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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 

Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for etablering av næringsareal for 
lager/logistikk og plasskrevende varehandel innenfor planområdet.  

 
Planforslaget fremmes av Gullord GeoService AS, på vegne av utbygger Scoop AS. 
 
Planen er i henhold til overordnet plan, og omfattes dermed ikke av krav til planprogram og 
konsekvensutredning. 

1.2 Planprosess 

Det ble avholdt oppstartsmøte 30.11.2015 
 
Det ble varslet om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 2 i Ås 
kommune, 18.01.2016 med frist for innsending av merknader 05.02.2016. Vi har mottatt 
merknader som blir forklart i beskrivelsens kap. 6. 
 
 

2. RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

2.2. Kommunale føringer   

 
Reguleringsplaner i området  

 Reguleringsplan for et område ved Askehaugveien. PlanID: 0214_208 

 Reguleringsplan for Nesseveien 69. PlanID: 0214_270 

 Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for Markusløkka. PlanID: 0214_169 

 Ås kommuneplan 2015-2027 vedtatt 03.02.2016 
 

 
1. Reguleringsplaner i området, planområdet er markert med rød ring. 
 
Forslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Planen omfatter arealer som er avsatt til 
næringsbebyggelse i kommuneplanen, og Ås kommune har i oppstartsmøte svart bekreftende 
på at det er ikke nødvendig med hverken planprogram eller konsekvensutredning da 
virkninger av planen til angitt reguleringsformål er vurdert i overordnet plan. 
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Planbeskrivelsen for kommuneplanens arealdel kap. 6.4 omhandler næringsutvikling og sier: 
«Det er en målsetning at arbeidsplassene i regionen skal komme på riktig sted ut fra 
virksomhetens forutsetninger og konsekvenser for samfunnet. Det innebærer i grove trekk at 
virksomheter med mange arbeidsplasser og/eller virksomheter med mye besøk, som 
kontorbedrifter og detaljhandel, bør ligge i områder med god tilgjengelighet for gående, 
syklende og kollektiv. Mens virksomheter som er arealkrevende og har behov for tyngre 
transport bør ligge i områder med god kobling til regionalt veinett.» 

 
 

 
2. Kommuneplan og arealformål ,  planområdet markert med rød linje. 

 
Planavgrensningen er bestemt av Ås kommune, fordi hele næringsområdet skulle inn i 
detaljreguleringen og vurderes samtidig. Området vises på figur 2.  
 
 

3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 

3.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 

Planområdet ligger på Vinterbro i Ås kommune cirka 500 meter fra Kiosken på Nesset og 
bryggeanlegget i retning mot Tusenfryd. Avstanden til Bunnefjorden er omtrent 500m og til 
Pollevannet er omtrent 600m. Fålebekken går fra Pollevannet og ned til sjøen og avgrenser 
tomta i nord.  
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3. Oversiktskart over området, planområdet markert med rødt punkt. Kommunegrense for Ås 
kommune vises med svart strek. 
 

 

 
4. Ortofoto fra Norge i bilder, planområdet vist med rød strek. 
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5. Viser eiendomsgrense for gbnr. 113/14 og omkringliggende eiendommer. Fålebekken på 
nordsiden av planområdet vises også på kartet. 

3.2 Omkringliggende områder/strøkets karakter 

Planområdet ligger landlig til i et område som er dominert av landbruk og lauvskog, 
bebyggelsen er en kombinasjon av næringsbebyggelse og boligområder. I utkanten av 
planområdet renner Fålebekken fra Pollevannet til utløpet på Nesset. I følge NGU ligger 
området på løsmasser av tykk marin avsetning. 
 

3.3 Avgrensning av planområdet 

Planområdet avgrenses av Nessetveien i sør-øst, Kjærnesveien i nord-øst, Nessebekken 
(Fålebekken) i nord-vest, i vest går plangrensen gjennom eiendommene med gårds- og 
bruksnummer 113/20 og 113/17. 
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6. Planavgrensning og eiendommer innenfor planområdet. 

3.4 Trafikk 

Kjærnesveien 2 har gode forbindelser til Nordbytunnelkrysset. Fv.156, Nessetveien er 
nærmeste transportveien til krysset som leder trafikken videre inn til E6 og E 18. Kjærnesveien 
2 ligger akkurat på hjørnet til fv.56 og fv.156 som gir tomta godt grunnlag til å bære 
tungtransport. 
Nessetveien. (fv156) fungerer i perioder som omkjøringsvei for E6 Nordbytunnelen når denne 
er stengt. 
 

3.5 Eiendomsforhold 

3.5.1 Grunneiere innen planområdet 

Gårds-, og bruksnummer innenfor planområdet er 113/14, 16, 17, 18, 20 og 59. Området som 
ønskes regulert er 113/14. 

 113/14   Solberg eiendom AS, Askehaugveien 3, 1407 Vinterbro 

 113/16   Solberg Kjell Roynie, Kjærnesveien 10, 1407 Vinterbro 

 113/17   Stamnestrø Martin Johan, Nessetveien 61, 1470 Vinterbro 
 113/18   Sølvsten Jes-Anker E, Nessetveien 59, 1407 Vinterbro 

 113/20   Sølvsten Jes-Anker E, Nessetveien 59, 1407 Vinterbro 

 113/59   Ås kommune, Skoleveien 1, 1430 Ås 

3.6 Landskap, vegetasjon 

Området er i dag uten vegetasjon, bortsett fra et belte langs Fålebekken. Arealet er relativt flatt 
og det er liten høydeforskjell mellom Fålebekken og planområdets høyeste punkt. 
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7. Viser planområdet sett vestover fra Kjærnesveien. 
 

 
8. Området med vegetasjonsbelte mot Fålebekken. 

 

3.7 Områder med biologisk mangfold  

Fålebekken er registrert i Miljødirektoratets Naturbase. Her står det at bekken er et litt spesielt, 
delvis saltvannspåvirket miljø med noen sjeldne og rødliste arter, og med potensial for flere, 
gir verdi svært viktig (A). Området henger sammen med Pollevann naturreservat, og dette 
bidrar også til å øke verdien.  
 
Den kartlagte lokaliteten strekker seg fra utløpet av Pollevann og ned til dammen/utposningen 
på bekken ved Kjerkeløkka. Delene nordøst for Kjærnesveien (Fv56) ligger inne i 
naturreservatet som også omfatter resten av Pollevann.  
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Som naturtype beskrives Flåbekken som et viktig bekkedrag og dam med noe varierende 
kantsoner. Nordøst for Kjærnesveien er det store og sammenhengende takrørskoger, uten 
særlig med kantsoner, men langs noen strekk står spredte småtrær. Her er det lite åpent vann, 
men allikevel ganske god strøm i bekken. Sør for veien er bekken ganske rett og med 
kantsone av bjørk og vierbusker, bl.a. gråselje, som delvis henger ut over bekken og gjør den 
ganske skyggefull. Noe skogsivaks, vassgro, breitt dunkjevle, mjødurt, fredlaus og en 
ubestemt piggknopp finnes her.  
 
Rundt dammen/utposningen sør i området er det delvis takrøyrskog (i nord), delvis vierkratt 
(sør og øst). Langs vestsiden ligger parkeringsplass og vei tett opp mot vannet, og her er det 
lite eller ingen kantsone. Vegetasjonen ellers består av bl.a. slyngsøtvier, soleihov, mjødurt, 
grår, gulldusk, selsnepe, vasshøymole, breitt dunkjevle, liten andemat, småhavgras, 
havsivaks, havstorr, vanlig tjørnaks, småtjørnaks, kattehale, pollsivaks, sverdlilje, skogsivaks, 
sumpkarse, myrhatt, vassgro og en ubestemt blærerot. Flere av artene tyder på 
saltvannspåvirkning. 
 
Avsnittet for artsmangfold viser at det er få sjeldne og rødlistede arter som er påvist; 
makrellterne (VU) jakter i området, og liten skredder (rødlistet som DM i 2004) ble funnet i 
dammen, sammen med padderumpetroll. Også brakkvannssneglen Hydrobia ulvae tyder på 
saltvannspåvirkning. Løpebillen Demetrias imperialis har her antakelig sin nordligste kjente 
forekomst i Norge ved Pollevann (S. Olberg pers. medd.), men arten er i spredning. 
 

 
9. Utsnitt fra Miljødirektoratets naturbase som viser vernesone langs Fålebekken. 
 

3.8 Kulturminner 

Det er registrert kulturminner i nærområdet og planområdet ligger innenfor to hensynssoner, 
Annet verdifullt kulturlandskap og kulturlandskap med arkeologiske funn. 

3.9 Bebyggelse, estetikk 

Relativt flatt område med eldre nærings- og boligbebyggelse i nærheten. Bebyggelsen er i 
hovedsak 1-2 etasjes trehus.   
 

3.10 Flomvurdering 

Det er registrert flomfare i området og det utarbeides fagrapport for dette temaet. 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

4.1 Reguleringsforslagets hovedidé, hovedgrep 

Reguleringsforslaget skal legge til rette for etablering av næringsareal for lager/logistikk og 
parkeringsareal innenfor planområdet. På grunn av at tomta er så meget godt tilkoblet fv. 156 
og Norbytunnelkrysset som leder til E6 og E18 gir det rom for denne type utbygging. 
Trafikkøkning fra planområdet vil ikke belaste fv. 156, eller Askehaugkrysset i noen større 
grad, jf. trafikkanalyse.   

Planområdet er sammensett av fem eiendommer, med gårds.- og bruksnummer 113/14, 16, 
17, 18 og 20. Utbyggingen gjelder kun for eiendom med gårds.- og bruksnummer 113/14, men 
skal ta hensyn til andre næringsarealer som er innenfor planavgrensningen. 

Det er lagt inn felles adkomstveg, fra Kjærnesveien til alle eiendommene. 

Mot Fålebekken er det avsatt et vegetasjonsbelte for å ivareta miljøet langs bekken. 

Utbyggingsområdet fylles opp til en høyde på minst 2,5 moh, for å være flomsikkert. Det er 
omtrent i samme høyde som Kjærnesveien. 

 

 

10. Planforslag, datert 8.2.2018 

4.2 Reguleringsformål og hensynssoner 

 
§12-5-1. Bebyggelse og anlegg 
 - Næringsformål – lager/logistikk og plasskrevende varehandel (BN)  
 
 
§12-5.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg (SKV) 
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- Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
- Gang-/sykkelveg (SGS) 

 
§12-5.3. Grønnstruktur 

- Naturområde - grønnstruktur (GN) 
 
§12-5.6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 
 
Hensynssone 

- Flomfare (H 320) 
- Frisikt (H140) 
- Støysone - Rød sone H210) 
- Støysone - Gul sone H220) 
- Bevaring naturmiljø (H560) 
 

4.3 Arealoversikt  

4.3.1. Arealoversikt  

Næringsbebyggelse  13,2 daa 
Kjøreveg    0,5 daa 
Gang-/sykkelveg   0,7 daa 
Annen veggrunn   0,6 daa 
Grønnstruktur    3,2 daa 
Vassdrag     0,3 daa 
Sum av arealer:  18,5 daa 

4.3.2 Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr 1 

Næringsformål – BN1 
5,1 daa på gbnr. 113/14 nærmest rv. 56 Kjærnesveien er i dag ubebygd og foreslås regulert til 
næringsvirksomhet som lager/logistikk og parkering.  
  
Grad av utnytting %BYA er 70 %. Maks. byggehøyde er kote 20. Byggegrense mot fylkesvei 
er 25 meter.  
 
Næringsformål – BN2 
Eksisterende bebyggelse 8,2 daa, består i dag av boliger og næring som verksted, lager og 
engros. Område BN2 foreslås regulert til næring ihht. Kommuneplan 2015-2027 for Ås 
kommune.    

4.3.3 Samferdselsanlegg, pbl § 12-5 nr 2 

Kjøreveg – SKV1 
Adkomstveg inn i planområdet fra fv.56 Kjærnesveien, reguleringsbredde SKV1 er 6,0 m, 
dette inkluderer sideareal/grøft. Adkomstveg er utformet i samsvar med Håndbok N200, og 
krysset mellom adkomstveg og fv.56 er utformet i samsvar med Håndbok N100, 
dimensjonerende kjøretøy er vogntog (VT).  
 
Gang-/sykkelveg – SGS1 
Det er opparbeidet gang og sykkelveg langs rv. 156 Nessetveien, denne krysses av 
adkomster til eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. I planforslaget vil adkomster til 
eiendommene innenfor planområdet flyttes til felles adkomst mot fv.56 Kjærnesveien. Dette 
tiltaket vil øke tryggheten for trafikk langs gang- og sykkelvegen. 
 

4.3.4 Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr 3 

Grøntområde (GN1 og GN2) 
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Området langs Fålebekken er regulert til grøntområde og skal skjøttes som grøntområde-
/vegetasjonsskjerm hvor hensynet til området langs bekken som naturvernområde skal 
ivaretas. 
 

4.3.5 Hensynssoner, pbl § 12-6 

Frisikt (H140_1): 10 x 80 m hensynssone frisikt er sikret i kryssområdet SKV1 x fv. 56  
 
Flomfare (H320_1):  Sone langs Fålebekken, definert som flom, aktsomhetsområde. 
 
Støysone, gul (H220_1): Sone langs rv. 156 Nessetveien. 
 
Støysoner, rød (H210_1): Sone langs rv. 156 Nessetveien. 
 
Bevaring naturmiljø (H560_1 og H560_2): Sone langs Fålebekken regulert som hensynssone 
for å ivareta plante og dyreliv i- og langs Fålebekken. 
 
 

4.4 Tekniske planer (Vei, vann og avløp) 

Bygninger skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. 

4.5 Universell utforming  

Uteoppholdsareal og tilgang til næringsbygg skal oppfylle kravene til tilgjengelighet i TEK 17 

4.6 Klima og energi 

Tiltaket tilpasses kommunale krav. Jf. Planbestemmelser for kommuneplan §8. Klima- og 
energihensyn.  

4.7 Arkeologiske registreringer 

Det er gjennomført registering i området og det ble ikke gjort funn i forbindelse med 
registreringen.  

4.8 Forslagsstillers begrunnelse for forslaget 

Utbygger ønsker å realisere muligheten som ligger i kommuneplanen, der området er avsatt til 
næringsbebyggelse. 
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5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 

5.1 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Endelig risikovurdering  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig  21   

3. Sannsynlig  7 5, 6  

2. Mindre sannsynlig   9, 38  

1. Lite sannsynlig     

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige konsekvenser 

krever tiltak. Nærmere angitte hendelser kommenteres nærmere i det følgende.  

 

Hendelse 5. Bekkeflom 

Ved å sette krav i hht. flomrapporten sikres ny bebyggelse. Blir ivaretatt gjennom reguleringsplanen. 

Hendelse 6. Stormflo 

Ved å sette krav i hht. flomrapporten sikres ny bebyggelse. Blir ivaretatt gjennom reguleringsplanen. 

Hendelse 7. Klimaendring, økt nedbør 

Ved å sette krav i hht. flomrapporten som å sikre vegetasjonsbelte langs bekken og at overvann går mot bekken 

sikres ny bebyggelse. Blir ivaretatt gjennom reguleringsplanen. 

Hendelse 9. Radongass 

Krav i TEK 10 § 13-5 må dokumenteres i byggesak.  

 

Hendelse 21. Støv og støy; trafikk 

Planområdet berøres av rød og gul støysone. Blir ivaretatt gjennom byggesøknad. 

 

Hendelse 38. trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 

I en anleggsperiode med økt anleggstrafikk øker sannsynligheten for en uønsket hendelse. Tilstrekkelige tiltak må 

iverksettes for å ivareta sikkerheten i anleggsperioden. 

 

5.2 Vurdering av konsekvenser av planforslaget 

Barn og unge 
Utbygging antas ikke å forringe areal som benyttes av barn og unge. Arealet vil fremstå som 
mer tilgjengelig for allmennheten og fare for uønskede hendelser som kan forvolde skade på 
barn og unge forminskes ved at landskapet åpnes opp. Stenging av avkjørsler mot gang- og 
sykkelveien vil øke trafikksikkerheten for myke trafikanter 
 
Grønnstruktur/friluftsliv  
Grønnstrukturen består av et vegetasjonsbelte mot Fålebekken. 
 
Naturmangfold  
Fålebekken er registret i Naturbasen hos Miljødirektoratet. På deres database står det bla. 
annet at bekken er et litt spesielt, delvis saltvannspåvirket miljø med noen sjeldne og rødliste 
arter, og med potensial for flere, gir verdi svært viktig (A). 
Det er lagt vekt på å bevare en sone på ca. 10 meters bredde med eksisterende vegetasjon 
langs bekken for å ta vare på artsmangfoldet.  
I forhold til flomfare er det utarbeidet egen rapport. Flomrapporten viser at ny bebyggelse må 
ligge på minimum kote + 2,3 moh.  
Kombinasjon av flom i bekken og stormflo er tatt hensyn til. Dette i henhold til NVE sin 
kravspesifikasjon for flomsonekartlegging. Her er dimensjonerende flomnivå gitt av høyeste 
nivå av 1-års stormflo i kombinasjon med 200-årsflom, og 200-års stormflo. For Kjærnesveien 
er det funnet at 200-års stormflo er dimensjonerende.  
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Da man både vil ha et hydraulisk tap i kulvertsystemet opp bekken (forventes å gi redusert 
vannlinje) samt at man må ha et stort flomvolum for å oppnå betydelig vannstandsstigning da 
oppstrøms arealer må fylle seg med vann, kan det forventes at flomnivået ved planområdet 
ikke overstiger 200-års stormflo i havet. Føringene i NVE sin kravspesifikasjon er derfor fulgt. 
Det kan uansett være hensiktsmessig å legge på en ekstra sikkerhetsmargin på minimum 20 
centimeter.   
Petter Reinemo 
Sivilingeniør / Hydrolog 
Ut fra dette settes byggehøyde på kote + 2,5 moh. 
 
Landskap 
Planlagt bebyggelse vil ikke få noen vesentlig negativ påvirkning på eksisterende landskap i 
området, da det ikke er behov for store terrenginngrep på tomta.  
 
Eksponering/fjernvirkning 
Med bakgrunn i eksisterende terreng i området, vil ikke planlagt bebyggelse bli eksponert på 
noen negativ måte og blir heller ikke synlig i lang avstand fra tomta. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er stilt krav om arkeologisk registrering innen planområdet fra fylkesrådmannen.  
Det ble gjennomført registrering av automatisk fredete kulturminner i planområdet i oktober 
2016.  
Det ble ikke gjort funn i forbindelse med registreringen.  
 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes Akershus 
fylkeskommune, j.fr. lov om kulturminner §8, annet ledd.  
 
 
Skole-, barnehage og institusjonsbehov  
Tiltaket har ingen utfordring til eksisterende skole-, barnehage og institusjonsbehovet, 
utbyggingen vil ikke inneholde boligenheter. 
 
Transportbehov  
Opparbeiding av arealene i henhold til denne plan vil medføre økt transport av tyngre kjøretøy 
i anleggsperioden inn til området. Dette vil medføre noe økt trafikk som kan medføre økt antall 
ulykker og økt behov for vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak på veger i området. Ettersom 
utbyggingen på området vil være av et begrenset omfang og for en kort periode så anses 
konsekvensene av dette som små. Det vil etter opparbeiding til reguleringsformålet være noe 
økt trafikkmengde med person- og godstransport til planområdet. 
Ny utbygging medfører økt trafikk på vegene inn til planområdet. Denne trafikken vil være av 
liten betydning for fylkesveg 156. Nessetveien jf. trafikkanalyse. 
Trafikkanalysen viser at vegene og Askehaugkrysset vil tåle trafikkøkningen fra planlagt 
utbygging som lager/logistikk og plasskrevende varehandel. Eksisterende og nyprodusert 
trafikk fra fullt utbygd planområde vil øke trafikken på fv.56 Kjærnesveien med ca. ÅDT 306 
kjt/d, noe som utgjør ca. ¼ av total ÅDT.  
 
Vann og avløp  
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for eksisterende vann- og avløpsnett. 
 
Energiforbruk  
Området tilknyttes til eksisterende energi anlegg. I samarbeid med Hafslund Nett som har 
områdekonsesjon i Ås kommune vil det etableres trafo/nettstasjon inne på planområdet.  
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Støy  
Det vil i anleggsperioden medføre noe støy for nærliggende eiendommer, men dette vil være 
av begrenset omfang med kort varighet. Etter at området er opparbeidet med ny bebyggelse 
vil det ikke være noe støy til sjenanse for naboeiendommer.  
Det er utarbeidet en enkel støyvurdering i forhold til trafikkstøy. 
 
 
 
 
 
 

6. MEDVIRKNING/FORHÅNDSUTTALELSER 

 

6.1 Oppstart 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Ås kommune 30.11.2015. 
Varsel om planoppstart ble kunngjort i Østlandets Blad. 
Aktuelle myndigheter og naboer ble varslet i brev datert 18.01.2016. 
 
Frist for merknader til oppstart ble satt til 05.02.2016 

6.2 Behandlinger og høringer  

 
Fylkesmannen i Oslo Akershus viser i brev fra MjøsPlan As av 18.01.2016 at formålet med 
planen er i samsvar med kommuneplanen. Fylkesmannen kommer videre med innspill 
angående konsekvensvurderinger og lurer på hvorfor kommunene vil fravike kravet om KU 
etter forskriften § 2. Og vider ber Fylkesmannen kommunene om å redegjøre hvorfor planen 
skal vurderes ut fra § 4 og ikke § 3. Fylkesmannen forutsetter at det tas hensyn til 
naturverdiene som ligger på plangrensen. Naturverdiene som påpekes er Pollevannet og 
Fålebekken. Videre peker Fylkesmannen på at 6 daa av planområdet er dyrkbar jord og 
minner på at omdisponering skal rapporteres i KOSTRA. Fylkesmannen påkrever at 
områdestabiliteten avklares og peker på at det var ikke gjort i varselet. Flomfare må vurderes 
og viser til forventningsbrev fra Fylkesmannen som gir informasjon om hvilke vurderinger som 
er nødvendige.  
 

Vår kommentar: Temaene Fylkesmannen henviser til er innarbeidet i 
reguleringsplanforslaget og omtalt i de gjeldende kapitlene. 

 
Akershus fylkeskommune har følgende merknader. I varselet er gårds-, og bruksnummer feil 
og oppgir rett gnr./bnr. som er: 113/14,16,17,18,20 og 113/59.  
 
Videre uttaler fylkesrådmannen om samferdsel og viser til uttalelse fra Statens vegvesen 
region øst.  
 
Merknader som gjelder automatiske fredete kulturminner. I Pollevannet har Norsk maritimt 
Museum tidligere gjort sidesøkende sonarkjøring og observert noe som kan være båter. 
Historiske kart viser at Pollevannet har vært tilknyttet Bunnefjorden. Ved å sjakte med maskin i 
det nå igjenvokste vannløpet, ser vi muligheten for å påvise ev. spor etter bryggefundamenter 
ol. Fylkesrådmannen vil således kreve arkeologisk registrering av planområdet i henhold til 
kulturminneloven § 9. På bakgrunn av det tilsendte materialet er registrering anslått til 3 
dagsverk. Tiltakshaver bes avtale tidspunkt og vilkår for registreringen med Arkeologisk 
feltenhet v/ Linn Johannessen, tlf. 22 05 56 95/97641826, linn.johannessen@afk.no. 
Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri, så bestilling bør gjøres i god tid.  
For nyere tids kulturminner uttaler fylkesrådmannen at området er ikke befart. Uttalelsen gis 
på grunnlag av arkivmateriale. Vi kan ikke se at tiltaket har vesentlig innvirkning på regionale 
eller nasjonale interesser i området.  

mailto:linn.johannessen@afk.no


DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJÆRNESVEGEN 2 M.FL. - PLANBESKRIVELSE Side - 16 - av 19 

 

 
Fylkesrådmannen legger til merknad av vassdrag og mener for å sikre god økologisk og 
kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv for vann, gjennom 
vannforskriften, strenge krav til forvaltning av vannressursene våre. I tråd med vannforskriften 
§ 1, er det utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma (inkludert 
Akershus). Planen finnes på http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/ . Den 
regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene 
arealplanen legger til rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i 
vannforskriften. 
 
Fylkesrådmannens vurdering er at på bakgrunn av det tilsendte materialet, mener 
fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale 
planer, og har ingen ytterligere merknader. 
 

Vår kommentar: Temaet Fylkesrådmannen henviser til er innarbeidet i 
reguleringsplanforslaget. Undersøkelsen på nye kulturminner har blitt utført. Vi har fått 
rapport fra Arkeologisk feltenhet, som forklarer at det ble ikke gjort noen funn av 
kulturminner på området.  

 
Statens vegvesen har uttalelse og mener at planområdet er lite egnet til plasskrevende 
varehandel. Handel i dette området bør lokaliseres til Vinterbro. Det vises i denne 
sammenheng blant annet til fylkesdelplan for handel og service. At arealet i kommuneplanen 
er avsatt til næring gir etter vår vurdering ikke tilstrekkelig grunnlag for å avvise krav om 
konsekvensutredning. Betegnelsen «næring» er en samlebetegnelse som kan omfatte flere 
reguleringsformål, som industri, forretning, kontor, lager mv. Disse næringskategoriene har 
svært ulik trafikkgenerering. Forretning kan gi anslagsvis 10 ganger så stor trafikk pr. 
arealenhet som industri/lager. Det må derfor i plansammenheng vurderes nærmere hvilke 
typer næring som egner seg innenfor det aktuelle området. Vi viser for øvrig til uttalelse fra 
Fylkesmannen, datert 2.2.2016, vedrørende krav om konsekvensutredning. 
Fv. 156 er i tillegg til å være hovedveg til Nesodden omkjøringsveg for E6 Nordbytunnelen 
når denne er stengt. Det må derfor redegjøres for de trafikale konsekvensene av tiltaket. Det 
gjelder både trafikksikkerhet og –avvikling for alle trafikantgrupper. Av hensyn til 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling på fv. 156 må atkomsten til området legges fra 
Kjærnesveien. Videre må behov for ombygging av kryss mellom Kjærnesveien og 
fylkesvegene utredes. 
Vi gjør oppmerksom på at byggegrensen mot fv. 156 er 50 m. I krysset fv. 156/fv. 56 er 
inntrukket byggegrense 60 m x 60 m, jf. vegloven § 29. 
Dersom det planlegges funksjoner som ikke er tråd med overordnede føringer eller som ikke 
gir tilfredsstillende trafikksikkerhet eller – avvikling vil vi vurdere innsigelse til planen. 
 

Vår kommentar: Temaet Statens vegvesen henviser til er innarbeidet i 
reguleringsplanforslaget. Planforslag tar hensyn til økt trafikk og adkomst flyttes til 
Kjærnesvegen som uttalt fra Statens vegvesen. Etter en e-mail dialog med Ingvild Leite, 
Statens vegvesen region øst, er det vurdert å flytte byggegrensen til 25 – 30m inn til fv. 
156. Vi ønsker å få dispensasjon for flytting av byggegrense fra 60 m til 25 – 30 m slik at vi 
kan få til ønsket utnytting av tomta. 
 

Hafslund nett uttalelser viser at for å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å 
sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Nettselskapet ber 
om at utbygger tar hensyn til dette i planarbeidet. HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til 
avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper problemer både for 
grunneiere og for nettselskapet. Nettselskapet ber derfor om at følgende ivaretas i 
reguleringsbestemmelsene:  

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

http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/
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- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til 
tillatt utnyttelsesgrad.  

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være minimum 
16 kvm, og det stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst og ventilasjon 
mv. Arealet som i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 
1500, jf. vedlegg I til kart- og planforskriften. 
For øvrig kan det være lavspentkabler i området. Dette blir ikke kommentert ytterligere, og det 
må tas kontakt med Geomatikk for informasjon om dette. 
 

Vår kommentar: Temaene Hafslund nett henviser til er innarbeidet i 
reguleringsplanforslaget og omtalt i de gjeldende kapitlene. 
 

Follo Brannvesen IKS uttaler og peker på byggeteknisk forskrift TEK 10 med tilhørende 
veiledning i VTEK10. Interne og eksterne beredskapsmessige tiltak som er regulert av brann- 
og eksplosjonsvernloven med forskrifter, kommer i tillegg til tekniske krav til byggverket etter 
TEK 10. Beredskapsmessige tiltak kan ikke erstatte eller kompensere for manglede oppfyllelse 
av krav etter Tek 10 eller veiledningen. Denne veiledning gir ikke aksept utover preaksepterte 
løsninger i VTEK 10 § 11 – 17. Løsninger som ikke gjøres i samsvar med VTEK 10 og stedlig 
brannvesens forutsetninger og behov, må særskilt legges frem for Follo Brannvesen IKS. 
Brannvesenet forbeholder seg retten til å uttale seg om eventuelle øvrige forhold når planen er 
lagt ut til offentlig ettersyn. 
 

Vår kommentar: Det er ikke innarbeidet forslag til løsning for brannsikkerhet i 
reguleringsplanforslaget. Krav ihht. Brann- og eksplosjonsvernloven må avklares i 
byggesaksbehandling 

 
Geir Mæland sender inn merknad. Mæland er grunneier av 113/3. Mæland mener at gårds- 
og bruksnummer i varselet er feil. Videre påpeker han om at plangrensen er feil og mener at 
ikke hele området er avsatt til næringsområde. Mæland påpeker videre til omgjørelsen til 
næringsområde er kombinert bolig og næring vippet ut. Videre peker Mæland på at 
Kjærnesvegen 2 var tidligere LNF – område. Fålebekken som går i mellom Pollevannet og 
Nesset er avgjørende for at dette fredete naturområde skal kunne overleve. Et inngrep her vil 
etter hans mening ha vesentlige virkninger for miljøet. ber om at det tas høyde for dette i 
planarbeidet.  
 

Vår kommentar: Temaene Geir Mæland henviser til er innarbeidet i 
reguleringsplanforslaget og omtalt i de gjeldende kapitlene. Dagens kombinerte formål, 
bolig/næring vil kunne fortsette, men ved evt. nybygging vil avsatt formål i kommuneplanen 
og nå i reguleringsplanen gjelde. 
 

Anne Pernille og Martin Johan Stamnestrø sender inn merknader. Stamnestrø er 
grunneiere av 113/17 og 62. Stamnestrø bemerker at deler av eiendommen er innenfor 
planavgrensningen og skjønner ikke hvorfor hele tomta ikke er tatt med. De ønsker at hele 
tomta blir sett innenfor planavgrensningen. De påpeker videre at 113/14 var LNF – område. 
Videre uttaler de seg om veiadkomsten. Kommunen har også tidligere ønsket ny adkomstvei 
på grunn av økt trafikk, og videre sier de «Kommunen eier også vår og naboens felles 
nedkjøring fra gangveien (ref. stiplet innkjøring på Planavgrensingskart). Det kan bemerkes at 
det i utgangspunktet da gangveien ble anlagt i 1980, hadde kommunen tiltenkt utkjøring fra 
våre eiendommer til «Gamle Kjærnesvei» som går fra Kjærnesveien og ned til Nesset på 
andre siden av Sundet, men daværende eiere ønsket inn-/utkjøring via gangvei». Videre ber 
Stamnestrø at det blir tatt hensyn til disse 4 punkter.               
 
«Vi ønsker at hele vår eiendom 113/17 og 113/62 tas med i detaljreguleringen, da den delen 
som ikke inngår i punktmarkeringen vil få liten verdi for oss.» Dette begrunnes med tidligere 
svar fra Ås kommune angående våre kommentarer under rullering av tidligere kommuneplan. 
"Dette området ligger mellom næringsareal i øst og vest og inntil "gamle E6" (nå Nessetveien 
156). På lang sikt mener rådmannen det er mest naturlig at dette utvikles mot 
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sammenhengende næringsområde, slik at det har vært forutsatt i planene siden 1991. Det 
gjelder uavhengig av den øvrige fremtidige boligutviklingen i området (Markusløkka)".  
 

1. Oppstartsmøte den 30.11.2015:  
Det er av interesse å få definert "plasskrevende varehandel" nærmere og hvilke 
eventuelle konsekvenser dette får for vår eiendom.  
 
Fv.154 skal vel være fv.156 (feil merket i varselet). 
 
Ang. adkomst: Se hva er skrevet overfor + at det bør være flere muligheter for 
veiutløsning fra eiendommene for å unngå kjøring på gangvei og farlig påkjøring til 
Nessetveien.  
 
Planområdet er både nåværende og fremtidig næringsbebyggelse iht gjelde Arealdel 
godkjent 06.04.2011. Arealdel for 2015 - 2027 vil bli godkjent i løpet av våren 2016 iflg. 
Ås kommunes hjemmeside.  
 
Det bekreftes at høyt grunnvann / fare for flom i planområdet. Kanskje kan spunting 
langs Fålebekken begrense hensynssone og også ivareta fugletrafikk fra Sundet til 
naturreservat Pollen + sikre dårlige grunnforhold.  
 
Forøvrig synes oppstartmøte med mal og kommentarer å ivareta det meste for 
planområdet.  

2. Planavgrensningskart har påført feil gårds- og bruksnr. På flere eiendommer - rett 
opp.  

3. Planprosessen videre imøteses med stor interesse og vi tar det som en selvfølge at vi 
blir fortløpende informert om fremdrift. 

 
 

Vår kommentar: Det er riktig at forslag om regulering og ønske fra utbygger kun gjelder 
eiendommen 113/14. De andre eiendommene innenfor planavgrensningen er med fordi Ås 
kommune vil ha en samlet plan for hele dette området, som vises som et samlet 
næringsområde i kommuneplanen. Disse andre eiendommene vil i utgangspunktet bare få 
bekreftet sin status, dvs. bruk av eiendommene og forholdet til kommuneplanen. En evt. 
fremtidig endret bruk av eiendommene vil måtte innordne seg ny reguleringsplan. 

 
Laila og Kjell Solberg, Anne P. og Martin J. Stamnestrø og Jess Sølvsten kommer med 
uttalelse: "Med flere" tolker vi oss som er grunneiere av 113/16, 113/17 og 113/18 + 113/20.  
Vi er svært interessert i få utdypet nærmere: "Hensikten med reguleringsendringen er å få 
detaljregulert området for plasskrevende varehandel", og hvilke konsekvenser dette får for 
oss, da våre eiendommer inngår i planområdet (ref. Plantegning – som forøvrig har feil 
plassering av gårds- og bruksnummer på flere eiendommer). Vi har hatt kontakt med MjøsPlan 
og Ås kommune, uten at de har kunnet gi oss en nærmere beskrivelse og mer detaljerte 
tanker om plan- og detaljreguleringen for hele det markerte område. Vi ber derfor at du, Ola 
Moe, som daglig leder for Scoop AS og som forslagsstiller, gir oss en mer detaljert beskrivelse 
snarest, og i god tid før frist for merknader 05.02.2016, slik at vi kan vurdere konsekvensene 
av varslet detaljregulering for våre eiendommer. Vi vil da være i stand til å gi våre eventuelle 
merknader innen frist 05.02.2016. 
 

Vår kommentar: Se kommentar ovenfor. Planforslaget inneholder nå et konkret formål.  
 
Anne Pernille og Martin Johan Stamnestrø kommer med uttalelse: Vi har sett litt nærmere 
på referatet fra "oppstartsmøte - R300 - Kjærnesveien 2 med flere", som sier at "planarbeidet 
på vestsiden av Fv 156 må sees i sammenheng". I den forbindelse foreslår vi at det også bør 
vurderes å se på muligheten for kombinert bebyggelse og anlegg med blandet bolig, forretning 
og kontor i foreslått detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 113/14, 113/16,113/17,113/18 og 113/20. 
Det er i prinsippet slik området har utviklet seg fra boligene ble bygd her, og frem til i dag. 
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Vi er også kjent med at det i Ås kommune foregår lignende oppstart av planarbeid med 
kombinert blandet bebyggelse av bolig, forretning og kontor på mindre tidligere foreslåtte 
næringsområder. Videre begrunner vi vårt forslag med at planområdet for Kjærnesveien 2 
med flere i dag består av boliger, kontor/verksted pluss boliger rundt Sundet og Markusløkka 
(19 boenheter med oppstart 2016), samt Nesset/Nesset Terrasse med boliger og forretninger. 
Hele dette området ligger i gangavstand fra forretninger, offentlig kommunikasjon, 
skoler/barnehager og med sjø-/friluftsmuligheter som det legges stor vekt på i 
kommuneplanen for Ås kommune. 
 

Vår kommentar: Planen inneholder vurdering av type bebyggelse, men hovedføringen er 
gitt i kommuneplanen, næringsbebyggelse. 

 
Kjetil Barfelt sender inn uttalelse. Det fremgår av varselet at reguleringen ikke vil utløse krav 
om formell konsekvensutredning, fordi den «ikke vi ha vesentlig virkning for miljø og 
samfunn». Det er vel et tolkingsspørsmål, ref. forskriftens vedlegg 1 pkt. 1, men la gå. Han sier 
videre at Fålebekken, deler av tjernet som ligger sørvest for planområdet har vært gjentatt 
plaget av oversvømmelser. Han ber om konsekvensvurdering for Fålebekken, tjernet og 
tilgrensende areal som ligger ved plangrensen.  
 

Vår kommentar: Da kommuneplanen gir mulighet til næringsbebyggelse på området, er 
vurderingen om konsekvensutredning foretatt i den forbindelse og det er derfor ikke 
nødvendig med ny utredning nå. 
 
 
 

7. VEDLEGG  
1. Reguleringsbestemmelser 
2. Planforslag reguleringsplan 
3. Ros-analyse 
4. Flomvurdering 
5. Trafikkanalyse 
6. Kommentarer/innspill 
7. Støyrapport 
8. Arkeologisk rapport 
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