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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR AULI SKOLE OG 
IDRETTSPARK 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Auli skole og 
idrettspark, del av gnr/bnr 201/2 m.fl. i Nes kommune. Høringsfristen er 5. juli 2019 og uttalelsen er 
dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Nes kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og 
drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. 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.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

1.1 Eksisterende høyspenningsluftledning 
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et 
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert 
byggeforbudssone. 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.  

1.2 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har også høyspenningskabler innenfor planområdet. 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 

1.3 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon ( rom i bygg) 
HN har en nettstasjon etablert som rom i bygg innenfor planområdet. Den er etablert i det runde 
bygget på Auli skole. For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å 
etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til 
planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
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behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
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. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

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

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

1.4 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
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 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. 

2 Andre forhold 

2.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

2.2 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 i fremtiden skal brukes til frittliggende 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. 

2.3 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 uttalelsen 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.  
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Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Hanne Korsvold 
Avdeling rettigheter 
 
 



 

 

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 

 

  

NES KOMMUNE I AKERSHUS 
Postboks 114 
2151 ÅRNES 
 
 
 

Dato: 29.05.2019 
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Vår saksbehandler: Marianne Hvalsmarken 
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Nes kommune - Innspill til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Auli skole og 
idrettshall - Del av gnr/bnr 201/2 med flere 

Viser til deres brev med vedlegg vedr. ovennevnte.  

Angjeldende planområde ligger om lag 400 m fra nærmeste del av Kongsvingerbanen og vil ikke 
berøre viktige jernbaneinteresser. Vi har derfor ikke merknader til varslet oppstart.  

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Marianne Hvalsmarken 
senioringeniør 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - 

Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall, del av GBnr 201/2 

med flere - Nes kommune, Akershus 

 

Vi viser til varsel om oppstart datert 24.05.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Eva Irene Maanum 

seniorkonsulent 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Innspill til varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall i 
Nes kommune 

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, og sørger 
for et felles pris- og billettsystem for T-bane, trikk, buss og båt. Ruter er et kompetanseorgan for 
kollektivtrafikk og vår virksomhetside er å tilby attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport for å skape et 
pulserende hovedstadsområde. 
 
Bakgrunn 
Vi viser til deres anmodning om innspill i forbindelse med varsel om oppstart av områdereguleringsplan 
for Auli skole og idrettshall i Nes kommune. Hensikten med planen er å tilrettelegge for en eventuell 
utvidelse av Auli skole, samt for bygging av ny idrettshall ved Auli skole.  
 
Kollektivtilbud 
Innenfor planområdet ligger bussholdeplassen Aulifeltet som betjenes av skolebusser, samt linje 455 
til Årnes eller Rånåsfoss, med opptil 2 avganger i timen i rush. Dersom det planlegges tiltak i nærheten 
av terminalen ber Ruter om at holdeplassen oppgraderes til gjeldende standard for universell utforming. 
Det er i tillegg kort avstand til Auli senter-bussholdeplass. 
 
Adkomst for buss 
I løpet av planarbeidet skal adkomst for buss til skolens område vurderes. Det er ingen rutegående 
skolebusser til skoleområdet i dag. Ruter har heller ingen planer om å endre på dagens ruter.  
Det er til tider behov for spesialskyss som kan ha behov for arealer nærmere skolen. Dersom det 
vurderes hensiktsmessig med adkomst for buss i skolens område, anbefaler Ruter at dette 
dimensjoneres for en 15-meters buss. 
 
 
Med hilsen, 
Ruter AS 
 
 
 
Halvor Jutulstad Claire Kvalheim Kieffer 
leder plan og infrastruktur prosjektmedarbeider 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 



Fra: Mona Stensrud[monastensrud@icloud.com]
Dato: 09.06.2019 16:53:23
Til: Nes Postmottak
Tittel: Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Auli skole og Idrettshall saksnr. 2019/1237

Hei!
Sender en kommentar angående områdereguleringsplan:
Ber om at dere ser på trafikksikkerheten særlig langs Skredderstuveien ved eventuell utbygging.
Mange har svært høy hastighet på Skredderstuveien. Det er mange barn som ferdes langs veien og det er ren flaks at
ingen er blitt påkjørt PR dags dato.
Ved eventuell bygging av hall blir det sikkert ennå mer trafikk, særlig tungtrafikk.
Det er 30 km/t på feltet, noe som sjeldent overholdes.
Som beboer langs Skredderstuveien bes det om at trafikksikkerheten ikke glemmes i planarbeidet.

Med vennlig hilsen
Mona Stensrud
Sendt fra min iPad



Innsendt: 17.06.2019 13:15
Ref.nr: GZAPUO

Nes kommune - Akershus
Postboks 114
2151 ÅRNES
Telefon: 63 91 10 00
Telefaks: 63 91 10 50
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no
Hjemmeside: http://www.nes-ak.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Jon Ivar
Etternavn

Skiftun
Adresse

Hellevegen 35
Postnr.

1929
Poststed

Auli
E-postadresse

springler_9@hotmail.com
Mobilnr.

99866612

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Områderegulering av Auli skole og idrettshall
Saksnr.

2019/1237
Høringssvar

Hei!

Jeg har studert avgrensningen av planområdet og registrerer at stiplet linje er markert flere meter inn på
eiendommene til Hellevegen 27, 29, 31, 33, 35 og Mårvegen 15. Er dette kun en tegnefeil eller ønsker kommunen
ekspropriasjon inn på disse eiendommene? Eiendommene våre er små nok som de er, så dette er i så fall noe jeg og
mine naboer vil motsette oss på det sterkeste.

Det er et veldig stort offentlig planområde, så jeg forventer at det utarbeides bedre alternativer enn inngrep og
innsnevring av allerede små eiendommer, selv om vi har krav på erstatning ihht ekspropriasjonserstatningsloven.

Mvh Jon Ivar Skiftun

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
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Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.06.2019  2019/32344 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  24.05.2019  19/1237 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Alexander Karlsson, 22003599 
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Postboks 114 
2151 ÅRNES 
 
 

  
 

Fylkesmannens uttalelse- Varsel om oppstart - Nes - Akershus - gbnr 201/2 
m fl - Auli skole og idrettshall - reguleringsplan 

Vi viser til brev fra Nes kommune(Akershus) datert 24.05.2019.  
 
Saken gjelder varsel om oppstart av områdereguleringsplan for skole og idrettshall på Auli i Nes 
kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av skolen og bygging av ny 
idrettshall.  
 
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder 
og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  
 
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i 
planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 samt 
”Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging” av 14.5.2019 (www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannens innspill 
Barn og unge 
Deler av planområdet omfatter områder avsatt til friområder. Vi viser til Rikspolitiske retningslinjer 
(RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Punkt 5d i retningslinjene sier at det ved 
omdisponering av arealer som er egnet for lek skal skaffes fullverdig erstatning. Dette skal også 
gjelde omdisponering av uregulert areal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til 
at de hensyn som er nevnt i punkt b ikke blir oppfylt. 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Alexander Karlsson 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Innsendt: 28.06.2019 14:00
Ref.nr: NIVPVQ

Nes kommune - Akershus
Postboks 114
2151 ÅRNES
Telefon: 63 91 10 00
Telefaks: 63 91 10 50
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no
Hjemmeside: http://www.nes-ak.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret

Org.nr.

938679088
Forening/organisasjon

Nes kommune

Adresse

Auli skole - rådhusgata 4
Postnr.

2150
Poststed

Årnes
E-postadresse

postmottak@nes-ak.kommune.no
Telefonnr.

63 91 24 79
Kontaktperson:

Fornavn og ev. mellomnavn

Øivind
Etternavn

Svendsen

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Områderegulering av Auli skole og idrettshall
Saksnr.

2019/1237
Høringssvar

Ved plassering av hall, adkomst, parkering og øvrige undervisningsbygg må det tas hensyn til følgende:
- korttidsparkering ved levering/henting på SFO og skole
- trafikksikkerhet
- varelevering
- ivaretagelse av lekeareal
- adkomst til akebakke, grillplasser
- gangveier adskilt fra motorisert ferdsel
- av- og påstigning skoleskyss
- framtidig behov for undervisningsrom ivareta elevtallsutvikling

Foreslår at idrettshall knyttes sammen med eksisterende gymsal slik at man kan benytte eksisterende garderober, og
at et "mellombygg" kan benyttes til kafè kveld og helg, og evt kantine og/eller skolekjøkken i skoletiden.

Foreslår at eksisterende gymsal benyttes som øvelokaler for korps, musikkrom for skolen, samt til utleie for
nærmiljøet.

Foreslår at av- og påstigning for skoleskyss legges nærmere skoleområdet for å sikre tilsyn.

Dersom adkomst til skolen blir ved å gjennomføre tidligere regulert vei fra Skredderstuvegen til Bråtenvegen, betyr
det at trafikk kommer nær skoleområdet

Side 1 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Det må i så fall det sikres med gjerde.

Foreslår at man ser på muligheten for å binde sammen Hellevegen med Skredderstuvegen med tilgang for
skoleskyss morgen og ettermiddag.

Foreslår at man etablerer kunstgressbane for 5er og 7er lag på eksisterende grusbane. Uten undervarme, med
mulighet for islegging om vinteren.

Foreslår at man legger til rette for sykkelløype og område for skate-aktivitet.

Dokumentasjon

Beskrivelse

Regulering
Last opp dokumentasjon

Regulering Auli skole
2019.pdf

Ettersendes per post

Offentlig høring - høringssvar

Side 2 av 2702516, Sem & Stenersen Prokom AS





 

 

 
 

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 

 
 

NES KOMMUNE 
Postboks 114 
2151 ÅRNES 
 
 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaret A. Mortensen 01.07.2019 2019/9041-2/107688/2019 EMNE L12  
Telefon 
22055622 

Deres dato 
24.05.2019 

Deres referanse 
2019/1237 

 
Nes kommune - Gbnr 201/2 - Områderegulering for Auli skole og idrettshall - Uttalelse til 
varsel om oppstart av planarbeid 
 
Det vises til oversendelse datert 24. mai 2019 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8.  
 
Planområdet er på 69 dekar og avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, boligbebyggelse og 
friområde i kommuneplanens arealdel. Hoveddelen av planområdet omfattes av reguleringsplan for 
Søndre Auli III, vedtatt 25. juni 1985. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en 
eventuell utvidelse av Auli skole og bygging av ny idrettshall ved skolen. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og fagmyndighet for 
kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Området er ikke befart i sakens anledning, men er til dels kjent. Uttalelsen gis på grunnlag av 
arkivmateriale. Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner der tiltaket skal 
gjennomføres. Potensialet for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner anses som lavt. En 
nærmere utredning av kulturminneinteressene er unødvendig. 
 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike 
som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Nyere tids kulturminner 
Med hensyn til nyere tids kulturminner har vi vurdert at tiltaket ikke i vesentlig grad tilsidesetter 
nasjonale eller regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. På bakgrunn 
av dette har vi ingen merknader til tiltaket. Vi oppfordrer likevel kommunen til å vurdere eventuell 
lokal kulturminneverdi.  
 
Arkitektur fra annen halvdel av 1900-tallet får stadig større oppmerksomhet fra kulturminnevernet. 
Paviljongen «Åttekanten» ved Auli skole er et interessant eksempel på skolearkitektur under 
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senmodernismen (ca. 1960 – 1980). Karakteristisk for perioden var en stor interesse for å finne 
alternative romløsninger for skolebygg, samtidig som arkitektene var besnæret av geometriske 
primærformer - her en regelmessig åttekant. «Åttekanten» har dessuten blitt en identitetsmarkør for 
Auli skole. Vår råd er at planarbeidet bør sikre at denne bygningen fortsatt kan oppleves som en 
frittliggende paviljong med en sterk geometrisk form. De øvrige bygningene i planområdet er av 
mindre interesse. Vi overlater en nærmere vurdering av tiltaket til kommunen. 
 
Fylkesvei/trafikksikkerhet 
Det er positivt at behovet for trafikksikkerhetstiltak skal vurderes i planprosessen. 
Fylkesrådmannen anbefaler at det stilles krav om at trygge og effektive ferdselsforbindelser for 
gående og syklende er etablert før utbyggingen er ferdigstilt. Vi ber også kommunen sikre at 
tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 
 
For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. 
 
Barn og unges interesser 
Fylkesrådmannen minner om ”Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen”. Her fremholdes i punkt 5: 
”Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet når det gjelder krav til fysisk utforming: 

a) Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. 

b) I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene: 

- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir mulighet for ulike typer lek til ulike årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling 

mellom barn, ungdom og voksne. 
d) Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er 
nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.” 

  
Fylkesrådmannen anbefaler at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i planfasen 
slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødige inngrep. Det er 
viktig at slike områder avmerkes på plankart og at det i reguleringsbestemmelsene stilles krav om 
sikringstiltak i anleggsfasen. 
 
Universell utforming 
Nes kommuneplan stiller krav knyttet til universell utforming. Fylkesrådmannen forventer at disse 
følges opp i den videre planleggingen. 
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Planen skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal 
overvannsdisponering med avrenning på egen grunn. Tiltaket ligger innenfor vannområdet Øyeren, 
som har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at 
tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten for å nå målene i den regionale 
planen. 
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Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. Planen 
inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig masseforvaltning i fylket. 
Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til grunn i det videre 
planarbeidet. Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes hjemmesider: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589   
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen      Pia Skipper Løken 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  peder.figenbaum@afk.no, 22 05 56 28

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
mailto:peder.figenbaum@afk.no


 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Østensjøveien 34 Statens vegvesen 

Region øst firmapost-ost@vegvesen.no 0667 OSLO Regnskap 

Postboks 1010 Nordre Ål     Postboks 702 
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Postboks 114 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region øst Ewa Bartnikiewicz / 95112547 19/124462-3 2019/1237 04.07.2019 

     

      

Uttalelse til varsel til oppstart av områdereguleringsplan for Auli skole og 

idrettshall - del av gbnr 201/2 m.fl i Nes kommune  

Vi viser til oversendelse fra Nes kommune datert 24.05.2019 vedrørende oppstart av arbeid 

med områdereguleringsplanen for Auli skole og idrettshall på Auli i Nes kommune.  

 

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt 

bygging av ny idrettshall ved Auli skole.  

 

Staten vegvesen skal som statlig fagmyndighet med sektoransvar følge opp nasjonale 

føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Dette innebærer blant annet å 

arbeide for å begrense transportbehovet og sikre mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig 

transport. Vi er også vegeier på riksveg og vegadministrasjon på vegne av Akershus 

fylkeskommune på fylkesveger. 

 

Statens vegvesen har følgende merknader/innspill til varselet:  

Adkomst til planområdet fra fv. 476 (Aulivegen) 

Skolen har adkomst både fra kommunal veg Lyngvegen i vest, og fra kommunal veg 

Skredderstuvegen i øst. Begge kommunale veger er påkoblet på fylkesveg 476. Dersom begge 

veger blir brukt som adkomstveg fra fv. 476 til skole og idrettshall skal trafikksikkerhet 

vedlegges i planprosessen. Trafikksikkerhetstiltak må vurderes i det videre planarbeidet.  

 

Fylkesveg 476 har en årsdøgntrafikk på 3468. Fartsgrense er 80 km/t langs Aulivegen.  

 

Trafikksikkerhet/Trafikkanalyse 

De trafikale konsekvensene av tiltaket må belyses, og må også sees i sammenheng med 

utviklingen av nærområdet. Av hensyn til trafikksikkerhet for skolebarn og andre trafikanter 

må det sikres trygge og effektive gangforbindelser før og under utbygging er ferdigstilt. Ny 



  

 

 

2 

idrettshall må planlegges slik at det er lett og trafikksikker adkomst fra hovedvei, samtidig 

som det bør legges til rette slik at flest mulig kan gå eller sykle til anlegget.  

 

Vi ber derfor tiltakshaver om å utarbeide en enkel trafikkanalyse for fylkesveg 476 som følge 

av tiltaket.  

 

Konklusjon 

Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterliggere merknader i forbindelse med 

offentlig ettersyn av planen.  

 

 

 

Vegavdeling Akershus, planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Ewa Bartnikiewicz 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 



Innsendt: 04.07.2019 21:59
Ref.nr: RSBKKZ

Nes kommune - Akershus
Postboks 114
2151 ÅRNES
Telefon: 63 91 10 00
Telefaks: 63 91 10 50
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no
Hjemmeside: http://www.nes-ak.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Øystein
Etternavn

Nygaard
Adresse

Hellevegen 33
Postnr.

1929
Poststed

Auli
E-postadresse

oystein.nygaard.sen@gmail.com
Mobilnr.

90999959

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Områderegulering av Auli skole og idrettshall
Saksnr.

2019/1237
Høringssvar

Ser på oversiktskartet over gjeldende område at den striplete linjen går inn på vår
tomt. Vi ønsker ikke at det blir ekspropiert noe av den allerede lille tomten som vi eier
og at det heller ikke blir laget noen ut eller innfartsvei forbi området

Ved en evt opparbeidelse av parkeringsplasser eller annen biltrafikk utenfor
området vårt og våre naboer ( Hellevegen 27-35), ønsker vi at det blir bygget
støyskjerm

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Innsendt: 04.07.2019 21:32
Ref.nr: GCFJIR

Nes kommune - Akershus
Postboks 114
2151 ÅRNES
Telefon: 63 91 10 00
Telefaks: 63 91 10 50
E-post: postmottak@nes-ak.kommune.no
Hjemmeside: http://www.nes-ak.kommune.no

Offentlig høring - høringssvar

Innsender
Innsender er:

Privatperson

Fornavn og ev. mellomnavn

Marit
Etternavn

Nygaard
Adresse

Hellevegen 33
Postnr.

1929
Poststed

Auli
E-postadresse

marithnygaard@outlook.com
Mobilnr.

97103501

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Områderegulering av Auli skole og idrettshall
Saksnr.

2019/1237
Høringssvar

Ser på oversiktskartet over gjeldende område at den striplete linjen går inn på vår tomt. Vi ønsker ikke at det blir
ekspropiert noe av den allerede lille tomten som vi eier
og at det heller ikke blir laget noen ut eller innfartsvei forbi området

Ved en evt opparbeidelse av parkeringsplasser utenfor vårt og våre naboers område
(Hellevegen 27 -35 ), ønsker vi at det blir bygget støyskjerm

Dokumentasjon

Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post

Ja

Side 1 av 1702516, Sem & Stenersen Prokom AS



Fra: Inger Bolstad[ingebols@online.no]
Dato: 29.08.2019 08:44:08
Til: Christine Wist
Kopi: Nes Postmottak
Tittel: Områderegulering Auli skole og idrettshall / sak nr. 2019/1237

Jeg viser til hyggelig og informativ telefonsamtale 23.august.
 
Det viktigste med denne mailen er å sikre at jeg, som har adresse Lyngvegen 7, 1929 Auli, og min datter,
Monica Flaarud, Lyngvegen 3, 1929 Auli, får tilsendt fremtidige dokumenter når det gjelder saken.  Som det
ble opplyst i nevnte telefonsamtale burde vi ha fått informasjon da det første brevet ble sendt ut i mai, vi
kan i stor grad bli berørt av planene.  Jeg har, etter å blitt gjort kjent med planarbeidet, tatt ut varselet fra
kommunens nettside.
 
Foreløpig er det ikke så mye å kommentere til planene, men jeg har merket meg at «Varslet planområde tar
høyde for endret utforming av eksisterende samferdselsanlegg, for blant annet å vurdere adkomst for buss til
skolens område.»  Det står i samme brev at Hovedatkomsten er fra Skredderstuvegen.  Jeg forutsetter at
adkomst for buss vil skje via Skredderstuvegen – det er altfor trangt å sende busser inn Lyngvegen!
 
 
Med hilsen
 
 
Inger Bolstad





Fra: Are Duus Carlsen[Carlsen@union.no]
Dato: 02.12.2019 10:24:26
Til: Christine Wist
Kopi: Jan Sørlie; Siri Strømshovd
Tittel: Områdereguleriong - Sentervegen/Auli

 
Hei,
Viser til varsel om Områdereguleringsplan.
 
Som eier av Sentervege 7, Auli Senter, er vi opptatt av at dagens parkeringssituasjon samt kjørebane til og fra
eiendommen ikke blir forringet.
Send meg gjerne tegninger som viser hvordan Sentervegen 7 kan bli berørt av tiltaket.
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen / Best regards,

Are Duus Carlsen
Partner/Asset Manager
+ 47 906 43 067 | + 47 23 11 69 00          

 
UNION Eiendomskapital
 

      

 
Disclaimer

 



 

 

 
 

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 

 
 

NES KOMMUNE 
Postboks 114 
2151 ÅRNES 
 
Att. Christine Wist 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margaret A. Mortensen 09.12.2019 2019/9041-6/203184/2019 EMNE L12  
Telefon 
22055622 

Deres dato 
05.12.2019 

Deres referanse 
2019/1237 

 
Nes kommune - Områderegulering for Auli skole og idrettshall - Uttalelse til varsel om 
utvidet planområde 
 
Det vises til oversendelse datert 5. desember 2019 av varsel om utvidet planområde i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 
 
Fylkesrådmannen uttalte seg til varsel om oppstart av arbeid med områderegulering for Auli skole 
og idrettshall ved brev datert 24. mai 2019. Det varsles nå en utvidelse av planområdet for å legge 
til rette for en eventuell ny bussterminal nær skolen. Som alternativ vurderes kantstopp i begge 
retninger ved Auli senter. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og fagmyndighet for 
kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader: 
 
For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens vegvesen region øst. Vi forutsetter 
at løsning for busstopp utarbeides i dialog med vegvesenet og Ruter AS. For øvrig viser vi til 
uttalelse datert 24. mai 2019 til opprinnelig varsel. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Margaret Andrea Mortensen      Pia Skipper Løken 
rådgiver plan        rådgiver arkeologi  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:  margaret.andrea.mortensen@afk.no, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  peder.figenbaum@afk.no, 22 05 56 28

mailto:peder.figenbaum@afk.no


       
       
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: 

  09.12.2019  2019/32344 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  04.12.2019  19/1237 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Lars Erik Krogtoft, 32266655 
  
 
 
  

Nes kommune 
Postboks 114 
2151 ÅRNES 
 
 

  
 

Nes - Akershus - Utvidet planområde - varsel om oppstart - gbnr 201/2 m fl 
- Auli skole og idrettshall - Fylkesmannens uttalelse 

Vi viser til deres oversendelse datert 04.12.2019 med nytt varsel om oppstart for utvidet 
planområde.  
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med å utvide allerede varslet planområde er å legge til rette for 
arealer til en eventuell ny bussterminal i nærheten av skolen. Området ved den nordøstre delen av 
eksisterende undergang ved Aulivegen vurderes som aktuell for en ny bussterminal. Det vurderes at 
rampen fra Bråtenvegen til undergangen i retning nordøst kan erstattes med trapp. Som alternativ 
til dette, vurderes en kantstopp i begge retninger i Sentervegen ved Auli senter. I dette tilfellet vil 
dagens holdeplass ved Auli senter saneres, og erstattes med den nye.  
 
Rammeverk og Fylkesmannens rolle 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i 
formelle krav til innhold og planprosess. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er 
innenfor rammene av gjeldende nasjonal politikk.  
 
Plan- og bygningsloven gir viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale forventingene 
til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Her samles mål, oppgaver 
og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen. Vi viser 
også til Fylkesmannens forventningsbrev av 01.03.2018 og 14.11.2019. 
 
Fylkesmannens innspill 
Barn og unge 
Da den nye eventuelle bussterminalen ligger i nærheten til Auli skole vil den antageligvis bli hyppig 
brukt av barn og unge. Fylkesmannen presiserer viktigheten av å inkludere barn og unge i 
planleggingen av en ny terminal. Det skal være en særskilt ordning i planprosessen som sikrer barn 
og unges interesser ivaretas. Det må belyses i planen hvordan barn og unges interesser er 
hensyntatt.  
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Trafikksikkerhet og gode og trygge gangveier er særlig viktig ved planlegging av bussterminal. Vi ber 
om at det sikres en god og trygg kobling mellom undergang, bussterminal og gangvei mot skolen. 
Det bør gjøres barnetråkkregistrering for å skaffe en oversikt over barn og unges gangvaner, slik at 
området for bussterminalen tilpasser seg de myke trafikantene på best mulig måte. 
 
Universell utforming 
Reguleringsplanen må stille tydelige krav til universell utforming. Det fremkommer av 
oppstartsvarselet at det vurderes å erstatte rampen fra Bråtanvegen til undergangen med trapp. Det 
er viktig at det sikres universell utforming og tilgjengelighet for alle brukergrupper, det må fremgå av 
planmaterialet hvordan universell utforming er sikret. 
 
Overvannshåndtering 
Som følge av et endret klima må det forventes hyppigere og mer intens nedbør. Ved en 
opparbeidelse av bussterminal på foreslåtte område vil man erstatte grønne flater med harde grå 
flater. Dette vil svekke infiltrasjonsevnen og man bør se på hvordan dette kan påvirke 
overvannssituasjonen. 
 
 
Fylkesmannen motstrider seg ikke en utvidelse av planområdet og har heller ingen ytterligere 
merknader/innspill til utvidelsen av planområdet.  
 
 
Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Lars Erik Krogtoft 
rådgiver 
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Utvidet planområde - 

Ny bussterminal - Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall 

Vi viser til varsel om oppstart datert 05.12.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Uttalelse til utvidet planområde - varsel om oppstart av 

Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall i Nes kommune - gbnr. 

2011/2 m. fl. 

Vi viser til oversendelse fra Nes kommune datert 27.11.2019 med nytt varsel for utvidet 

planområde. 

Det fremgår av varselet at formålet med å utvide allerede varslet planområde er å legge til 

rette for arealer til en eventuell ny bussterminal i nærheten av skolen. Området ved den 

nordøstre delen av eksisterende undergang ved Aulivegen vurderes som aktuell for ny 

bussterminal. Det vurderes at rampen fra Bråtenvegen til undergangen i retning nordøst kan 

erstattes med trapp. Som alternativt til dette, vurderes en kantstopp i begge retninger i 

Sentervegen ved Auli senter. I dette tilfellet vil dagens holdeplass ved Auli senter saneres, og 

erstattes med den nye. 

Statens vegvesen har følgende innspill til varselet:  

Etablering av en eventuell ny bussterminal 

Det må utredes om det er tilstrekkelig areal til å etablere ny bussterminal med tilhørende 

anlegg nær skolen. Utforming av bussterminal bør være forelagt og akseptert før 

planforslaget legges ut på offentlig ettersyn. Vi forutsetter at det gjøres i dialog med Statens 

vegvesen og Ruter AS.  

Den nye eventuelle bussterminalen vil ligge i nærheten til Auli skole og må derfor 

tilrettelegges for gode og trafikksikre gangforbindelser for barn og unge i planområdet. Det 

skal legges særlig vekt på trygg kobling mellom undergang, bussterminal, og gangvei mot 

skolen og matbutikkene (Kiwi og Rimi).  

Videre må det planlegges hensiktsmessig og trafikksikker adkomst til bussterminalen. 

Statens vegvesen vil allerede nå informere om at vi ikke kommer til å tillate flere nye 
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avkjørsler langs fv. 1482 (fv. 476) av hensyn til trafikksikkerhet. Adkomsten må utformes i 

henhold til gjeldende vegnormalene.  

De trafikale konsekvensene av etablering av en eventuell ny bussterminal må beskrives 

nærmere samt redegjøre hvordan dette vil påvirke fylkesveg 476 i en enkel trafikkanalyse.  

En eventuell kantstopp i begge retninger i Sentervegen ved Auli senter 

Trafikksikkerhet og gode og trygge gangveier er særlig viktig ved planlegging av løsning for 

busstopp. En eventuell endring av busslomme til kantstopp må utarbeides i dialog med 

Statens vegvesen og Ruter AS. Vi forutsetter at utforming av løsning for busstopp skal være i 

tråd med Statens vegvesens håndbøker, V123 Kollektivhåndboka og N100 Veg- og 

gateutforming. Videre forventer Statens vegvesen at det sikres gode gangforbindelser mot 

bussholdeplassene.  

 

Universell utforming 

Statens vegvesen er enig med Fylkesmannen i Oslo og Viken i at reguleringsplanen må stille 

tydeligere krav til universell utforming. Det fremkommer av oversendelsen at det vurderes å 

erstatte rampen fra Bråtanvegen til undergang med trapp. Vi stiller oss bak fylkesmannens 

vurdering om at universell utforming og tilgjengelighet for alle brukergrupper må fremgå av 

planmaterialet. Dette må være sikret gjennom reguleringsbestemmelser. Samtidig vil vi 

allerede nå signalisere at Statens vegvesen er skeptisk til endring fra rampen fra Bråtenvegen 

til undergangen med trapp.  

 

Forhold til reguleringsplan Søndre Auli III vedtatt 25.06.1985 

Det forventes at arealet som er regulert til gang- og sykkelvei langs Tandbergveien og 

Sentervegen videreføres i det nye områdereguleringsplanen. Det bør også tas en 

rekkefølgebestemmelse om dette for å sikre at gang- og sykkelveg blir bygd.  

 

Utsnitt fra reguleringsplankart for Søndre Auli III vedtatt 25.06.1985 



  

 

 

3 

 

  

 

Vegavdeling Akershus, planseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Arne Kolstadbråten 

Fagkoordinator Ewa Bartnikiewicz 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 



Fra: Gundersen Kirsti Mobråten[kirsti.gundersen@ruter.no]
Dato: 18.12.2019 13:27:21
Til: Christine Wist
Kopi: Shah Shanzad
Tittel: SV: Områderegulering Auli skole

Hei!
 
Jeg har ikke noen innvendinger mot den skisserte løsningen, bortsett fra at dimensjonerende buss er 15 meter boggibuss, så
dette må oppdateres på tegningene. I tillegg er det et ønske at buss og kiss’n’ride bytter plass, slik at de fleste ungene ikke
behøver å krysse kiss’n’ride‐delen av terminalen. Dette vil også gi en ørliten konkurransefordel for buss. Dersom det er lagt
sånn pga svingradius for busser, godtar vi det.
 
Jeg arkiverer denne eposten på saken, og det kommer derfor ingen egen uttalelse til varsel om utvidet planområde fra
Ruter.
 
God jul!
 
Med vennlig hilsen
Kirsti Mobråten Gundersen
Plan og infrastruktur

Ruter As 
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus 
Dronningens gate 40 
Postboks 1030 Sentrum 
NO-0104 Oslo 

Telefon +47 472 75 915
Sentralbord +47 400 06 700 
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1ihYQB-0003Ma-
3i&i=57e1b682&c=_LOms9HE8RUzDPRwIK_bFGzG9DppEERV1ZEGC8kuRywlGOBBnNG7q9M10-
VZCLkPJFhJE9aLNe_8vcMRtNW7V1n0i_ZOoO-WSyav-
45XGCIN2G1iPJjdeDefOhF01j568I3z0QM4ilLHHfv4Ny7OlE1gMCDoBE1SYobgzaxU4MzwJQuj4rJLxMTRMnnaW2_HyFlgoHUvX11BnXDI0XewNA
 
 
 

Fra: Christine Wist <Christine.Wist@nes‐ak.kommune.no> 
Sendt: torsdag 5. desember 2019 14:48
Til: Gundersen Kirsti Mobråten <kirsti.gundersen@ruter.no>
Kopi: Shah Shanzad <Shahzad.Shah@ruter.no>
Emne: SV: Områderegulering Auli skole
 
Hei
 
Vi har skisset litt på en mulig bussløsning i Bråtenvegen, og sender over for kommentarer fra dere. Det er tenkt buss og
kiss & ride i samme system, med avstigningsrampe for buss i mellom. Kjøremønsteret blir inn på terminalen i nord-østlig
retning, og ut i sør-vestlig retning. Vi har tenkt at dette er den beste plasseringen av terminal for skolebuss, mens buss i
øvrig rute benytter dagens stoppested ved Auli senter. Det blir jo ikke mange så skolebusser per dag. Vi har brukt
svingradius for dimensjonerende buss, 12,5 m.
 
Det blir en ny rampe nordvest for terminalen, ned til dagens undergang.
 
 
Mvh
 
Christine Riiser Wist
Planrådgiver
Plan, byggesak og oppmåling
 
Telefon: 908 45 912
www.nes-ak.kommune.no
 
 



                                      
 
 
 

Fra: Gundersen Kirsti Mobråten [mailto:kirsti.gundersen@ruter.no] 
Sendt: 14. oktober 2019 13:07
Til: Christine Wist
Kopi: Shah Shahzad
Emne: VS: Områderegulering Auli skole
 
Hei
 
Dere er velkomne hit til Ruter i Dronningens gate 40, 23. oktober kl 10. Håper tidspunktet passer.
 
 
Med vennlig hilsen
Kirsti Mobråten Gundersen
Plan og infrastruktur

Ruter As 
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus 
Dronningens gate 40 
Postboks 1030 Sentrum 
NO-0104 Oslo 

Telefon +47 472 75 915
Sentralbord +47 400 06 700 
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1iJyCV-0006Gl-5h&i=57e1b682&c=2kplBwKZJPEjiXAtxt9ciZo9YxiK5lTbpRxZyVnkSI162xnM7rxP70NQ-
CKLKuNZozYgqMxVEYhLVKRp6n_70zR-3Hqg6FK1YBbU-BKYtj7da6wXY1DnzKzKgvWYmUWaX8Zq_jw69lI-
xe5cvjw6XcdQ7CR1jYlQYvyAakRwL8erbA_4Q35Cdb6-NSsPOkN9VWObe7-oo2fkftwqMZnUBg
 
 

Fra: Christine Wist <Christine.Wist@nes‐ak.kommune.no> 
Sendt: fredag 11. oktober 2019 13.08
Til: Jutulstad Halvor <halvor.jutulstad@ruter.no>
Kopi: Mona Helene Balterud <Mona.Helene.Balterud@nes‐ak.kommune.no>
Emne: Områderegulering Auli skole
 
Hei
 
Viser til varsel om oppstart av områderegulering av Auli skole og idrettshall i Nes kommune, Akershus. Hensikten er å
legge til rette for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for bygging av idrettshall.
 
I deres innspill til varselet, skriver dere at det ikke er noen rutegående skolebusser til skoleområdet i dag, og at Ruter
heller ikke har planer om å endre på dagens ruter. Det er derimot slik at behovet for skolebuss til Auli skole høyst
sannsynlig vil endre seg på sikt, i og med at det kan bli endringer i skolestrukturen i Nes kommune. Rånåsfoss, som i dag
er en del av Sørum kommune, vil fra januar 2020 tilhøre Nes, og her bor det skolebarn som har rett til skoleskyss i
1.-2.trinn. I tillegg kan det på lengre sikt være aktuelt å legge ned Framtun skole ved Haga, og da vil det tilkomme en del
elever til Auli skole som også har krav på skyss. Derfor ønsker vi å legge til rette for en bedre bussløsning enn i dag, og vi
ønsker en dialog med dere for å finne frem til en god løsning.
 
Vi tar gjerne et møte med dere for å diskutere en mulig ny løsning for en bussterminal. Kan det passe for dere i uke 43,
f.eks. onsdag 23. eller fredag 25.oktober?
 
 
Mvh
 
Christine Riiser Wist
Planrådgiver
Plan, byggesak og oppmåling
 
Telefon: 908 45 912
www.nes-ak.kommune.no
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Vår saksbehandler: Marianne Hvalsmarken 
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Nes kommune - Utvidet planområde - Innspill til varsel om oppstart av 
Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall 

Viser til deres brev med vedlegg samt tidligere varslet planområde.  

Angjeldende planforslag innebærer utvidelse av areal for etablering av bussplass/-terminal i 
tilknytning Auli skole og idrettshall. Planområdet – inkludert foreliggende varslet utvidelse - ligger 
langt fra jernbanen og berører ikke jernbanehensyn direkte. Vi vil likevel anbefale at det 
etterstrebes bussløsninger som sikrer mulig fremtidig dekning av passasjerer til/fra planområdet og 
nærliggende jernbanestasjon.    

 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Lien 
Seksjonssjef 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

Marianne Hvalsmarken 
senioringeniør 
Planavdelingen, Forvaltning og 
samfunnskontakt 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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