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R-300 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere 

 
Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 16/00008-32 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) vurderer planforslaget som 

mangelfullt/ufullstendig. 
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 sendes planforslaget tilbake til 

forslagsstiller for bearbeiding og konkretisering. 
3. Planforslaget legges fram for HTM til ny behandling etter at det er 

endret/oppdatert. 
 
Ås, 27.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Forhåndsvarslet:     18.01.2016 
Hovedutvalg for teknikk og miljø, 1. gang: 11.04.2019 
Offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Reguleringskart, udatert 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 01.10.2018 
3. Planbeskrivelse, datert 30.09.2018 
4. ROS-analyse, datert 30.09.2018 
5.1 Flomvurdering, datert 27.04.2017 
5.2 Flomvurdering, tilleggsopplysninger, datert 08.06.2018 
6. Trafikkanalyse, udatert 
7. Støyrapport, datert 12.01.2016 
8. Vurdering av områdestabilitet, datert 08.11.2018 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver og ansvarlig søker 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
I gjeldende kommuneplans arealdel, vedtatt 03.02.2016, er arealet avsatt til 
næringsbebyggelse. 
 

 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 03.02.2016 

 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsbebyggelse for lager, 
logistikk og plasskrevende varehandel, samt parkering. 
 
I e-post per 13.03.2019 fra tiltakshaver vises det til at det også ønskes terminal/lager 
for frys og kjøl, primært for laks, men også mulig produksjonslinje for sushi med mer. 
Tiltakshaver mener at dette er innenfor reguleringsformålet og ønsker en fortgang i 
reguleringsarbeidet. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Gullord GeoService AS, på vegne av 
tiltakshaver/utbygger Scoop AS. 
 
Fakta i saken: 
Planområdet er på ca. 18 dekar og er lokalisert nordvest for krysset Nessetveien/ 
Kjærnesveien. Planområdet omfatter eiendommene gnr 113 bnr 14, 16, 17, 18 og 20. 
Området er disponert til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og er 
uregulert. Innenfor planområdet er det noe næringsvirksomhet, samt tre eneboliger. 
Gnr 113 bnr 14 er ubebygd. 
 
Reguleringsplanen ble forhåndsvarslet 18.01.2016 og det redegjøres for planens 
innhold i vedlagte planbeskrivelse (vedlegg 3). 
 
Det er blitt gjennomført arkeologiske registreringer, men det ble ikke gjort noen funn. 
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Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for næringsbebyggelse for lager, 
logistikk og plasskrevende varehandel, samt parkering. I tillegg ønskes terminal/lager 
for frys og kjøl, primært laks, men også mulig produksjonslinje for sushi med mer. 
 

 
Ortofoto av planområdet 

 
ROS-analyse 
Vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 4) oppsummerer at det er seks 
hendelser der risiko er til stede: 
- Bekkeflom – ved å sette krav i henhold til flomrapporten sikres ny bebyggelse.  
- Stormflo – ved å sette krav i henhold til flomrapporten sikres ny bebyggelse.  
- Klimaendring/økt nedbør – ved å sette krav i henhold til flomrapporten, som å 

sikre vegetasjonsbeltet langs bekken og at overvann går mot bekken, sikres ny 
bebyggelse. 

- Radongass 
- Støv og støy/trafikk – planområdet ligger innenfor rød og gul støysone.  
- Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring – i en anleggsperiode med økt trafikk 

øker sannsynligheten for en uønsket hendelse. Tilstrekkelige tiltak må iverksettes 
for å ivareta sikkerheten i anleggsperioden. 

 
I tillegg er virkningene av planforslaget for en del andre temaer vurdert/analysert. Se 
vedlegg 5-8. 
 
Forhåndsuttalelser 
Det vises til planbeskrivelsen, side 15-19, der innkomne bemerkninger er 
oppsummert og kommentert. 
 
Følgende offentlige og private parter har kommet med bemerkninger: 

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (02.02.2016)  
- Akershus fylkeskommune (09.02.2016)  
- Statens vegvesen (18.02.2016)  
- Hafslund Nett AS (25.01.2016)  
- Follo Brannvesen IKS (xx.xx.2016)) 
- Geir Mæland (05.02.2016) 
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- Anne Pernille og Martin Johan Stamnestrø (e-post 05.02./19.02.2016) 
- Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) (02.01.2017) 

 
Bemerkninger fra private og offentlige myndigheter er til en viss grad blitt 
imøtekommet og innarbeidet i plan, bestemmelser og planbeskrivelse. Det mangler 
imidlertid mer presise og konkrete tilbakemeldinger fra tiltakshaver til innspillene. 
 
Det er ikke stilt krav om konsekvensvurdering for denne reguleringsplanen. 
Virkningene av planforslaget er kun beskrevet i planbeskrivelsen. Det er imidlertid 
satt krav om vurdering/analyser av risiko og sårbarhet (ROS), trafikk, støy, flom, 
områdestabilitet og arkeologi. Noen av utredningene framstår som svake. På enkelte 
utredninger framgår det ikke hvem som har utarbeidet de og noen er også udatert. 
Dette er blitt etterspurt, men er ikke i tilstrekkelig grad besvart. Formålet er i henhold 
til gjeldende kommuneplan. 
 

 

 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere 

 
Vurdering med begrunnelse: 
 
Planprosess 
Forslag til detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 med flere er i henhold til 
gjeldende kommuneplan for Ås, vedtatt 03.02.2016. Berørte offentlige og private 
parter har til varsel om oppstart gitt bemerkninger som til en viss grad er innarbeidet i 
planforslaget. Ås kommune har hatt jevnlig dialog med både forslagsstiller og 
ansvarlig søker. Hvem som har vært ansvarlig søker har variert. Det har vært avholdt 
flere møter og gitt tilbakemeldinger per e-post til ansvarlig søker sammen med 
tiltakshaver, der sistnevnte har vært den samme. Møtene som er avholdt og 
tilbakemeldingene som er gitt har ikke i tilstrekkelig grad ført til et tilfredsstillende 
planforslag.  
 
Både i møter og per e-post er det i flere omganger gitt tilbakemeldinger på hva som 
må utredes/endres uten at det er blitt etterkommet i tilstrekkelig grad. 
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Det mangler, som nevnt ovenfor, mer presise og konkrete tilbakemeldinger fra 
tiltakshaver, som også må gjenspeiles i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. I 
tillegg må det være sammenheng mellom disse plandokumentene. 
 
Reguleringsbestemmelsene er alt for vage og det stilles også spørsmål med hva som 
er tenkt for de øvrige eiendommene (utenom gnr/bnr 113/14), som alle er vist med 
hensynssone for flomfare. Det vurderes som useriøst. 
 
Reguleringsplanforslaget blir derfor fortsatt vurdert som mangelfullt/uferdig. 
Rådmannen velger likevel å legge fram planforslaget til behandling, med 
anbefalinger om at det må suppleres/rettes før det kan legges ut til offentlig ettersyn. 
 
Arealformål og bebyggelse 
Planforslaget legger til rette for næringsbebyggelse for lager, logistikk og 
plasskrevende varehandel, samt parkering. Vi har etterspurt hvilken type virksomhet 
de ønsker å legge til rette for, men det har ikke blitt etterkommet. Vi har generelt 
etterlyst mer konkrete planer og bestemmelser for hele planområdet. 
 
I e-post per 13.03.2019 vises det til at det ønskes terminal/lager for frys og kjøl, 
primært for laks, men også mulig produksjonslinje for sushi med mer. Tiltakshaver 
mener at dette er innenfor det formålet arealet er disponert til. 
 
Landskap/grønnstruktur 
Landskapet er forholdsvis flatt og åpent, og framstår som et småskalalandskap, med 
en del bebyggelse. Fra Pollevannet renner Fålebekken ut i Bunnefjorden, på 
nordsiden av planområdet. Det er satt av en hensynssone for bevaring av naturmiljø 
langs bekken. Gnr 113 bnr 14 er blitt fylt opp i ca. 1 meters høyde med masser. Øvrig 
del av planområdet er markert med hensynssone for flomfare. Det vurderes som 
useriøst med tanke på framtidig utvikling av planområdet. 
 
Barn og unges interesser 
Planområdet, som framtidig næringsområde, er ikke egnet for barns lek, og åpner 
heller ikke for tiltak som vil øke behovet for det. 
 
Trafikkforhold 
Det er vist atkomst til planområdet fra Kjærnesveien, inkludert for eiendommene som 
ligger lengst vest. Planområdets beliggenhet er sentral med tanke på plasskrevende 
varehandel og (innfarts)parkering. Sistnevnte har også vært et tema underveis i 
reguleringsprosessen. 
 
Atkomstløsningen til eiendommene som er vist på plankartet vurderes som 
tilfredsstillende. Det gjør at antall atkomster til eiendommene fra Fylkesvei 156 kan 
fjernes på sikt, noe som vurderes som positivt for trafikksikkerheten. 
 
Biologisk mangfold 
Det er registrert rødlistede arter. Det er derfor, som nevnte ovenfor, avsatt 
hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det er positivt. 
 
ROS-analysen 
Analysen som er gjennomført beskriver seks hendelser der risiko er til stede. 
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Planforslaget besvarer ikke i tilstrekkelig grad hvordan disse hendelsene skal 
håndteres.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Konklusjon: 
Planforslaget vurderes fortsatt som mangelfullt. Reguleringskartet viser bare 
framtidig utvikling på gnr 113 bnr 14, siden resten av planområdet er markert med 
hensynssone/flomfare. Temaer som bør/skal tas stilling til på reguleringsnivå blir 
skjøvet fram i tid med mer. Bestemmelsene er for vage og dermed umulig å ta stilling 
til. 
 
Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes tilbake til forslagsstiller for 
endringer/oppdateringer. Deretter kan forslaget legges fram for HTM til ny 
behandling. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


