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Vedr	  innspill	  til	  rullering	  av	  kommuneplanens	  arealdel	  for	  del	  av	  gnr	  149/bnr	  64	  
og	  del	  av	  gnr	  162/	  bnr	  2	  
	  
Det	  vises	  til	  møter	  med	  Nannestad	  kommune,	  kommunal	  forvaltning	  v/Ingebjørg	  Lajord	  
og	  Rune	  Storstein.	  
	  
Møtet	  omfattet	  en	  gjennomgang	  av	  følgende	  temaer:	  
	  

1. Planforespørsel	  vedr	  justering	  av	  reguleringsplan,	  N10	  –	  Hol	  Næringspark.	  
2. Innspill	  til	  rullering	  av	  kommuneplanens	  arealdel	  for	  gnr	  149/bnr	  64	  og	  del	  av	  

gnr	  162/	  bnr	  2.	  
	  
I	  etterkant	  av	  møtet	  har	  man	  gjennom	  epostkorrespondanse	  blitt	  anmodet	  fra	  
Nannestad	  kommune	  om	  at	  planforespørsel	  sendes	  inn	  sammen	  med	  innspill	  til	  
rullering	  av	  kommuneplanens	  arealdel	  for	  gnr	  149/	  bnr	  64	  slik	  at	  justering	  av	  N10	  –	  Hol	  
Næringspark	  kan	  vurderes	  i	  sammenheng	  med	  rullering	  av	  kommuneplanens	  arealdel.	  
Planforespørsel	  for	  N10	  –	  Hol	  Næringspark	  følger	  derfor	  vedlagt	  her,	  vedlegg	  4.	  	  
	  
	  
Innspill	  til	  rullering	  av	  gnr	  149/bnr	  64	  og	  del	  av	  162/2	  	  
	  
Arealet	  er	  vist	  på	  vedlagte	  kart,	  vedlegg	  1.	  
	  

• Beliggenhet:	  
Arealet	  innspillet	  omfatter	  ligger	  inntil	  E16,	  avgrenset	  av	  E16	  i	  vest,	  
Hetakermåsan	  i	  øst/	  syd,	  og	  av	  fremtidig	  omkjøringsvei	  ”Diagonalen”	  i	  nord.	  	  
	  

• Ønsket	  endring/formål	  og	  begrunnelse:	  
Arealet	  er	  lite	  egnet	  som	  dyrket	  mark	  og	  ligger	  med	  vanskelig	  adkomst/	  
arrondering	  og	  er	  utsatt	  mht.	  forurensning	  fra	  tilliggende	  veisystemer,	  E16	  og	  
Diagonalen.	  Arealet	  foreslås	  disponert	  til	  veiserviceanlegg;	  bensinstasjon,	  
servering/	  bevertning,	  trailerstopp	  mv.	  	  
Bensinstasjon	  innenfor	  gnr	  149/	  bnr	  64	  kan	  deles	  i	  2	  pumpeanlegg	  med	  felles	  
stasjonsareal.	  Ytre	  del	  av	  pumpeanlegget	  mot	  E16	  kan	  gis	  direkte	  avkjørsel	  for	  
utgående	  trafikk	  fra	  Gardermoen	  flyplass	  slik	  vedlagte	  planskisse	  og	  
perspektivskisse	  viser,	  vedlegg	  2	  og	  3.	  Stasjonsområdet	  er	  i	  så	  tilfelle	  stengt	  for	  
gjennomkjøring	  fra	  E16	  mot	  Diagonalen.	  	  
Planskisse	  og	  perspektiv	  viser	  også	  at	  randsonen	  langs	  Hetakermåsan	  sikres	  ved	  
at	  det	  i	  fremtidig	  reguleringsplan	  avsettes	  vernesone/	  naturareal	  langs	  
våtmarksarealet.	  Matjord	  fra	  omdisponert	  areal	  forutsettes	  benyttet	  til	  



grøntanlegg	  eller	  reetablert	  som	  dyrket	  mark.	  	  
	  
Innspillet	  forutsettes	  sett	  i	  sammenheng	  med	  foreslått	  justering	  av	  tilliggende	  
vedtatt	  reguleringsplan,	  N10	  –	  Hol	  Næringspark.	  	  
Innenfor	  reguleringsplan	  N10	  –	  Hol	  Næringspark	  foreslås	  deler	  av	  arealet	  
omdisponert	  til	  boligformål,	  ref.	  vedlagte	  planforespørsel,	  reguleringsplan	  N10	  –	  
Hol	  Næringspark.	  
Videre	  foreslås	  regulert	  areal	  til	  bensinstasjon,	  bevertning,	  trailerstopp	  mv.	  
innenfor	  N10	  flyttet	  ut	  mot	  E16	  innenfor	  herværende	  innspill	  for	  gnr	  149/	  bnr	  
64.	  
Innspillet	  vil	  gi	  en	  meget	  bedre	  løsning	  både	  mht.	  arealbruk,	  logistikk	  og	  ikke	  
minst	  overordnet	  landskap,	  blå/grønn	  struktur,	  ref.	  planforespørsel	  N10	  –	  Hol	  
Næringspark.	  Justering	  N10	  –	  Hol	  Næringspark	  er	  innsendt	  som	  egen	  sak,	  men	  
vedlegges	  dette	  innspill	  som	  vedlegg	  4.	  
	  

• Type	  arealer	  som	  blir	  berørt:	  
Innspillet	  omfatter	  ca.	  24	  da	  dyrket	  mark	  og	  naturområde	  langs	  Hetakermåsan,	  
ca.	  6	  da.	  Arealet	  er	  utleid	  fra	  eier	  og	  benyttet	  til	  kornproduksjon.	  
	  

• Adkomstløsning	  og	  forventet	  trafikk:	  
Adkomst	  er	  foreslått	  inn	  fra	  E16	  fra	  kryss	  i	  syd	  via	  Diagonalen.	  Adkomst	  inn	  til	  
arealet/	  gnr	  149/bnr	  64	  er	  foreslått	  inn	  fra	  ny	  rundkjøring,	  felles	  med	  N10	  –	  Hol	  
Næringspark	  slik	  håndskisse/	  plan,	  vedlegg	  2,	  og	  perspektiv,	  vedlegg	  3,	  viser.	  
Det	  forventes	  ingen	  trafikkøkning	  i	  området	  på	  bakgrunn	  av	  innspillet	  om	  å	  
benytte	  området	  til	  veiserviceanlegg;	  bensinstasjon,	  bevertning,	  trailerstopp.	  	  
Bensinstasjonen	  kan	  deles	  i	  to	  pumpeanlegg,	  hvor	  ytre	  del	  mot	  E16	  kan	  gis	  
direkteavkjørsel	  uten	  gjennomkjøringsmulighet	  mot	  Diagonalen	  slik	  tidligere	  
beskrevet.	  
	  

• Grunneier/avtale:	  
Grunneier:	  Tore	  Stedjan.	  
Innspillet	  foretas	  av	  B16	  arkitektur	  &	  landskap	  AS	  representert	  ved	  l.ark	  
Thormod	  Sikkeland	  som	  fullmaktshaver	  med	  bakgrunn	  i	  avtale	  med	  grunneier.	  
	  

	  
	  
B16	  arkitektur	  &	  landskap	  AS	  
v/Thormod	  Sikkeland	  



149/64

162/2







PLANFORESPØRSEL	  
Gnr	  149,	  Bnr	  2,	  24,	  65,	  67 
	  
Dato:	  02.02.2018	  
Oppdragsgiver 
Hol Næringspark AS   
 
Kontaktperson:  
Thormod Sikkeland: 906 06 864 
E-post: thormod@b16.no  
 
Eiendoms- og eierforhold 
Planområdet utgjør gnr 149/ bnr 2, 24, 65 og 67. Grunneier: Hol Næringspark AS og Knut Øystein 
Stanger. Planforespørsel foretas av Hol Næringspark AS representert ved Thormod Sikkeland.  
Eiendommene er del av gjeldende reguleringsplan N10 – Hol Næringspark. 
 

 

 
Forslagstiller 
B16 arkitektur & landskap AS. 
 
Hensikten/formål med planforespørsel 
Grunneier, Hol Næringspark AS har gjennom mange år forsøkt å få i gang utbygging av Hol 
Næringspark i samsvar med foreliggende reguleringsplan uten å lykkes. Reguleringsplanen har en 
meget tung rekkefølgebestemmelse knyttet til delfinansiering/ bygging av del av ny omkjøringsvei/ 
Diagonalen utenom Maura tettsted.  
Grunneier har engasjert B16 arkitektur & landskap AS til å vurdere reguleringsplanen, innhold og 
organisering i sammenheng med rullering av kommuneplanens arealdel for Maura. B16 har anbefalt at 
det utarbeides en planforespørsel og at denne innsendes slik at foreliggende reguleringsplan N10 – Hol 
Næringspark kan justeres parallelt med pågående rullering av kommuneplanens arealdel for Maura.  
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Hensikten er nå å justere foreliggende reguleringsplan slik at man tar hensyn til overordnet landskap 
og tilrettelegger for et utbyggingskonsept med styrking av blå/grønn identitet og bærekraftige 
prinsipper. 
Det er tatt kontakt med pågående regulering og utbygging av nabotomter, herunder regulering B13 
Holaker.  
 
Gjeldende reguleringsplan N10 - Hol Næringspark, vedtatt 26.05.2010 
 

 
 
N10 er regulert til følgende utbyggingsformål: 
 
 T1 Bensinstasjon 
 T2 Bevertning/ herberge 
 T3 Hotell/ overnatting 
 N1 Næringsvirksomhet 
 
Næringsparken omfatter et areal på ca. 115 da i kantsonen til Hetakermåsan langs planlagt/ regulert ny 
omkjøringsvei/ Diagonalen.  
Næringsparken, slik den er regulert, etablerer en landskapsmessig barriere på tvers av naturlige 
vannlinjer og blå/ grønn struktur gjennom Maura tettsted fra Mauravegen i nord, langs grensen 
mellom dyrket mark/ eksisterende boligbebyggelse til Hetakermåsan som resipient i sør. 
 
Reguleringsplanens hovedstruktur bør justeres slik at viktige landskapselementer ivaretas og 
videreutvikles ved at vannveier og landskapsdrag holdes åpne som del av ny bebyggelsesstruktur. Det 
er slik sett en fordel at utbygging iht. reguleringsplanen ikke er igangsatt. 
 
Reguleringsplanen har i tillegg en meget tung rekkefølgebestemmelse knyttet til krav om finansiering/ 
bygging av den del av planlagt ny omkjøringsvei som reguleringsplan N10 omfatter.  
Rekkefølgebestemmelsen vedr del av ny omkjøringsvei er nok en av hovedgrunnene til at utbygging 
av næringsparken ikke har kommet i gang.  
Det bør derfor vurderes/ utredes en ny finansieringsmodell for omkjøringsveien/ Diagonalen som del 
av den videre prosess justering av reguleringsplanen N10 – Hol Næringspark.  
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Reguleringsplan N10 – forslag til endring 
B16 har utarbeidet en ny håndtegnet reguleringsskisse som grunnlag for kommentarer nedenfor til 
justering av foreliggende reguleringsplan, N10 – Hol Næringspark. 
 

 
 

 
 

1. Moderne energisystem 
Det vil bli vurdert et helt nytt energikonsept for prosjektet. Energikonseptet innebærer at nye boliger, 
hotell/ service- og næringsbebyggelse kobles opp til et lokalt system for gjenvinning og lokal bruk av 
energi fra alt organisk avfall, herunder kloakk og husholdningsavfall. Energikonseptet kobles med 
bruk av solcellepaneler i tak- og fasadeelementer.  
Prosjektet vil søke midler fra ENOVA for implementering av konseptet, prosjektering, utbygging og 
drift av systemet. Konseptet er overordnet presentert i vedlagte powerpoint-presentasjon.   
 

2. Blå/ grønn struktur 
Bekkedrag og avrenningsmønster må ivaretas som del av et åpent overvannsystem gjennom Maura. 
Ny blå/ grønn struktur etableres gjennom utbyggingsområdet fra eksisterende bebyggelse i nord og ut 
mot Hetakermåsan som resipient i sør. 
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Det foreslås etablert en dam m/ terskel som sikkerhet og biologisk filter innenfor reguleringsområdet, 
før utslipp av overvann til Hetakermåsan.  
 

3. Service- og næringsformål 
Området vest for ny blå/ grønn struktur beholdes med justert utforming som service- og 
næringsformål. Adkomst forutsettes som i gjeldende plan inn fra ny omkjøringsvei/ Diagonalen. 
Det foreslås etablert rundkjøring. 
Service- og næringsformål utvikles etter bærekraftige prinsipper med bruk av jordvarme og 
solcelleteknologi. 
Energisentralen for gjenvinning av energi fra avløp og organisk avfall plasseres i næringsdelen.  
Man vil legge til rette for å tiltrekke seg innovative bedrifter innen moderne energikonsepter. 
 

 
 
Området foreslås noe utvidet ned mot E16 som del av nytt innspill til rullering av kommuneplanens 
arealdel. Innspillet omfatter nye arealer til veiservicesenter.  
Innspillet kan omfatte flytting av Diagonalen/ omkjøringsveien slik at kantsonen på Hetakermåsan blir 
ivaretatt som del av overordnet landskap. Dagens regulerte trase for Diagonalen foreslås i stedet 
benyttet til en gjennomgående gang/ sykkelvei. 
Flytting av Diagonalen er kun aktuelt dersom grunneier, Statens vegvesen, kommunen og fylket er 
enige i at dette er viktig for plankonseptet. Flytting av Diagonalen kan gjøres som del av en etappevis 
utbygging innenfor reguleringsplanen.  
 

4. Boligformål 
Området øst for ny blå/ grønn struktur foreslås omdisponert til boligformål og utformet i sammenheng 
med overforliggende eksisterende og planlagt boligbebyggelse. 
 
Adkomst forutsettes løst inn fra ny rundkjøring på Diagonalen gjennom ny adkomstgate foran hotellet 
til ny boligbebyggelse innenfor.  
Boligformål foreslås benyttet til konsentrert småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt viser illustrert 
regulering omdisponering av ca. 42 da fra næring til boligformål innenfor reguleringsplan N10. I 
tillegg er det omdisponert 5 da til ny barnehage, og ca. 15 da til friområde/ natur/ vannveier. 
 
Illustrert regulering viser en blå-grønn struktur som tar vare på og utvikler dagens landskapstrekk og 
avrenningsmønster. Avrenningsmønster bør også sikre avrenning/ åpent overvannsystem ut fra 
reguleringsområde, B13 Holaker. 
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Adkomst til nye boligarealer er foreslått delt ved at felt FB9-10 vest for blå-grønn struktur løses ut mot 
felt FB1-8 øst for blå-grønn struktur og sør for reguleringsområde B13 Holaker, løses ut mot fremtidig 
Diagonal. 
 
Bærekraft konsept- Maura Zero City 
Vi har over lenger tid jobbet med et konsept for Zero City i forbindelse med utvikling av tomten på 
Maura. Intensjonen er ta et første steg mot å realisere en fremtidsvisjon mot lavutslippsamfunnet der 
en område under og etter utvikling er svært lite belastende for den lokale infrastrukturen. I prosjektet 
ønsker vi å kombinere bærekraftig lokal energiproduksjon med tilgang til felles utslippsfrie 
transportmidler og håndtering av eget overvann ved hjelp av grønne tak. Prosjektet ønsker å være et 
forbilde i fremtidige prosjekter der konseptet kan bidra til å nedjustere dimensjonene på strøm-, vei- 
og avløpsnett. Byggene skal reises i et område i utvikling og tiltakene som ønskes utredet vil kunne 
bidra til å inspirere videre utvikling i samme retning, som vil kunne gi store besparelser i material og 
energi tilknyttet infrastruktur. 
 
Vi kommer til å søke ENOVA om konseptutredningsstøtte innenfor tre hovedelementer: 

• Løsninger utenpå bygget: Tak- og fasadeintegrert solenergi 
• Mobilitet: Elektrifisert felles transportmiddelpark 
• Energisystem: Smart styring og lagring av energiforbruk på tvers av transportmidler og 

bygninger. Se egen beskrivelse i neste punkt. 
 
Elementene nevnt ovenfor vil skape et samspill mellom egenproduksjon fra fasadeintegrerte solceller 
(BIPV) og tilgang til felles elektrifisert transport, knyttet sammen av et styringssystem for optimalisert 
strømforbruk i, og mellom byggene. 
 
Omkjøringsvei/ ”Diagonalen” – ny finansieringsmodell 
Diagonalen var opprinnelig forutsatt bygget av Statens vegvesen som del av ”vegpakken” tilknyttet 
utbyggingen av flyplassen på Gardermoen. Av ulike årsaker ble ikke dette gjennomført, og 
gjennomføringen av Diagonalen ble deretter ved rekkefølgebestemmelser knyttet opp mot regulerte 
næringsparker sør og nord for tettstedet Maura for spesielt å avlaste tungtrafikk gjennom tettstedet.  
Finansieringsmodellen har medført at utbygging innenfor N10 – Hol Næringspark ikke har vært mulig. 
Vi foreslår derfor at det etableres en ny finansieringsmodell hvor alle eiendommer/ bygningsarealer, 
både eksisterende og nye innenfor Maura tettsted, belastes med et fast kronebeløp pr m2/ BRA som 
settes av til et infrastrukturfond i regi av Nannestad kommune for finansiering av Diagonalen. 
Nannestad kommune forhandler med Statens vegvesen og fylkeskommunen om deres bidrag/ andel.  
En ny finansieringsmodell basert på finansiering gjennom et infrastrukturfond vil gi en bedre og mer 
”rettferdig” modell hvor også de eiendommene/ grunneiere som nyter godt av at trafikken gjennom 
Maura tettsted flyttes ved bygging av Diagonalen blir med på ”spleiselaget”. 
 
Infrastrukturfondet kan også benyttes til generell og omgående opprusting/ utbygging av eksisterende 
og nye gater, plasser og parkarealer i Maura.  
Vi foreslår at det faste kronebeløpet settes til kr 250,- pr m2 BRA for alle typer utbyggingsarealer. 
Hol Næringspark vil etter justering som vist i illustrasjonsplan/ justert reguleringsplan anslagsvis bidra 
med: 
 

- Bolig FB1-FB10/ 37 da/ 35% BYA/ 30.000 m2 
- Næring FN1-FN2/ 26 da/ 60% BYA/ 20.000 m2 

 
Ca. 50.000 m2 x kr 250,- = kr 12.500.000,-. 
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Videre prosess 
Hol Næringspark AS v/B16 ønsker et nært samarbeid med Nannestad kommune vedr justering av 
reguleringsplanen N10 – Hol Næringspark.  
B16 vil ta kontakt med, koordinere arbeidet opp mot tilliggende boligarealer spesielt pågående 
planarbeid i regi av Boligerpartner AS. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Reguleringsskisse/ håndtegnet, 1:2000 
• Illustrasjonsskisse/ håndtegnet, 1:2000 
• Oversiktsperspektiv/ idekonsept 
• Vacuum gasifier 









No waste – No pollution – Just energy 
Patented since 2015
Prototype testing since 2015



Challenge

- Increasing pollution through waste  

Soil & freshwater pollution

- Air pollution 

-Energy recovery

-Hazardous waste



Solution – The product
Short version

Solution – Near Energy Systems
- Anaerobic Digestion : 

processing wet organic waste

- Vacuum Gasification : 

Processing dry and semi-dry Organic waste

- Sono – Electrostatic Flocculation 
water treatment and nutrient recovery



Wet Organic Waste

Slurries 

Food Waste

Vegetable Waste

Sewage

Dry Organic Waste

Municipal Waste

Plastics

Woods

Sludges

lPre-Treatment

lBiogas 
Digester

lSoneco
Flocculator

lSep

lDrier Pulveriser

lSteam 
Gasifier

Gas 
Cleaner

lGas 
Conditioner

lBiochar 
to 2nd

Stage

lComp

lVacuum 
Gasifier

Gas fuels

Clean water

Liquid Fuel

Biochar Carbon Black Biomass for soil, enhancement or Pellets Dry Organic NPK Fertiliser

Biogas CH 95 – 97% CNG 250 Bar

lCondensed 
Tars & Oil to 

2nd Stage

Solution - From waste to energy

Bio - char

Electricity

Thermal Energy
Generator

lGas Cleaner



Solution – Product Capasity
Solution – Capacity
Figures from first commercial sale:

- Input: 

- 4 ton of  municipal waste per hour, 
average Energy content 16 MJ/kg. 
Average dry matter : 80 %

- (Sludge, paper, plastic, wood,  etc.)

- Output:

- - Electricity : 3.86 MW

- - Thermal energy : 6,21 MW

- - Bio char : 410 Kg/h

- - If converting the syn gas to fuel, 

- Ethanol : 1.460 lph



Customer Value
Financial 
- Eligible for investment subsidy
- Eligible for green incentive tariffs for electricity and heat
- 40 - 70% more economical
- Substantial savings in waste disposal
- Sale of by-products as soil enhancers and fertilisers

Flexibility
- Portable, modular, and scalable

Profitable energy production
- Flexible energy production

- Raw gas for generator or boiler fuel

- Chemical conversion to Diesel

- Biological conversion to Ethanol

- Store able energy & more



Environmental Value
- Zero CO2 emissions

- No toxic impact of waste  

- Remidiating land / property

- Creating renewable energy

-By-product-Bio-char used as excellent fertiliser.

-

Substantially more environmentally sound compared to 
existing incineration systems.  

Increasing chances of compliance with the Paris accord.



Competitors
Directly
None, the system is unique

Indirectly
All waste management manufacturers



Understanding the market
Market Reach
Local, Regional, National, Global

Market Segmentation
Existing waste management facilities, Energy 
production facilities, Oil Rigs, Ships, Hospitals, Large 
companies, Universities 

Market Geographically
Sentral Asia, South East Asia, North America, South 
America, Europe, Middle East

Market Priority
North America, South America, Europe



Stepping into the market :
Introduction to US market: 

Waste Management, Inc (NYSE: WM)

Raise awarness with Governments & local authorities
- Exposure through media
- Promoting running cost / purchase benefits
- Acchieve compliance with Paris accord
- Create growth according to environmental agenda



History & Forward

History

2010 – 12 Idea to drawing board

2012 – 13 Prototype development

2014 – Ongoing Prototype testing

2015 – 16 Patented in Europe

2016 Patented in US

2017 First Unit sold

2017 IP right transferred to 
Norwegian company 
Scandi Energy AS 

Moving Forward

2018 Rig company for solid growth

Production / sale / aftermarket facilities

2018 Deliver first sold unit

2018 Letter of intent with Wast Management. Inc

2018 Establish offices in North America

2018 Deliver first unit to US

2019 Sign partnership agreement in Mexico

2019 Deliver first unit to Mexico and Norway

2020 Deliver first unit to India



Team Turkey
Vice president
Bulent Varan

President and Sales 
manager:

Akif Alpar

Technical Manager

H.Nezihi Ogul



lTThor

Team Norway
Sigve Skimmeland 
Founder of  the Norse
Holding
20 years + experience with 
Oil & Gas

Tommy Schierning
Chief  of  Technology & CEO 
of Scandi Energy AS

Bob Phillips
Manager : Technology and 
Development. 

Thormod Sikkeland
Manager : Infrastructure 
development



No waste - just energy
From waste to electricity / thermal energy / bio-char / ethanol / 
bio – diesel 

Thank you very much for your attention.

Tommy Schierning : tsc@scandienergy.no 


