
Saksprotokoll i Formannskapet - 28.01.2020 
 
Formannskapets vedtak (enstemmig): 
Nes kommune legger forslag til reguleringsplan for Auli skole og idrettshall, med plankart og 
tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ut til offentlig ettersyn i seks uker i 
henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Samtlige dokumenter er datert 07.01.20. 
 
Høringsforslaget viser tre alternativer for plassering av hall som vises i hver sin illustrasjonsplan. 
Disse muliggjøres i to alternative plankart «alternativ 1» og «alternativ 2». 
 
Overlappende deler av følgende reguleringsplan er foreslått opphevet ved vedtak av ny plan: 
 

• Søndre Auli III, planid: 023685020, vedtatt 25.06.1985 
• Søndre Auli IV, planid: 023685040, vedtatt 24.09.1985 

 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne påpeker at universell utforming må legges til 
grunn for all planlegging av Auli skole og idrettshall. Dette gjelder både adkomst, parkering og 
utforming av byggene. Det forventes at rådet blir med i videre planlegging av saken. 
 
 
Forslag: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs innstilling: 

Nes kommune legger forslag til reguleringsplan for Auli skole og idrettshall, med 
plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ut til offentlig 
ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Samtlige 
dokumenter er datert 07.01.20. 
 
Høringsforslaget viser tre alternativer for plassering av hall som vises i hver sin 
illustrasjonsplan. Disse muliggjøres i to alternative plankart «alternativ 1» og «alternativ 
2». 
 
Overlappende deler av følgende reguleringsplan er foreslått opphevet ved vedtak av ny 
plan: 
 

• Søndre Auli III, planid: 023685020, vedtatt 25.06.1985 
• Søndre Auli IV, planid: 023685040, vedtatt 24.09.1985 

 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne påpeker at universell utforming må legges 
til grunn for all planlegging av Auli skole og idrettshall. Dette gjelder både adkomst, 
parkering og utforming av byggene. Det forventes at rådet blir med i videre planlegging av 
saken. 

 
 
Utvalg for oppvekst, helse og velferds innstilling: 

Nes kommune legger forslag til reguleringsplan for Auli skole og idrettshall, med 
plankart og tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse ut til offentlig 
ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. Samtlige 
dokumenter er datert 07.01.20. 
 
Høringsforslaget viser tre alternativer for plassering av hall som vises i hver sin 
illustrasjonsplan. Disse muliggjøres i to alternative plankart «alternativ 1» og «alternativ 
2». 
 
Overlappende deler av følgende reguleringsplan er foreslått opphevet ved vedtak av ny 
plan: 
 

• Søndre Auli III, planid: 023685020, vedtatt 25.06.1985 
• Søndre Auli IV, planid: 023685040, vedtatt 24.09.1985 

 



 
Votering: 
Det ble først stemt over fellespunktene i innstillingene. Disse ble enstemmig vedtatt. 
Det deretter stemt over siste avsnitt i innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur som ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
 


