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1 Høringen 

1.1 Planprosessen 

Formålet med planen er å tilrettelegge for en sammenhengende gang- og sykkeltrasé langs 
jernbanen fra Ås sentrum, ved bensinstasjonen i Brekkeveien, til Holstad. 

Oppsummering av planprosessen så langt: 

• Forhåndskonferanse med kommunen: 14. juni 2017  
• Mulighetsstudie: august-desember 2017, vedtak i Hovedutvalg for teknikk og miljø 7. desember 
2017  
• Varsel om planoppstart i brev: 11. januar 2018  
• Kunngjøringsannonse 12. januar 2018   
• Varsling av utvidet planområde: 18. oktober 2018  
• 1. gangs behandling i Hovedutvalg for teknikk og miljø: 11. april 2019  
• Offentlig ettersyn: 29. april til 07. juni 2019 

2 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

Detaljreguleringsplanen har i perioden 29.04.19-07.06.19 ligget ute til høring og offentlig ettersyn. 
Det er i høringsperioden mottatt 8 innspill til planforslaget. 

2.1 Merknader fra offentlige aktører 

Akershus fylkeskommune (14.05.2019) 

Planen skal bidra til å nå felles mål for Oslo og Akershus, om at personveksttransporten i området 
skal tas med kollektiv, gange og sykkel. 
 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle 
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert, og rette myndighet skal varsles dersom slike 
påtreffes, jf. Kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
 
Akershus fylkeskommune mener tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan og har ingen 
ytterligere merknader. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar merknaden til etterretning. Det er innarbeidet en planbestemmelse med krav til 
varsling av fylkeskommunen og stopp i arbeidet dersom det gjøres funn av kulturminner i 
anleggsgjennomføringen. 
 

Bane NOR (23.05.2019) 

Bestemmelsene pkt. 4.1.1 sikrer at Bane NOR drifts- og vedlikeholdsoppgaver på jernbane. Det 
presiseres at Bane NOR ikke har generelt vedlikeholdsansvar bortsett fra skader de selv påfører. 
 
Minner om jernbaneloven § 10, hvor det kreves tillatelse for byggetiltak langs bane som ligger 
innenfor 30 meters avstand regnet fra nærmeste spors midtlinje, uavhengig om det foreligger 
reguleringsplan. Planlagte arbeider nær tekniske anlegg til jernbane må beskrives og det må 
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dokumenteres at anleggsarbeider ikke vil medføre setninger og forskyvinger for eksisterende 
jernbaneinfrastruktur. Bane NOR ber om at dette tydeliggjøres i planbestemmelsene.  
 
Felles bruk av vegen/gang- og sykkelvegen må avklares nærmere i avtale med Bane NOR Eiendom. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar merknaden til etterretning. Det er innarbeidet en ny rekkefølgebestemmelse 
med krav om tillatelse fra Bane NOR før anleggsgjennomføringen kan starte, jf. jernbaneloven § 10.  
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (06.06.2019) 

Området er i kommuneplanen avsatt til jernbane og LNFR-formål, og reguleringsformål er ikke i tråd 
med kommuneplanen.  
 
Fylkesmannen legger til grunn at omdisponering av dyrka mark ikke vil bli større en høyst nødvendig, 
og ikke overstiger beregningene i planforslaget. Fylkesmannen mener bestemmelsenes punkt 4.5 om 
tilbakeføring av dyrka mark, bør endres til: «Dyrka mark skal tilbakeføres til opprinnelig 
dyrkningskvalitet.» 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar merknaden til etterretning. Formuleringen i planbestemmelsenes punkt 4.5 er 
endret i tråd med merknaden fra Fylkesmannen.  
 

Hafslund Nett (04.06.2019) 

Hafslund Nett har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Ås kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen. 
 
Planområdet har høyspentanlegg innenfor/nær planområdet. Kraftledningene har byggeforbudsbelte 
som innebærer restriksjoner for arealbruken. Byggeforbud er 23 meter langs kraftlinje. Nettselskapet 
ber om at traseen med byggeforbudsbelte registreres i planen som en hensynssone (faresone) med 
kode 370 – høyspentanlegg. 
 
Hafslund Nett har to nettstasjoner innenfor planområdet etablert som frittliggende kiosker. 
 
Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene ved tiltaket. 
 
Det gjøres oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, 
herunder plankartet. 
 
Hafslund Nett ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare og planlegge ev. nye 
elektriske anlegg. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar merknaden til etterretning. Hensynssone H370 – høyspentanlegg – var lagt inn i 
plankartet som lå ute til høring med bredde på 23 meter, og Statens vegvesen anser at dette 
forholdet er ivaretatt i foreliggende plankart. Hafslund Nett vil bli kontaktet i god tid før oppstart av 
anleggsarbeidene. 



 
 

5 
 

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (30.04.2019) 

NMBU ser frem til ny sykkelveg etableres.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar merknaden til orientering.  

2.2 Merknader fra private aktører 

 

Kjell Skuterud, Kongeveien 31, 1433 Ås (07.06.19) 

Er som grunneier opptatt av at drenering og avrenning fra tilstøtende områder med skogsdrift må 
ivaretas, slik at overvann ikke fører til oversvømmelse. Ber om at beslag av dyrka mark og 
skogbruksområder begrenses også i det videre arbeid. Er positiv til å avstå areal mot kompensasjon 
for å etablere gang- og sykkelveg.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Statens vegvesen har i planforslaget vist at overvann fra gang- og sykkelvegen skal håndteres i åpen 
grøft langs tiltaket, og har lagt inn arealer til håndtering av overvannet.  
Gang- og sykkelvegen er lagt så nærme jernbanen og Bølstadbekken som mulig for å unngå 
unødvendig beslag av dyrka mark og skogsområder. Det er lagt inn en planbestemmelse om 
tilbakeføring av dyrka mark som blir midlertidig brukt under anleggsgjennomføring, og at arealene 
skal tilbakeføres til opprinnelig bruk i etterkant.  
 
Ottar Kjus, Kongeveien 35, 1433 Ås (07.06.19) 

Er grunneier i området, men ikke direkte berørt av planforslaget. Mener at tiltaket er en positiv 
forbedring av gang- og sykkelvegtilbudet i Ås, men mener det er avgjørende at tiltaket beslaglegger 
minst mulig dyrka/dyrkbar mark og skogbruksarealer.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Gang- og sykkelvegen er lagt så nærme jernbanen og Bølstadbekken som mulig for å unngå 
unødvendig beslag av dyrka mark og skogsområder. Det er lagt inn en planbestemmelse om 
tilbakeføring av dyrka mark som blir midlertidig brukt under anleggsgjennomføring, og at arealene 
skal tilbakeføres til opprinnelig bruk i etterkant.  
 

Ås landbrukslag v/Ottar Kjus (07.06.19) 

Viser til tidligere innsendt uttalelse til varsel om planoppstart.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Uttalelsen til varsel om planoppstart er oppsummert og svart ut i kap. 3.2 i planbeskrivelsen. I korte 
trekk var Ås landbrukslag opptatt av å minimere inngrep i dyrka mark og andre konsekvenser for 
landbrukseiendommer som lå innenfor planområdet. Statens vegvesen anser at planforslaget 
imøtekommer disse ønskene. Gang- og sykkelvegen er lagt så nærme jernbanen og Bølstadbekken 
som mulig for å unngå unødvendig beslag av dyrka mark og skogsområder. Det er lagt inn en 
planbestemmelse om tilbakeføring av dyrka mark som blir midlertidig brukt under 
anleggsgjennomføring, og at arealene skal tilbakeføres til opprinnelig bruk i etterkant.  
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3 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 

Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn er oppsummert i punktene under.   

 

Endringer i plankart:   

Det er ingen endringer i plankartet.  

Administrasjonen i Ås kommune har ønsket at plankartet skal endres i sør, ved bensinstasjonen, slik 
at plassering av gang- og sykkelveg blir lik som i høringsforslaget til områdeplan for Ås sentrum. 
Endringen som kommunen ønsker, ligger utenfor varslet planområde og kan derfor ikke tas inn i 
plankartet. Statens vegvesen ønsker å opprettholde koblingen slik den er vist i plankartet, men er 
innstilt på å tilpasse traséen etter en eventuell ny løsning i fremtidig detaljregulering av område BKB1 
(bensinstasjonstomta).   
 

Endringer i planbestemmelser:   

Endring i punkt 4.5, siste setning:   
Endret fra «Dyrka mark skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet» til 
«Dyrka mark skal tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet.»   
 
Nytt punkt 7: 
7. Rekkefølgebestemmelser  
7.1 Krav om tillatelse fra Bane NOR  
«Det skal utarbeides søknad for tiltaket etter jernbanelovens § 10 for de deler av tiltaket som ligger 
innenfor en avstand på 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje.»  
 

Endringer i planbeskrivelsen:   

Kapittel 3.1 «Beskrivelse av prosessen» og kapittel 3.2 «Medvirkning og offentlighet» er oppdatert 
med omtale av høring og offentlig ettersyn. 



 

 

 
 

FYLKESADMINISTRASJONEN  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA 
0107  OSLO    
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

ÅS KOMMUNE 
Postboks 195 
1431 ÅS 
 
Att. Mari Olimstad 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einar Midtsund 14.05.2019 2017/7540-8/78871/2019 EMNE L12  
Telefon 
22055623 

Deres dato 
25.04.2019 

Deres referanse 
17/03200-22 

 
Ås kommune - Reguleringsplan - Oppfølging av E18 Retvet - Vinterbro - Gang og 
sykkelveger i Holstadområdet - R319 Detaljreguleringsplan - Esso til Holstad - Offentlig 
ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 25.04.2019 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Formålet med planen er å regulere området til idrettspark mm. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til planforslaget:  
 
Viktige regionale interesser 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget 
14.12.2015. Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på 
prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å 
nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, 
om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
Samferdsel 
For forhold som gjelder fylkesveg viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst.  
 
Automatisk fredete kulturminner 
Vi viser til vår uttalelse 07.02.2018. Registrering av automatisk fredet kulturminner ble 
gjennomført i deler av planområdet i forbindelse med ny E18, mens øvrige arealer vurderes å ikke 
ha funnpotensiale. 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle 
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i området skulle 
støte på et fornminne, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets 
sikringssone på femmeter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i 
henhold til kulturminneloven § 8, andre ledd. 
 
Nyere tids kulturminner  
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Fylkesrådmannen har ingen merknad med hensyn til nyere tids kulturminner.  
 
Fylkesrådmannens vurdering 
På bakgrunn av det tilsendte materialet mener vi tiltaket er i samsvar med gjeldende kommuneplan 
og har ingen ytterligere merknader.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Einar Midtsund       Anne Traaholt 
seniorrådgiver plan        seniorrådgiver, arkeologi 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere:  
Automatisk fredete kulturminner: anne.traaholt@afk.no, 22 05 56 07 
Nyere tids kulturminner:   herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 50 48 
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23 



 

 

Bane NOR SF 
Postboks 4350, NO-2308 Hamar 
Sentralbord: 05280 

postmottak@banenor.no 
banenor.no  
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA 

Bankgiro: 1503.74.00573 
IBAN-nr.: NO4115037400537 
BIC: DNBNOKK 

 

  

Ås kommune 
Postboks 195 
1431 ÅS 
 
 
 

Dato: 23.05.2019 
Saksref: 201800363-8 
Deres ref.: 17/03200-22 
Side: 1 / 2 

Vår saksbehandler: Nina Michalowska 
Telefon:    
Mobil: +47 45632022 
E-post: Nina.Michalowska@banenor.no 

 
 
   

 

Ås kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei 
fra Esso til Holstad 

Vi viser til brev datert 25. april 2019. 

Bane NOR som jernbanemyndighet mener:  

Planbestemmelsen pkt. 4.1.1 sikrer at vegen kan benyttes av Bane NOR til drift- og 
vedlikeholdsoppgaver på jernbanen og stenges ved behov. Vi presiserer at Bane NOR ikke vil ha 
generelt vedlikeholdsansvar bortsett fra skader vi selv påfører vegarealet. 

Vi minner om jernbaneloven § 10 som fastsetter at alle byggetiltak innen 30 meter regnet fra 
nærmeste spors midtlinje krever tillatelse fra Bane NOR uansett om det foreligger reguleringsplan 
med annen byggegrense. Under behandling av søknaden om tillatelse etter jernbaneloven § 10 
skal Bane NOR vurdere ytterligere om hensynet til jernbanesikkerheten, jernbanens uforstyrrede 
drift mm. er ivaretatt og stille evt. supplerende vilkår. Vi ber om at dette tydeliggjøres i 
planbestemmelsene. 

I forbindelse med behandlingen etter § 10 må det vurderes nødvendig sikring mellom vegarealet og 
jernbanen med øvrige tekniske anlegg. Planlagte arbeider nær våre tekniske anleggsdeler må 
beskrivelses og det må dokumenters at anleggsarbeider ikke vil medføre setninger og 
forskyvninger for eksisterende jernbaneinfrastruktur.  

Våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i 
arealplanlegging https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt 
tekniske regelverk http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/. 

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.  

Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader til planforslaget:  

Felles bruk av vegen må avklares nærmere i avtale med Bane NOR Eiendom. 

 

 

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
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Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Nina Michalowska 
Overingeniør 
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 

 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  06.06.2019  2019/27482 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  25.04.2019  17/03200-22 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Andreas Lyngstad, 22003632 
  
 
 
  

Ås kommune 
Postboks 195 
1431 ÅS 
 
 

  
 

Ås kommune - Offentlig ettersyn - R-319 Detaljreguleringsplan for gang - 
og sykkelvei fra Esso til Holstad - Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til brev fra Ås kommune av 25.04.2019. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for gang- og sykkelvei mellom Ås sentrum og Holstad. I 
kommuneplanen er området avsatt i hovedsak til jernbane og LNFR-formål. Reguleringsformålet er 
ikke i tråd med kommuneplanen. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt ”Nasjonale forventninger til 
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har følgende 
konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Jordvern og kulturlandskap 
Vi legger til grunn at omdisponeringen av dyrka mark ikke blir større enn høyst nødvendig, og ikke 
overstiger beregningene i planforslaget. Vi mener bestemmelse 4.5 om tilbakeføring av dyrka mark 
kan endres til:  «Dyrka mark skal tilbakeføres til opprinnelig dyrkningskvalitet.» 
 
Utover dette har vi ingen merknader til planforslaget. 
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
rådgiver 

  
 
Andreas Lyngstad 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 

http://www.planlegging.no/
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Kopi til: 
Statens vegvesen region øst Postboks 1010 Nordre 

Ål 
2605 LILLEHAMMER 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 OSLO 
 
 



 

Postadresse 

Hafslund Nett AS  

Postboks 990, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Hovedkontor  

Drammensvn. 144, Skøyen 

N-0247 OSLO 

Internett 

www.hafslundnett.no 

firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 

+47 22 43 58 00 

 

Bankkonto 

6468.05.20877 

Foretaksregisteret 

NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 

2019-04-25 

 

Vår dato 

2019-06-04 

Deres referanse 

17/03200-22 

  

Vår referanse 

88999 

 

ÅS KOMMUNE/ PLAN, MILJØ OG NÆRING 

POSTBOKS 195 

1431 ÅS  

  

Vår saksbehandler 

Hanne Korsvold 

Mail: hanne.korsvold@hafslund.no 

 

 

 

 Kopi til 

      

 

 

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG 
SYKKELVEI FRA ESSO TIL HOLSTAD, ÅS KOMMUNE.  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til utsendt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for gang- og 
sykkelvei fra Esso til Holstad. Høringsfristen er 2019-06-06 og uttalelsen er dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven anleggs- og områdekonsesjon i Ås kommune. Dette innebærer at 
nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).  
 
Det er vedlagt kart over nettselskapet sitt regionalnett innenfor området. For kart over nettselskapet sitt 
distribusjonsnett, kan det tas kontakt med Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-
prosjektering. 

1 Elektriske anlegg i planområdet 
HN 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. 

2 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
Planområdet har høyspenningsanlegg innenfor/nær planområdet som er bygget etter anleggskonsesjon gitt 
av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget etter 
anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven. 

2.1 Eksisterende kraftledning 
HN har regionale kraftledninger i kommunen. Kraftledningene har byggeforbudsbelter som innebærer 
restriksjoner for arealbruken. Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 23 meter, det vil 
si 11,5 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen.  Nettselskapet ber om at traseen med 
byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som 
medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. Kraftledningen har 
restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv.  

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.  

2.2 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. HN oppstiller en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
nevnte kraftledning 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 oss i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være 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 vi 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 vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. 
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres. 

 

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

3.1 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler 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.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

3.2 Forhold til eksisterende frittliggende nettstasjoner (frittliggende) 
HN har to nettstasjoner innenfor planområdet etablert som frittliggende kiosker, hvorav den ene 
nettstasjonen er en koblingsstasjon.  
 
Nettstasjoner er viktige komponenter i elektrisitetsforsyningen, og en eventuell flytting av 
nettstasjonene medfører store kostnader og tekniske konsekvenser for el nettet. Nettselskapet ber 
derfor om at forslagsstiller planlegger slik at det ikke er behov for flytting av disse.   

3.2.1 Behov for ny nettstasjon 

Dersom veiutbyggingen utløser et økt behov for strøm, kan det bli behov for å sette av arealer til ny 

nettstasjon.  

3.3 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
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.  

Det må avklares i hvilken grad eksisterende kabler eventuelt kan benyttes, og om nye kabler må 
legges. 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 høyspenningsanlegg 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 traseene/nettstasjonen. 
 
For henvendelser om omlegging/flytting av eksisterende nett ber nettselskapet om at det sendes en 
henvendelse til Teknisk kundesenter: 
https://www.hafslundnett.no/byggegrave/bygge_nytt__rive_eller_forandre_/12299 

4 Andre forhold 

4.1 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 uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

4.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. 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. Høyspenningskabler 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. 

Arealer som brukes til eller i fremtiden skal brukes til nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
4.3 Annet  
HN 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 vår uttalelse ber vi om at disse rettes skriftlig.  Alle tekniske 
spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen avdeling i Hafslund 
Nett.  

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Hanne Korsvold 
Avdeling rettigheter 
 
 
Vedlegg:  

- Kartutsnitt 
- Restriksjoner sikkerhet for regionale luftlinjer  

 

mailto:firmapost@hafslundnett.no


 

 

INFORMASJON 

Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning: 

 
47 kV kraftledning Ås-Holstad har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 23  meter, det vil si 11,5 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 Hafslund Nett.  

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

klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett 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 Hafslund Nett, 

slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid 

innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner 

for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400 

 

4. Hafslund Nett 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 og kabelanlegg 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 Hafslund Nett. 

 

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

godkjent av Hafslund Nett. 

 

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 Hafslund 

Nett 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 Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis. 

Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett. 
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Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: DY6JQT Registrert dato:07.06.2019 14:57:16

Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

985531196
Foretak/lag/forening

Kjell Skuterud
Adresse

Kongeveien 31
Postnummer

1433
Poststed

ÅS
Telefon

91150116
E-post kontakt

kjekri-s@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 17/03200 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad 

A Sak 18/03393 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 

A Sak 19/01318 Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune 

A Sak 14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde  

Dato på kommunens høringsbrev

Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

Er som grunneier opptatt av at fungerende drenering og naturlig avrenning fra tilstøtende områder med skogsdrift må 
besørges videre, slik at overvann ikke medfører oversvømmelse. 
I hht planforslaget ber vi om at det også videre tilstrebes å begrense beslaget av både jordbruks- og 
skogbruksområder. Grunneier er positiv til å avstå noe areale mot kompensasjon, for etablering av gang- og 
sykkelvei.



Fra: Kjersti Sørlie Rimer <kjersti.soerlie.rimer@nmbu.no> 
Sendt: 30. april 2019 14:20 
Til: Ås kommune 
Kopi: Kristin Kreul; Bjørn Anders Fredriksen 
Emne: 18/06656-3 - R-319 - Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso 

til Holstad 
 
God dag 
 
NMBU ser fram til at ny sykkelvei etableres. NMBU har ingen kommentarer til 
detaljreguleringsplanen for gang og sykkelvei fra Esso til Holstad. 
 

Med vennlig hilsen/Best regards 

 
Kjersti Sørlie Rimer  
Eiendomsdirektør/Director of Estates and Facilities 

Kontor: http://bit.ly/2QNJCl4 

 
T. +47 67 23 07 05 
M. +47 928 94 656 

 

 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet  
Norwegian University of Life Sciences 
 
Eiendomsavdelingen 
Estates and Facilities Managment division 
 
Campus Ås (og Campus Adamstuen). www.nmbu.no 

 

http://bit.ly/2QNJCl4
http://www.nmbu.no/


Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: 4XWCHX Registrert dato:07.06.2019 23:14:23

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig 

Opplysninger om innsender

Fornavn

Ottar
Etternavn

Kjus
Adresse

Kongeveien 35

Postnummer

1433
Poststed

ÅS

Telefon

91391456
E-post

bogkju@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 17/03200 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad 

A Sak 18/03393 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 

A Sak 19/01318 Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune 

A Sak 14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde  

Dato på kommunens høringsbrev

25.04.2019
Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

Vår eiendom er ikke direkte berørt av tiltaket. 
Annen eiendom ligger i smal stripe mellom vår eiendom og tiltaket, og jeg uttaler meg derfor på prinsipielt grunnlag; 
Tiltaket er positivt i forbedringen av gang- og sykkelveitilbudet i Ås. Det er imidlertid avgjørende at tiltaket berører og 
forbruker arealer av dyrket jord, dyrkbar mark og produktive skogarealer i minst mulig grad.



Høringsuttalelse (KF-239)

Referansenummer: ZYZIPT Registrert dato:07.06.2019 23:25:49

Innledning
Uttalelsen gis

B På vegne av foretak/lag/forening 

Opplysninger om foretak/lag/forening

Organisasjonsnummer

918859098
Foretak/lag/forening

Ås Landbrukslag
Adresse

co/Ottar Kjus
Postnummer

1433
Poststed

ÅS
Telefon

91391456
E-post kontakt

bogkju@online.no

Uttalelse
Har du/dere fått tilsendt høringssaken i adressert sending fra kommunen

B Ja 

Navn på høringssaken

B Sak 17/03200 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Esso til Holstad 

A Sak 18/03393 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst 

A Sak 19/01318 Høring – Boligpolitisk plan for Ås kommune 

A Sak 14/02222 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde  

Dato på kommunens høringsbrev

25.04.2019
Uttalelse

B Jeg ønsker å helt eller delvis uttale meg i tekstfelt under 

A Jeg har min fulle uttalelse i egne dokumenter som jeg ønsker å laste opp som vedlegg 

Uttalelse til saken

Vi viser nå til tidligere innsendte uttalelse
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