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Hanekleiva Øst fase 1 – ASKO Oslofjord
• Spennende prosess før ASKO valgte etablering i Hanekleiva

• ASKO Oslofjord AS – regulering av 155 daa, vedtatt 2015 (kort planprosess)

• Mulighet for nytt lagerbygg med grunnflate opp mot 80.000 m2 – trinnvis utbygging

• Utbyggingsavtale finansierer framføring av teknisk infrastruktur (drøye 100 mill kr)



Hanekleiva næringsområde - fase 2

• Areal sør for ny Fv 319 – planområde på 378 daa

• Områdereguleringsplan – samarbeidsavtale 
mellom kommunen og de tre grunneierne

• Områdereguleringsplan og parallelle 
detaljreguleringer for BN1 - BN 2 og for BN4 
vedtatt februar 2018. Detaljregulering for BN3 
startet opp.

• Kommunen tilbyr også parallell behandling av 
rammetillatelse for de som ønsker det

• Private aktører selger og utvikler arealene –
kommunen er «tilrettelegger»



Videre utvikling
• Nordre Vestfold – et «grensetilfelle»

• Den foretrukne utviklingsretningen ut fra Osloregionen

• Behov for nye næringsarealer i et langsiktig perspektiv

• Hanekleiva Vest – avklaringsområde for næring i forslag 
til revidert RPBA

• Behov for en konsept- og mulighetsstudie
• Avklare grunnlag for videre planlegging

• Utredning anslått til 600 000 kr, fylkeskommunen har 
innvilget tilskudd på 300 000 kr



Kommunen som tilrettelegger

• Forstå næringslivets behov for langsiktighet og forutsigbarhet

• Dialog – bygge tillit over tid

• Potensiale for konflikt; næringsutvikling   plan/byggesak
- Næringssjefen som «hjelper» for plan/byggesak

- Tiltakshavere må stille krav til sine konsulenter!!!

• Rolleforståelse; Plan = samfunnsutvikling. Byggesak = forvaltning.

• Forstå – og planlegge – i samsvar med drivkreftene i samfunnet



Avslutning
• Samfunnsutvikling i tråd med nasjonale og regionale mål

• Arealkrevende næringer (C-næringer) bør flytte ut av byene

• Nordre Vestfold må kjenne sin besøkelsestid – planlegging i forkant 
av utviklingen

• Samarbeid med regionale myndigheter og grunneiere er en 
nødvendig forutsetning.


