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1. BAKGRUNN 

1.1. KONTAKTINFORMASJON 
Forslagsstiller er grunneier Yngvar Wennevold 
Hagavegen 339 
1929 AULI 
Tlf.: 957 71 703  
Faktura merkes med detaljregulering felt B15 
 
Plankonsulent er Øvre Romerike Prosjektering AS (ØRP).  
Storgata 11a 
Pb 24  
2051 Jessheim.  
Tlf.: 63 94 24 40 
Prosjektansvarlig i ØRP er Andreas Kaarbø, tlf.: 452 86 101, e-post: ak@orp.no 
 

1.2. FORMÅLET MED PLANEN 
Planens formål er å utvikle ca. 120 dekar av gnr. 201 bnr. 1 for boligutvikling i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Det tas sikte på en kombinasjon av frittliggende eneboliger, 
konsentrert småhusbebyggelse og leilighetsbygg/blokk. 
I tillegg innarbeides det i planområdet utover areal avsatt til bolig en ny vegtilknytning for 
husstandene som i dag bruker Nydalsveien for adkomst til Aulivegen. I tillegg innarbeides det 
i planområdet en ny veg som adkomstveg til det foreslåtte boligfeltet som også bli ny 
adkomst til Korsdalen barnehage og ny adkomstveg for eiendommene som i dag bruker 
Nydalsvegen. Den foreslåtte nye vegen knyttes til Grendevegen og Grendevgen fram til 
kollektivterminalen ved Aulivegen tas også med i planområdet med sikte på å kunne sikre 
best mulige trafikkforhold i området.  

1.3.  PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger i tilknytning til Auli-feltet og utgjør ca. 120 dekar. Området er i dag 
skogvokst og uten bygg. Foreløpig antatt veitilknytning er via Grendehusvegen og nord for 
Korsdalen barnehage. 
 

 
Flyfoto med områder der boligene planlegges anlagt. 
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Planområdet omfatter i hovedsak en del av gnr. 201, bnr. 1, og nær 5,8 dekar av gnr, 201, 
bnr 2 se utsnitt fra illustrasjoner nedenfor.  
 

 
Kommunens areal på 5,8 dekar. 

 
Utover B15 er det i forslag til avgrensning lagt inn arealer for vegutløsning og et areal for å 
sikre plass til en egen gang og sykkeladkomst mellom B15 og skolen. Avstanden fra B15 til 
skole vil ved bruk av denne adkomsten være fra 600 til 1200 meter. 
 

 
Kommuneplanens arealdel med omriss av foreløpig antatt planavgrensning. 
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Eksempel på hvordan stiforbindelse kan etableres for å korte ned f.eks. skoleveg og adkomst mot 
servicefunksjoner. 

 
 
Grunneier er i dialog med kommunen om noe justering av planområdets avgrensning i øst. 
 
 
 

1.4. AVSTANDER FRA B15 TIL SKOLE, BARNEHAGE, KOLLEKTIV OG 
 SERVICEFUNKSJONER 
 
B15 ligger opp mot eksisterende boligområder på Auli. Hovedvegen inn til området passerer 
den lokale kollektivterminalen – avstand fra B 15 til denne vil avhenge av hvor du blir boende 
i området og derav variere fra 400 – 1200 meter. 
Avstand til de to nærmeste barnehagene vil være fra 50 til ca. 900 meter og avstand til skole 
via foreslått stitrase gjennom grøntområde er fra 600 til 1200 meter.. 
Avstand til Rånåsfoss stasjon fra kollektivterminalen er vel 2 000 meter. Avstanden til 
kommunesenteret, Årnes, er ca. 12 kilometer. Til begge disse er det et fungerende 
kollektivtilbud.  
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2. PLANSTATUS 

2.1. KOMMUNEPLAN/ KOMMUNEDELPLANER 
 
Området er avsatt til bolig i arealdelen av gjeldende kommuneplan. Dette vil bli videreført. 
Det forutsettes at de som skal bo i feltet bruker privat og offentlig service i nærområdet. 
 
Bestemmelser og retningslinjer for arealdelen i kommuneplanen er under revisjon. Vi vil i 
planarbeidet ta utgangpunkt i bestemmelsene i det høringsutkastet som per dags dato er ute 
til høring. 
 
Det er i foran nevnte plan en rekke generelle føringer knyttet til utvikling av boligområder som 
er knyttet til krav blant annet til tomtestørrelse for enebolig på minimum 700 kvm, og 1000 
kvm for bygg med fire leiligheter, maksimalt antall parkeringsplasser for de ulike boligtyper, 
plass til sykkelparkering, leke- aktivitets og uteoppholdsareal, teknisk infrastruktur med mer. 
Disse føringer vil bli tatt med i det videre planarbeidet.  
 

 
Kartutsnitt som viser kommuneplanens arealdel. Planområdet er angitt som B15. 

 
 

2.2. REGULERINGSPLANER OG RETNINGSLINJER 
 
Området som foreslås for boligregulering er i dag avsatt til boligformål i arealdelen av 
kommuneplanen. Vi er ikke kjent med at det er reguleringsplaner som gjelder for området. 
Når det gjelder retningslinjer for planarbeidet viser vi til føringene i arealdelen av 
kommuneplanen 
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2.3. PÅGÅENDE RELEVANT PLANARBEID 
Vi er ikke kjent med at det pågår annet relevant planarbeid som er knyttet til området. 
 

2.4. REGIONALE FØRINGER 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus: 
Planen har som målsetting at Oslo-regionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europeisk sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. 
Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til 
resten av landet og utlandet. Det skal være et effektivt og miljøvennlig transportsystem med 
tilgjengelighet for alle, med lavest mulig behov for biltransport. I denne foreligger det også 
detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, næringslivets konkurransekraft, naturmangfold 
og tettstedsutvikling. 
Vurdering: De regionale føringene for arealutvikling i Akershus ligger i det alt vesentlige i den 
regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. Denne planen legger sterke 
føringer om en konsentrasjon av bolig- og næringsutbygging. Den sentrale målsettingen 
knyttet til bolig er at 80 prosent av alle nye boliger skal bygges i kommunesenteret slik at det 
blant annet kan gi grunnlag for økt kollektivbruk. 
Fylkestinget i Akershus anbefalte da de behandlet planen i 2015 at det for noen Akershus-
kommuner, blant annet Nes, burde gis andre føringer basert på den allerede etablerte 
tettstedstrukturen.  Dette ble den gangen «overkjørt» av bystyret i Oslo som sa nei. I 
forbindelse med rullering av kommuneplaner det siste året har fylkestinget i Akershus likevel 
valgt å nyansere på dette og avvist flere av fylkesrådmannens anbefalte innsigelser. 
Problemstillingen er også drøftet med byrådet i Oslo som ifølge redegjørelser fra de som har 
deltatt i denne dialogen, erkjenner at den regionale planen bør kunne nyanseres noe. Vi er 
også kjent med at det blant ordførerne på Romerike er drøftet hvordan en før neste rullering 
av kommuneplanenes arealdel kan finne løsninger som ivaretar målsettingene med den 
regionale planen, men hvor tiltakene blir mer nyanserte. 
Utvikling av det foreslåtte området vil ligge i underkant av 3 kilometer fra Rånåsfoss stasjon 
som så langt vi har forstått gjennomgår en betydelig oppgradering  
 

 Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2007) 
Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet 
og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 
Vurdering: Det er ikke kjente kulturminner innenfor planområdet.  
 

 Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 
jordressurser. 
Vurdering: Området som er tatt inn i arealdelen av kommuneplanen til bolig er i dag uegnet 
for landbruk. Arealet oppfyller både nasjonale- og regionale føringer knyttet til jordvern  
Den foreslåtte vegutløsningen og endret kjøremønster ved stenging av Nydalsvegen vil 
beslaglegge ca.2 200 kvm dyrket mark. Noe av dette kan kompenseres ved at deler av 
Nydalsvegen omgjøres fra veggrunn til dyrket mark. 
 

2.5. NASJONALE FØRINGER 
De regionale føringene i areal- og transportplanen forsterker i det alt vesentlige nasjonale 
føringer på området.  
 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) 
Hensikten med denne retningslinjen er å forebygge støyplager både for omgivelser og selve 
tiltaket.  
Vurdering: Planforslaget skal ivareta krav til innendørs og utendørs støynivå iht. T-1442. 
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 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Kommunene skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 
stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
Vurdering: Planområdet ligger slik til at det kan bygge opp under målet om redusert 
klimagassutslipp. Det vil være kort veg til kollektivholdeplasser, og det er ikke langt til 
Rånåsfoss stasjon. Det er også blant annet matbutikk i nærheten, samt skole og barnehager. 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen 
Planleggingen skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
Vurdering: Det skal legges opp til trygge og gode utearealer for barn, med gode 
gangforbindelser ut av området både til skoler, til rekreasjonsområder og til butikker.  
 

 Statlige planretningslinjer for samordnet for samordnet areal- og 
transportplanlegging  

Statlige planretningslinjer for samordnet for samordnet areal- og transportplanlegging, sier at 
det skal legges til rette for bygging av boliger i områder med kort avstand til daglige gjøremål 
slik som skoler og servicetilbud. Kompakte byer og tettsteder skal redusere transportbehovet 
og legge til rette for en mer klimavennlig utvikling av samfunnet. Nye boliger bør bygges på 
steder der gangtrafikk, sykkeltrafikk og kollektivtrafikk blir attraktive og trafikksikre alternativer 
til biltrafikk.  
Vurdering: Planområdet ligger slik til at det kan bygge opp under målet om redusert 
klimagassutslipp. Det vil være kort veg til kollektivholdeplasser, og det er ikke langt til 
Rånåsfoss stasjon. Det er også blant annet matbutikk i nærheten, samt skole og barnehager. 
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3. PLANØNSKET 

3.1. BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
Det foreslåtte området ønskes utviklet til et boligområde med en kombinasjon av eneboliger, 
småhus og blokk. Dette for å sikre et variert boligmønster og gi muligheter for de som f.eks. 
flytter inn i en enebolig på et senere tidspunkt når behovet endrer seg, til å kunne flytte inn i 
andre boligformer uten å måtte flytte bort fra det bomiljøet de har bodd i. 
 

3.2.  UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Utbyggingsvolum i form av antall boenheter og samlet boligareal samt byggehøyder må 
avklares i reguleringsplanarbeidet. Dette er også i tråd med føringene i den gjeldende 
arealdelen av kommuneplanen hvor denne føringen var lagt inn for B15. Det tas sikte på 
bebyggelse med 2 - 4 etasjer. 
 
3.3.  FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Det tas sikte på å finne løsninger som ivaretar hensynet til naboområdene og som sikrer 
tilgang både for de som flytter inn i området og andre til omkringliggende friområder. Det vil 
også bli lagt vekt på å få et funksjonelt nett av gangveger og stier som sikrer kortest mulig 
tilgang til rekreasjonsområder, til privat og offentlig service og til kollektivtilbudet i området. 
 
 
3.4. VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG OMGIVELSER 
Reguleringsplanen omfatter et skogområde med varierende bonitet. Det inngår ikke dyrket 
mark. Det vurderes at det heller ikke er dyrkbar mark i planområdet for boligbruk. 
 
Gjennomføring av planen vil naturlig nok endre en del på landskapsbildet, men det tas sikte 
på å bevare mest mulig vegetasjon særlig knyttet til leke- og oppholdsareal. 
 
Vi er ikke kjent med at det er registrert kulturminner eller registrerte fornminner i området. 
Det vil bli kartlagt/utredet evt. behov før det gjennomføres fysiske tiltak i området  
 
Utbygging av området vil i liten grad påvirke trafikkforhold i de tilliggende boligområdene. Det 
er god kapasitet på Aulivegen som er nærmeste fylkesveg. Det vil bli lagt opp til at skoleveg 
og tilgang til lokale servicetilbud kan sikres via stier/gangveger som reduserer behovet for å 
bruke det ordinære vegnettet og dermed også bidrar til best mulig trafikksikkerhet. 
 
 
Det er ingen særlige forhold som vi så langt ser for spesielt risiko og sårbarhet utover det 
som er knyttet til boligområder som dette og den risiko og sårbarhet som allerede er til stede 
knyttet il problemer med vann, avløp og elektrisitet. Grunnforholdene antas å være uten 
særlige utfordringer. 
 
Det tas sikte på en variert boligstruktur hvor behov i ulike livsfaser kan tilfredsstilles innenfor 
det planlagte boligområdet. Det betyr at de som ønsker det kan beholde mye av sin 
lokalebekjentskapskrets uten å måtte flytte ut av etablert boligområde. 
 
Estetikk og byggeskikk vil i utgangspunktet være i tråd med dagens byggeskikk for 
boligområder som dette. Eventuelle særlige forhold som ønskes må eventuelt avklares i 
forbindelse med reguleringsarbeidet. 
 
Hensynet til barn og unge knyttet til leke og oppholdsareal vil bli hensynstatt. Det vil også bli 
lagt vekt på å opparbeide trafikksikre stier eller gangveger uavhengig av det ordinære 
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vegsystemet for å sikre enklest mulig tilgang til barnehage, skole, nærliggende butikker og 
kollektivtilbud.  
Veger og ordinære gang- og sykkelveger vil bli opparbeidet med fast dekke og med 
høydeprofiler som ivaretar hensynet til at barnehage, skole med mer skal være tilgjengelig 
for alle brukergrupper og funksjonsevne. 
 I tillegg ønsker en å innarbeide tilrettelagte stier/veger som kan bidra til å redusere 
transportavstand mellom bolig barnehager, skole med mer. Her vil det også i størst mulig 
grad tas hensyn til at de skal kunne brukes av alle. 
 

3.5.  VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 
Gjennomføring av den den planlagte utbygging vil føre til noe økt trafikk på Aulivegen og 
flere barn til barnehager og skole i nærområdet. Det vil også styrke grunnlaget for 
kollektivtilbud til området og grunnlaget for å videreføre og utvikle lokal private servicetilbud 
utenfor planområdet. 
Gjennomføring vil også føre til endret kjøremønster for de eiendommene som i dag bruker 
Nylandsvegen for adkomst til og fra Aulivegen. Her er bare den nye vegtilknytning for disse 
eiendommene tatt med i planområdet. 
 

3.6. FREMDRIFT 
Prosjekteier ønsker snarest mulig å komme i gang med planprosessen. Framdriften videre vil 
avhenge av denne og andre forhold som vil bli avklart når vi er i gang med 
reguleringsarbeidet. 
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4. SAMFUNNSSIKKERHET OG 
 KONSEKVENSUTREDNING 

 

4.1.  RISIKO OG SÅRBARHET 
En utbygging i tråd med ønsket regulering og de føringer som gjelder i forbindelse med 
planprosess og byggesaksbehandling vil så langt vi kan vurdere det, ikke utløse særlige 
behov for tiltak for å forebygge risiko og sårbarhet utover de som ligger i foran nevnte 
regelverk.  
 

4.2. VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING 
Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17.  
 
Etter § 4 i forskrift om konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om 
planforslaget faller inn under kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen verifiseres 
av ansvarlig myndighet. 
 
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. 
forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger etter § 10.  I § 10 skal det vurderes om planen kommer inn under kriterier for 
vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
For reguleringsplaner etter § 8 som skal konsekvensutredes, er det ikke krav om 
planprogram. 
 
§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
Vurdering: 
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i forskriftens 
vedlegg nr. 1. Kravet til konsekvensutredning er ikke til stede.  
 
 
§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn.  
Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 
10, men ikke ha planprogram eller melding: 
a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen. 
Vurdering: 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, 
skal det iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller tiltakets 
lokalisering og påvirkning på omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 
Foreslått tiltak er ikke listet opp i vedlegg II, jf. pkt. a).  
Det vurderes ut fra § 8 at planen ikke utløser konsekvensutredning på grunn av vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. 
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Oppsummering og konklusjon: 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i vedlegg 
I.  
§ 8 og vedlegg II er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke inngår i vedlegg II.  
Konklusjonen er at planen ikke skal konsekvensutredes.  
 
 

5. MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN 

Arealet som foreslås regulert eies av en grunneier. Vi oppfatter ikke at det er interessenter 
utover de som etter vanlig prosedyre som bør varsles. 
Behovet for samarbeid med andre offentlige myndigheter, naboer og lag og foreninger som 
har aktivitet for beboere i området, vil bli vurdert. 
Det er blant annet behov for å kontakte de husstandene som i dag bruker Nylandsvegen for 
adkomst til Aulivegen for å orientere om endringene i kjøremønster. I tillegg legges det opp til 
å invitere de naboene som vil bli mest berørt av planene til et eget møte så tidlig som mulig i 
planprosessen i forbindelse med oppstartvarslingen. 
Utover dette er det naturlig å ta kontakt med lokalt vel og idrettslag for å drøfte hvordan 
interesser de representerer kan ivaretas. 
For øvrig vil gjeldende prosessregler i plan- og bygningsloven ligge til grunn for 
planprosessen. 
 
 
 
 


