fremmet, men unntak av at det ikke lenger skal åpnes for 
«forretninger innen faghandel med størrelse på minimum 1500 m2 BRA». 
 
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. 
 
Statsforvalterens innspill 
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. 
 
 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/melding
http://www.statsforvalteren.no/ov
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Sammenliknet med gjeldende reguleringsbestemmelser innebærer oppstartsvarselet en utvidelse av 
hvilke handelsformer som tillates innenfor området. Endringene vil åpne for etablering av 
detaljhandel i et område hvor det i dag kun er åpnet for plasskrevende handel. 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 og Ski sentrum. 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 
Endringene det legges opp til i planvarselet 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 fraråder derfor sterkt at kommunen går videre med reguleringsarbeidet slik det 
går fram av oppstartsvarselet.  
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev for 
2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no. 
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 

  
 
Trygve Westrum Solem 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 

http://www.milj%C3%B8status.no/
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Transport og samfunn Arne Kolstadbråten / 24058357 21/53964-9    18.06.2021 

     

      

Varsel om planoppstart – endring av reguleringsplan for Nygård næringspark, 

Ås kommune 

Vi viser til oversendelse mottatt 28.05.21 og vår tidligere uttalelse av 13.04.21. 

 

Etter vår uttalelse av 13.04.21 har kommunen valgt å behandle omreguleringsforslaget som 

ordinær reguleringsprosess. Det er i henhold til vår anbefaling. 

 

Realitetene i planforslaget er imidlertid mye av det samme. Det åpnes for detaljhandel som i 

henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal lokaliseres til Ski eller 

Ås sentrum. 

 

Vår argumentasjon og vurdering blir den samme som i vår Uttalelse fra 13.04.21: 

 

Det ønskes omregulering til detaljhandel. 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.  
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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.  

 

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 fremme planen med åpning for detaljhandel vil Statens 

vegvesen vurdere å fremme innsigelse.  

 

 Til slutt vil vi påpeke at dette området er en del av et større lager- og logistikkområde som 

det ifølge oppstartdokumentene for rullering av kommuneplanen er stor mangel på. 

Omdisponering til detaljhandel vil derfor medføre økt press på landbruks- og andre sårbare 

areal langs riksvegene. 

 

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. 

 

  

Kopi 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 
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Åpen informasjon / Public information 

Odin prosjektering AS 
 
   
   
   

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853 
Deres ref./Deres dato: Sveinung Syversen/ 
19.03.2021 
Vår ref.: 15/01160-23 
Vår dato: 14.04.2021 
 

  
 
   
 
   

  

  

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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Åpen informasjon / Public information 

 

Oversiktskart: Statnetts transmisjonsnettanlegg i Ås kommune 



Fra: Rune Garberg
Til: Sveinung Watterdal Syversen
Emne: Uttalelse - Varsel om oppstart av endring for reguleringsplan for Nygård Næringspark - Ås kommune
Dato: mandag 14. juni 2021 10:52:37

Hei,
 
Statnett viser til tidligere uttalelser og fremholder disse.
 
I vår uttalelse av 14.04.2021 påpekte Statnett at distribusjonsnettledningene nå eies og driftes
av nettselskapet Elvia AS. En kan ikke se at Elvia AS står på adresselisten. En ber om at også de
blir varslet dersom dette ikke er gjort.
 
Statnett ber om fortsatt å være en del av planprosessen og senere høring.
 
 
 
Med vennlig hilsen

 
Rune Garberg
Seniorrådgiver eiendomsforvaltning
BBR - Eiendom og rettigheter
M +47 900 80 853
D +47 71 66 92 13
T +47 23 90 30 00

Statnett 
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no
 
 

"This email with attachments is solely for the use of the individual or entity to which it is
addressed. It may contain confidential or privileged information. If you are not the
addressee, please notify the sender and delete this message and all attachments from your
files."

mailto:rune.garberg@statnett.no
mailto:Sveinung@odin1.no
http://www.statnett.no/
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Elvia AS 
Vangsvegen 73 
2317 Hamar 

Postadresse 
Postboks 4100 
2307 Hamar  

Kontakt 
www.elvia.no 
firmapost@hafslundnett.no 
+47 22 43 58 00 

Bankkonto 
6468.05.20877 

Foretaksregisteret 
NO 980 489 698 MVA 

Deres dato 
2021-05-28 

Vår dato 
2021-06-27 

Deres referanse 
Nygård Næringspark  

Vår referanse 
28388 

Odin Prosjektering AS 
Gladengveien 3B 
0661 Oslo 

Vår saksbehandler 
Natasa Sandvold  

Kopi til 

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Nygård 
Næringspark i Ås kommune – Elvia AS 

Elvia AS («Elvia») viser til oppstart av reguleringsplan for Nygård Næringspark i Ås kommune. Høringsfristen 
var 25.06.2021 og uttalelsen er dermed noe etter fristen. Elvia beklager ulempen dette måtte medføre.  

Elvia har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Ås kommune. Dette innebærer at nettselskapet 
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 

I det følgende vil Elvia redegjøre for hvilke elektriske anlegg som er etablert innenfor planområdet. 

Elektriske anlegg i planområdet 
Elvia har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta 
høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er 
også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine 
anlegg. 

Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (regionalnett, opp til og med 132 kV) 
Anlegg med spenning fra 47 kV til og med 132 kV inngår i regionalnettet for elektrisk energi og er 
bygget i medhold av anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Kraftledninger 
og kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven. For disse 
kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. 

Eksisterende regionalnett kraftledning (opp til og med 132 kV) 
Kraftledninger bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra plan- og bygningsloven. 
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Elvia har kraftledninger innenfor planområdet som det må tas hensyn til. Kraftledningen har 
byggeforbudsbelter som innebærer restriksjoner for arealbruken. Følgende kraftledninger eksisterer 
innenfor planområdet:  

• 47 kV «Follo-Nordby 1 og 2». Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 21 
meter, det vil si 10,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen (traséen). 
Nettselskapet ber om at traséen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone 
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jf. vedlegg II til kart- og planforskriften.  

• 47 kV «Follo-Nystuen 1 og 2». Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 21 
meter, det vil si 10,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen (traséen). 
Nettselskapet ber om at traséen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone 
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jf. vedlegg II til kart- og planforskriften.  

• 47 kV «Follo-Dyrløkke 1 og 2». Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 21 
meter, det vil si 10,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen (traséen). 
Nettselskapet ber om at traséen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone 
(faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jf. vedlegg II til kart- og planforskriften. 

 
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  
 
Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som fører til redusert 
høyde opp til luftledningen.  

Kraftledningen har restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv. 

Oversikt over Elvia sine luftledninger finnes også via WebApp: 
https://hafslundnett.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86397415a4754cfb87320
e0a65cbb190 Finn kraftledningen ved å søke på området, trykk på selve kraftledningen for å få opp 
spesifikasjoner om byggeforbudsbelte.   

ArcGIS kart kan også benyttes: https://arcg.is/0XeSOD 

Transformatorstasjon 
Transformatorstasjoner er en viktig del av «maskineriet» i regionalnettet, og det er derfor viktig med sikker 
drift av disse stasjonene for at innbyggerne skal få strøm til enhver tid. Transformatorstasjonene innenfor 
planområdet er vist på vedlagt kart.   

For å sikre nødvendig drift og vedlikehold av transformatorstasjonen må Elvia ha tilgang til anlegget 24 timer 
i døgnet, og adkomsten må til enhver tid være fremkommelig for lastebil med svanehenger. Ved behov kan 
Elvia ettersende hvilke spesifikasjoner som gjelder for slik spesialtransport. I tillegg må Elvia ha tilgang til 
opparbeidede parkeringsplasser. Det må ikke planlegges noen form for plassering av anleggsmaskiner, 
adkomster, gjerder, bygg etc. som hindrer slik adkomst. 

Støy fra transformatorstasjon 
Elvia gjør også oppmerksom på at Follo innføringsstasjon/transformatorstasjon er plassert nær ved 
planområdet. Transformatorstasjonen er eid av Statnett, men Elvia deler anlegget med Statnett. Vi 
forutsetter at forslagsstiller er i dialog med Statnett vedrørende stasjonen.  
 
Det informeres om at transformatorstasjonen kan medføre noe støy, og at støyen kan variere 
gjennom døgnet og året. Erfaringsmessig kan beboere oppleve slik støy som plagsom dersom det 
ikke prosjekteres gode og skjermede bomiljøer. Det er derfor viktig at eventuelle ulemper og 
skjermingstiltak for planlagt bebyggelse ivaretas i forbindelse med tiltaket. I den forbindelse minner 
nettselskapet om at dette ikke er netteiers ansvar, men at utbygger har ansvaret for å ivareta de 

https://hafslundnett.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86397415a4754cfb87320e0a65cbb190
https://hafslundnett.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=86397415a4754cfb87320e0a65cbb190
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Farcg.is%2F0XeSOD&data=04%7C01%7Cnatasa.sandvold%40elvia.no%7Cdaf4143459a343fdfc4108d9147e5d7e%7C2186a6ecc22742919806d95340bf439d%7C0%7C0%7C637563355357388179%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N1ApWbPxtG7GP4s2lGNQGs%2Fr8kw9uwif1jxKMpgsImo%3D&reserved=0
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nevnte hensyn og tiltak. Eventuelle ulemper og avbøtende tiltak for planlagt bebyggelse i denne 
forbindelse er ikke nettselskapet sitt ansvar. 

For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:  
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta 
hensyn til det elektriske anlegget. Elvia oppstiller en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
nevnte kraftledninger skal kunne gjennomføres. 

• Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 
 

• Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til Elvia i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging er en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn til ved 
utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av de 
enkelte tiltakene i planen. 
 

• Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det 
kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor 
lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning 
av strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3. 
 

• Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at Elvia søker NVE om 
endringer i de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon 
forutsetter blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at 
nettkundene ikke belastes omleggingen. Dette betyr at nettselskapet vil kreve full 
kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres, 
men prosessen tar normalt flere måneder. 

Anlegg etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett, opp til og med 22 kV) 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon 

Eksisterende lavspent kabelanlegg (opp til og med 1000 V) 
Elvia har lavspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt 
kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt 
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene 
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler. 
 
Vedlagte kart viser kun omtrentlig plassering av kabelanlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens 
nøyaktige plassering, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til 
Geomatikk, tlf: 915 09 146.  
 
Eksisterende høyspent kabelanlegg (opp til og med 22 kV) 
Elvia har høyspent kabelanlegg innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt 
kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt 
horisontalt fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene 
ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av 
overdekningen over kabler. 
 
Vedlagt kart viser kun omtrentlig plassering av anlegget i terrenget. For å få lokalisert kabelens 
nøyaktige plassering i terrenget, må det bestilles kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning 
rettes til Geomatikk, tlf: 915 09 146. 
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Eksisterende nettstasjon  
Elvia har en eksisterende nettstasjon av typen frittliggende kiosk innenfor planområdet som vi ber at det blir 
tatt hensyn til. Det tillates ikke bebyggelse med brennbare overflater nærmere enn 5 meter fra eksisterende 
nettstasjon. Avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til 
bygget. Av hensyn til støy, anbefaler nettselskapet at bygg plasseres minimum 10 meter fra nettstasjonen.  

Behov for ny nettstasjon  
Det fremkommer ikke tilstrekkelige opplysninger i varselet til at Elvia kan foreta en vurdering av om det er 
behov for en ny nettstasjon eller ikke for å forsyne planområdet. Nettselskapet forutsetter at forslagsstiller 
tar kontakt i god tid slik at Elvia kan foreta en effektvurdering av planområdet og dermed avklare om det er 
behov for en ny nettstasjon. 

Viktige forhold vedrørende nettstasjoner  
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen.   
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad. 

 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
«bebyggelse og anlegg», underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, 
jf. vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
Elvia ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. 
Dette skaper utfordringer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre 
byggegrenser mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. I tilfeller hvor effektbehovet er over 1250 A (ampere), er 
det krav om at nettstasjonen må etableres som rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm 
og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje i bygget, og det stilles 
særskilte krav til direkte adkomst, utforming av rommet, ventilasjon m.v.  
 

Andre forhold 

Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  
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Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende ekeisterende elektrisk nett må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye 
traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traséene/nettstasjonene. 

Vedlagt kart 
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 

- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 
- Må ikke oversendes andre utenforstående uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 

Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Vedlagt kart er følgelig unntatt offentlighet. Kraftledninger skal på kart 
ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle 
ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn på 
kartet. Selskapet viser i denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i 
energiforsyningen (beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende 
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Avsluttende kommentar 
Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.  
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@elvia.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Elvia.  
 

Med vennlig hilsen 
Elvia AS 

 

Natasa Sandvold   
rådgiver 
Avdeling Rettigheter 
 
Natasa.sandvold@elvia.no 

Vedlegg:  

- Kartutsnitt  
- Restriksjonsskriv kraftledning  
 

 

 

 

mailto:firmapost@elvia.no
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INFORMASJON 
 

Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning: 
47 kV kraftledning «Follo-Nordby 1 og 2» har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 21 meter, det vil si 10,5 
meter til begge sider fra ledningens senter.  
 
47 kV kraftledning «Follo-Nystuen 1 og 2» har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 21 meter, det vil si 10,5 
meter til begge sider fra ledningens senter.  
 
47 kV kraftledning «Follo-Dyrløkke 1 og 2» har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 21 meter, det vil si 10,5 
meter til begge sider fra ledningens senter.  
 
 
1. Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, 

sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten 
godkjennelse fra Elvia.  

 
2. Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det 

klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Elvia er forelagt planer for dette og søknad er godkjent. 
 
3. All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Elvia, slik at 

overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid innenfor 
denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Elvia som inneholder restriksjoner for arbeid innenfor 
denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 22 44 10 40.  

 
4. Elvia skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne utføre drift 

og vedlikehold. 
 
5. Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master uten netteiers godkjennelse. 
 
6. Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- / 

sykkelvei.  Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern. 
Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Elvia. 

 
7. Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er 

godkjent av Elvia. 
 
8. Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller 

toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende 
prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer. 

 
9. Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert 

innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte. 
 
10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde 

mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,1 meter i ugunstigste tilfelle, det vil si ved 
skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere og må 
beregnes for det enkelte tilfelle. 

 
11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle. 
 
12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Elvia sitt 

interne krav være minst 6,1 m og minst 3,1 m vannrett ut til siden for ytterste strømførende line. Plassering av 
høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert tilfelle. 



 

 
13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må 

dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Elvia sin sikkerhetsmann er gratis. Videre 
sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Elvia. 
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Elvia AS Kundeservice Følg oss på 
Postboks 4100 02024 elvia.no 
2307 Hamar Man-fre 09.00-16.00 facebook.com/elviaoffisiell 
 kundeservice@elvia.no 

 
 

 

Vedlegg 1: Kart over elektriske anlegg i planområdet   
 
 
 

 27.06.2021 
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Innholdsfortegnelse: 

 
 

 



 

Byutvikling og 
arealplanlegging 

 

 

 

   

 

 

 

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 

Hovedorg.nr 922 092 648 

 

 

 

ODIN PROSJEKTERING AS 

Gladengveien 3B 

0661 OSLO 

 

 

   

 

  

Vår referanse: Deres referanse: Saksbehandler: Dato: 

21/09284-2    Runar Walberg 25.06.2021 

 

 

Merknad - Varsel om oppstart av planarbeid Nygård 
næringspark  
 

Nordre Follo kommune har mottatt brev, datert 28.05.2021, med varsel om oppstart av planarbeid 
for reguleringsendring for Nygård næringspark. Hensikten med endringen er å legge til rette for en 
utvidet definisjon av tillatte varegrupper slik at det kan etableres handel med møbler, hvite- og 
brunevarer – i tillegg til den type handel og formål som er tillatt innenfor planområdet i dag. 

Endringen foreslås gjort på bakgrunn av vedtak fattet av Ås kommunestyre 25.11.2020.  

Nygård næringspark er et bilbasert område med begrenset tilgjengelighet for gående, syklende og 
kollektivtrafikanter. Nordre Follo kommune setter spørsmålstegn til at det åpnes for brunevarer og 
møbelforretninger i et område med så begrenset kollektivtilbud. Vi ber om at planforslaget redegjør 
for hvordan dette henger sammen med prinsippet om rett virksomhet på rett sted. 

Endringen har store konsekvenser for handelsmønster og trafikk. Nordre follo kommune synes det er 
positivt at det går frem av referatet fra oppstartsmøtet at disse konsekvensene skal belyses som del 
av planarbeidet. 

Det er viktig at trafikkanalysen vurderer økningen i trafikk som følge av tiltaket sammenlignet med 
dagens situasjon, og vurderer lokale konsekvenser for kapasitet i vegnettet. Trafikkanalysen må vise 



 
2 

konsekvenser av reguleringsendringen på trafikken sammenlignet med en alternativ lokalisering i 
tråd med anbefalingen om at det skal være et godt kollektivtilbud. Det er først ved en sammenligning 
av en alternativ beliggenhet at konsekvensene for lokaliseringen av den type virksomheter endringen 
legger opp til blir tilstrekkelig belyst.  

Det er viktig at handelsanalysen tar for seg konsekvenser for Ski sentrum og viser hvordan forslaget 
påvirker sentrumshandelen i Ski. 

 

Med hilsen 

 

Arild Øien Runar Walberg 

Virksomhetsleder, 

Byutvikling og arealplanlegging 

Arealplanlegger, 

Byutvikling og arealplanlegging 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk.  

 

 

 

 

 



Stian Ulvøy
Daglig leder
Folloregionens Næringsforening
Idrettsveien 4, 1400 Ski 25. Juni  2021

Odin Prosjektering
v/ Sveinung Watterdal Syversen
Gladengveien 3B, N-0661 OSLO

Vedr. høring – endring av reguleringsplan for Nygård næringspark

På bakgrunn av informasjonen nedenfor, ber vi om en konsekvensutredning av hvordan
endringer vil påvirke nærliggende handelsområder.

Den foreslåtte endringer 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 endring 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 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.

Vi ønsker også at det skal utarbeides en konsekvensanalyse hvor det føres dialog med de
aktuelle lokale aktørene som potensiell vil omlokalisere seg fra eksisterende
handelsområder, og over til Nygård Næringspark.



Fra: Kai Tilley
Til: Sveinung Watterdal Syversen
Emne: Innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid for endring av reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås

kommune.
Dato: fredag 25. juni 2021 23:17:42

På vegene av Syklistene i Follo/Ås ønsker vi å komme med følgende innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid
for endring av reguleringsplan for Nygård næringspark i Ås kommune.

G/S betyr gang- og sykkelveg.

Konkret om dette reguleringsområde:

Selv om området i stor grad bærer preg av virksomhet som ofte gjør det naturlig å bruke bil til og fra, mener
vi det bør tilrettelegges for myke trafikanter, det vil si gående og syklende. 

Det betyr at det som er tilrettelagt i dag før endring i reguleringen i form av fortau og G/S
skal forbli uendret. Denne atkomsten bør gå helt fram til butikkinngangene og kombineres
med sykkelparkering ved inngangspartiet.

I tillegg mener vi det skal tilrettelegges for myke trafikanter (gående og syklende) på
parkeringsareal slik at disse kan komme helt fram til bilen eller til siker adkomst via fortau
eller gangveg i form av egen arealer for disse trafikantene. 

Vi mener også at:

P-plasser for sykkel skal prioriteres nærmest inngangsparti til butikker, og tilpasses uike sykkeltyper
Det må være skiltet og bygd slik at det er lett å komme seg til butikkinngangene for gående/syklende

Generelt mener vi at:

Det skal tilrettelegge for separering av gående, syklende og biler der trafikken er stor for syklende og gående,
enten som sykkelveg med fortau eller sykkelfelt i vegbanen. 
Det skal bygges G/S der det er stor biltrafikk. 
Det skal IKKE legges opp til adkomst for motoriserte kjøretøy på arealer for syklende og gående, som f eks G/S
og fortau.
Færrest mulig krysninger av araler for gående og syklende. Samle utkjøringer til færrest mulig krysninger av
disse arealene. 
Ved krysning av G/S skal det avsettes areal til en bil mellom kryss og G/S slik at trafikken glir best mulig for alle
trafikantgrupper. 
Legg opp til god linjeføring av veger for syklende - kurvatur og stigningesforhold. Se Oslostandarden
Skilting på alle deler av arealer som ikke er men for bil.
Systemskifter, f eks fra G/S til fortau, skal ungås.
Det skal ikke lages kanter av noe slag i adkomsten  til  arealer for gående og syklene mot alminnelig (åpen for
alle trafikantgrupper) veg. F eks når G/S krysser annen veg. Det er av hensyn til rullestoler og barnevogner, og
sikre at syklister har oppmerksomheten rettet mot trafikken og ikke kanten. 
Fortauskanter skal planlegges med anbefalt høyde for å unngå bilkjøring.

Vennlig hilsen 
Kai Tilley
Syklistene i Follo/Ås
(Syklistenes landsforening, lokallaget i Follo/Ås)

mailto:tilleykai@gmail.com
mailto:Sveinung@odin1.no
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Innspill ‐ Varsel om oppstart av planarbeid for endring av reguleringsplan for Nygård næringspark– 

Ås Venstre har lest dokumentene «Planinitiativ» og «Referat fra oppstartsmøte» med interesse. 

Ås Venstre er av den klare oppfatning at innspill ifm forenklet høring våren 2021 (med høringsfrist 

16. april d.å.) må tas med i den videre prosessen. Og da spesielt når de tar for seg presiseringer som 

trengs fra forrige runde i denne jobben. Vi vet f.eks. handels‐ og trafikkanalyser som ble presentert 

ved den forenklede høringen, fikk mange innspill om at de var av  lav kvalitet, mht hva de skulle 

besvare. Her må det gjøres et bedre styrke arbeid denne gang. 

Dersom det blir en endring av reguleringsplan og/eller endret regulering i området bør følgende 

moment gjøres rede for og hvilke tiltak som er tenkt å gjøres mht følgende transport til/fra stedet, 

sett opp mot lokale føringer  for a) kollektivtransport og b) sykling/gange. (Nå skal det godt gjøres å 

ta en vaskemaskin på bagasjebrettet eller under armen, men det hender også man drar i en butikk 

for å se og vurdere) 

Planarbeidet bør svare på hvordan men har tenkt å løse i praksis at elektronikkartikler som tilbys kun 

skal være enten brune‐ eller hvitevarer. 

 

 

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:

mailto:post@dante.no
mailto:Sveinung@odin1.no
https://www.as.kommune.no/endring-av-r-272-reguleringsplan-for-nygaard-naeringspark-hoering.6376446-528249.html
https://www.as.kommune.no/endring-av-r-272-reguleringsplan-for-nygaard-naeringspark-hoering.6376446-528249.html



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
 



Fra: Post Dante
Til: Sveinung Watterdal Syversen
Kopi: post@dante.no; stian@frnf.no
Emne: Nygårds krysset
Dato: mandag 14. juni 2021 13:28:04

Hei
Da det ikke er foretatt en konsekvens utredning eller vesentlig endring i høringen,
Ønsker jeg at vår innsigelse skal fortsatt gjelde.
 
Med vennlig hilsen
Jan Dante

Mobil: 900 65 000
post@dante.no
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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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Merknad til Varsel om planoppstart – endring av reguleringsplan for Nygård næringspark, Ås
kommune:
 
Vi ber om at vår merknad  (innsendt april 2021) til forslag til planendring følger saken og at
dokumentet legges inn og behandles som vår merknad til ovenstående varsel om oppstart.
 
 
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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Merknader Forslag til endring av Reguleringsplan for Nygård næringspark.pdf

 
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

 
 

mailto:jarle.brunsell@olavthon.no
mailto:Sveinung@odin1.no
mailto:jarle.brunsell@olavthon.no
file:////c/olavthon.no/?utm_source=mailsignatur&utm_medium=email
file:////c/olavthon.no/?utm_source=mailsignatur&utm_medium=email




Vedlegg 


 Merknad: Forslag til endring av Reguleringsplan for Nygård næringspark 


15.04.2021 


 


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.  
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