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Detaljregulering Fjellfoten Vest B12 - 1.gangsbehandling før høring 
og utleggelse til offentlig ettersyn 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12, plan- ID 023617063, legges ut til høring 
og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 
 

 
 
  



VEDLEGG: 
Vedlegg 
1 Reguleringsplankart datert 14.05.18 
2 Reguleringsplanbestemmelser datert 14.05.18 
3 Planbeskrivelse datert 14.05.18 
4 Risiko- og sårbarhetsanalyse datert 07.03.18 
5 Sjekkliste Naturmangfold datert 07.03.18 
6 Kopi av varslingsbrev, datert 15.12.17 
7 Kopi av kunngjøringsannonse i Romerikes blad 
8 Kopi av innkomne merknader i forbindelse med oppstartsvarsling 
9 Sammendrag av uttalelser med kommentarer 
10 Illustrasjonsplan datert 14.05.18 
11 Sol-/skoggestudie - Desember 
12 Sol-/skyggestudie - Mars- September 
13 Sol-/skyggestudie - Juni 
14 Retningslinjer HC-parkering 
15 Boligtype Apollo-2 
16 Boligtype Fjeldstad-6 
 
 

SAMMENDRAG: 
Saken gjelder behandling av privat reguleringsforslag for Fjellfoten Vest felt B12. Området er i 
gjeldende reguleringsplan «Fjellfoten Vest», vedtatt 08.05.2007, regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse. Reguleringsplanen stiller krav til utarbeidelse av en bebyggelsesplan før 
området B12 kan bygges ut.  Etter plan- og bygningsloven av 2008 er dette begrepet erstattet av 
«detaljreguleringsplan». Forslag til detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12 fremmes med 
dette for 1. gangs behandling før utleggelse til offentlig ettersyn og høring. 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Forslaget til detaljreguleringsplan for Fjellfoten Vest B12 er mottatt fra forslagsstiller Plan1 AS. 
Tiltakshaver er Romerikshus AS.  
 
Planforslaget 
Planforslaget som fremmes til behandling består av: 

 Plankart i målestokk 1:1000, datert 09.05.2018 
 Reguleringsbestemmelser datert 09.05.2018 
 Planbeskrivelse med vedlegg 

 
Plankartet med tilhørende reguleringsbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. Den 
vedlagte illustrasjonsplanen til planbeskrivelsen er et tenkt eksempel på hvordan utbygging kan 
skje.  
 
Formålet med detaljreguleringen 
Formålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge for ny konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende infrastruktur på felt B12 av Fjellfoten Vest.  
 
Eiendomsforhold 
Detaljreguleringen omfatter eiendommen gnr. 175 bnr. 456. Hjemmelshaver er Romerikshus AS. 
I tillegg inngår mindre deler av kommunens eiendom gnr. 175 bnr. 16 (to avkjøringer fra 
Spireavegen). 
 
 
 



Planstatus 
Området «B12» er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.06.2015, avsatt til boligbebyggelse og 
friområde. I gjeldende reguleringsplan er området B12 regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 
Detaljreguleringsplanforslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området «Fjellfoten 
Vest», vedtatt 08.05.2007. Reguleringsplanen stiller krav til utarbeidelse av en bebyggelsesplan 
(detaljreguleringsplan) for B12 før området kan bygges ut.  
 
Bebyggelse 
I planforslaget ligger det forslag til utbygging av rekkehus/kjedede boliger og seksmannsboliger. 
Illustrasjonsplanen viser et eksempel med totalt 32 boenheter, herunder 14 stk. rekkehus/kjedede 
boliger og tre stk. seksmannsboliger. 
 
Varsel om oppstart 
I tråd med plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Plan1 AS oppstart av planarbeidet til berørte 
parter i brev datert 15.12.17. Kunngjøring stod på trykk i Romerikes Blad onsdag 20.12.17. 
Fristen for innsending av uttalelser var 26.01.18. I løpet av høringsperioden kom det inn totalt syv 
uttalelser. Disse følger saken som vedlegg 8. Innholdet i høringsuttalelsene vil omtales senere i 
saksframlegget. 
 

VURDERING: 
Forholdet til overordnede planer 
Rådmannen vurderer at forslaget er i tråd med gjeldende reguleringsplan for området «Fjellfoten 
Vest». Gjeldende reguleringsplan avviker imidlertid fra kommuneplanens arealdel, hvor det er 
avsatt et større område til friområde i tillegg til bolig. Rådmannen viser til at dette er en 
detaljregulering av et allerede regulert området, og legger til grunn at avviket er avklart gjennom 
tidligere planprosess.  
 
Regional plan for areal og transport 
Fylkeskommunen og Fylkesmannen viser i sine uttalelser til regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus, og herunder vekstfordelingsprinsippet som sier at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten i kommunen skal skje på Årnes.   
 
Nes kommune har en befolkningsstruktur som er spredt på flere mindre tettsteder, og rådmannen 
vurderer at utbygging av B12 ved Fjellfoten vil ha liten betydning for den helhetlige 
boligstrukturen, da det aktuelle området allerede er regulert til bolig. Det er videre etablert skole 
og barnehage på Fjellfoten og det er i dag et grunnleggende busstilbud til/fra Årnes. I rushtiden 
om morgenen og ettermiddagen er det satt inn ekstra avganger hver halvtime som 
korresponderer med tog til/fra Oslo. På bakgrunn av ovennevnte vurderer rådmannen at en 
videre utvikling av det allerede etablerte boligområdet Fjellfoten ikke vil ha negative virkninger i 
forhold til vekstfordelingsprinsippet. 
 
Planforslaget innebærer en annen type boligbebyggelse enn det som tilbys på Fjellfoten i dag. 
Rådmannen vurderer at denne type bolig/leilighet vil kunne få positive virkninger for området. 
 
Grunnforhold 
Forslagsstiller har undersøkt grunnforholdene via Norges geologiske undersøkelser sin 
karttjeneste. Undersøkelsene viser at berggrunnen hovedsakelig består av diorittisk til granittisk 
gneis, migmatitt. Planbeskrivelsen angir at mesteparten av området består av bart fjell. 
Områdene omkring Fjellfoten B12 består av elveavsetninger.  
 
Uteoppholdsareal 
Planforslaget legger opp til et større sammenhengende felles leke- og uteareal, i tillegg til private 
uteoppholdsarealer. Deler av eksisterende vegetasjon skal bevares på området B12, i den grad 
det ikke kommer i konflikt med opparbeidelse av lekeplass. Dette er i tråd med Fylkesmannens 
uttalelse fra 2007, der det ble uttrykt ønske om å bevare grøntområdet på den eksisterende 



kollen på området B12. Rådmannen vurderer at den foreslåtte løsningen for ute- og 
oppholdsareal på B12 er god. 
 
Det er gjennomført en sol/skyggeanalyse som viser solforholdene innenfor området baser på 
illustrasjonsplanen. Solstudien viser at det er gode solforhold på felles uteareal. Analysen følger 
som vedlegg 11-13. 
 
Barn og unges interesser 
Plassering av felles lekeplass sentralt i området fører til økt synlighet og tilgjengelighet fra flere 
boenheter, hvilket gir trygge rammer for lek og opphold. Det stilles krav til møblering av felles 
lekeplass og plenareal som egner seg til ballspill gjennom planbestemmelsene §§ 2.3 og 4.10. 
Rådmannen vurderer at forslaget tilrettelegger for bruk av lekearealer i ulike alderstrinn.  
 
Universell utforming 
Universell utforming er sikret gjennom reguleringsbestemmelsene §§ 4.5 og 4.6. Minimum 30 % 
av leke- og uteoppholdsareal skal opparbeides etter prinsippet om universell utforming. Det er 
stilt krav til 5 % HC-plasser ved 10 parkeringsplasser eller flere. Mål for HC-parkering er angitt i 
planbestemmelsene.  
 
Folkehelse 
Rådmannen vurderer at det ikke er særskilt utfordringer ved planforslaget som påvirker 
befolkningens helse i negativ retning. Det er positivt med et større sammenhengende leke- og 
oppholdsareal som kan bli en god arena for aktivitet og sosiale sammenkomster. 
 
Infrastruktur 
Planområdet vil ha adkomst fra kommunal veg. Det foreslås en intern privat veg inn på området, 
f_SKV (felles kjøreveg), i tillegg til en adkomst inn på parkeringsplassen f_SPP1 (felles 
parkeringsplass nr. 1). 
 
Teknisk infrastruktur, herunder overvannshåndtering, vurderes tilstrekkelig ivaretatt gjennom 
plankart med tilhørende planbestemmelser. 
 
Trafikk 
Adkomstvegen som omkranser området B12 er en blindveg med fartsgrense 50 km/t. Kommunen 
arbeider med skiltplaner for enkelte soner, og for dette området vurderer rådmannen at det vil 
være hensiktsmessig å sette ned fartsgrensen til 30 km/t gjennom en skiltplan.  
 
Illustrasjonsplanen viser stiforbindelser for mye trafikanter mellom delområdene til felles 
uteoppholdsareal og rådmannen vurderer ut i fra dette at trafikksikkerheten mellom de tre 
delområdene er godt ivaretatt. Planbeskrivelsen legger opp til at det skal være mulig å snu i 
samtlige oppkjørsler. På delfelt BKS1 (Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, felt nr 
1) er det ikke lagt opp til snuplass i enden av vegen f_SKV.  Dette vurderes i utgangspunktet som 
uheldig, men da det er privat veg uten gjennomkjøring og derav lite trafikkbevegelser, anser 
rådmannen den skisserte løsningen med manøvrering i oppkjøringer akseptabel. 
 
Inn og ut av området mot barneskolen vurderes trafikksikkerheten å være relativt god med ferdsel 
langs mindre trafikkerte sideveger i tillegg til en del av strekningen på gang- og sykkelsti.  
 
Til/fra området mot barnehagen sørøst er mesteparten av strekningen opparbeidet med gang- og 
sykkelsti. Forbindelse for gående og syklende vurderes å være god.  
 
Renovasjon 
Planforslaget legger opp til ett felles renovasjonspunkt for bebyggelsen i planområdet gjennom 
plankart og tilhørende bestemmelse § 4.9. Renovasjonspunktet er plassert langs Spireavegen for 
å unngå behov for rygging med renovasjonsbilen internt på området. 
 
 



Parkering 
Parkering på området sikres gjennom plankart og planbestemmelsene §§ 2.2 og 4.6. 
Bestemmelsene stiller krav om minimum 1,4 parkeringsplasser pr boenhet ved 1-3 roms 
leiligheter. I kommuneplanens arealdel er for 1-2 roms leiligheter stilt krav om minimum 1 
parkeringsplass og maksimum 1,5 parkeringsplasser. Minimumskrav for 4 rom eller flere er 2 
parkeringsplasser, hvilket tilsvarer minimumskravet i kommuneplanens bestemmelser. I 
boenheter med 4 rom eller flere skal minst en av parkeringsplassene pr boenhet være i 
carport/garasje.  
 
Innenfor området BKS1 (Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, felt nr 1) legges det 
opp til parkering på egen tomt. Det er tenkt at manøvrering av motoriserte kjøretøy skal skje i 
oppkjørsler på området BKS1. 
 
Planbestemmelsene sikrer at det skal etableres to sykkelparkeringer pr boenhet ved bolig eller i 
felles sykkelparkering ved parkeringsplassene. 
 
Rådmannen vurderer at planforslaget sikrer tilstrekkelig parkeringsbehov på planområdet B12. 
Ved behov for ytterligere p-plasser kan dette trolig løses ved deling/sambruk av 
gjesteparkeringsplasser mellom boenhetene. 
 
Naturmangfold 
Det er gjennomført en vurdering av planforslaget i forhold til naturmangfoldloven. Det er ingen 
registrerte spesielle eller utvalgte naturtyper, verneområder, kulturlandskap, truede eller sårbare 
arter eller svartlistede arter innenfor planområdet. Sjekklisten for naturmangfold følger som 
vedlegg 5.  
 
Konsekvensutredning 
Detaljreguleringen er utarbeidet i tråd med overordnet reguleringsplan for Fjellfoten vest. De 
overordnede problemstillingene i forhold til konsekvensutredning anses tilstrekkelig belyst og 
ivaretatt gjennom utarbeidelse av reguleringsplanen. På bakgrunn av dette er det ikke stilt krav 
om konsekvensutredning i detaljreguleringen av B12. 
 
Risiko og sårbarhet (ROS) 
ROS-analysen viser ingen store alvorlige konsekvenser. Det er få hendelser som kan gi økt risiko 
og avbøtende tiltak er beskrevet der det er vurdert å være nødvendig. Forhold som kan medføre 
nevneverdig risiko er: 

 Området er utsatt for eller tiltaket kan medføre risiko for radongass, da det er registrert 
moderat til lav aktsomhet mot radon. Tiltak vil sikres i byggesak. 

 Tiltaket kan få konsekvenser for det eksisterende leke- og rekreasjonsområdet. 
Detaljreguleringen sikrer opparbeidelse av lekeplass på området. 

 Uhell og ulykker i forbindelse med avkjørsler og kryss kan forekomme. Det er vurdert lite 
sannsynlig at det vil skje ulykker, emn konsekvensene kan bli alvorlige dersom de skulle 
inntreffe. Spireavegen er en sløyfe med lite gjennomgangstrafikk. Trafikken vil øke ved 
utbyggingen innenfor planområdet, men det er i ROS- analysen vurdert at Spireavegen 
fortsatt vil være lite trafikkert etter utbygging av B12. 

 
Boligbebyggelse 
Eksisterende bebyggelse i området er hovedsakelig eneboliger. Illustrasjonsplanen i vedlegg 10 
viser et eksempel med 14 rekkehus/kjedede boliger á 14 boenheter, samt tre seksmannsboliger á 
18 boenheter innenfor området. Forslagsstiller har presentert to aktuelle boligtyper fra Hedalm 
Anebyhus av typen Apollo og Fjeldstad. Tegninger av boligtypene følger som vedlegg 15 og 16. 
Det presiseres at illustrasjonene viser eksempler for utbygging, og er ikke juridisk bindende på 
samme måte som plankartet med tilhørende bestemmelse § 4.1. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med pulttak med maks gesimshøyde 8 meter og maksimalt 9 meter 
tillatt mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng, jfr. planbestemmelsene § 4.4. Tillatt 
bebygd areal (BYA) er i gjeldende reguleringsplan «Fjellfoten Vest» maks 35 %. 



Detaljreguleringsplanbestemmelse § 4.3 angir maks tillatt BYA innenfor hvert av de tre 
delområdene: 

 BKS1 %BYA= 45%  
 BKS2 %BYA= 60% 
 BKS3 %BYA= 60% 

 
For BKS1 inkluderes garasje/carport og parkering i utnyttelsesgraden. For BKS2 og BKS3 er 
parkering ikke inkludert i utnyttelsesgraden, da det er avsatt egne arealer for parkering. 
 
Rådmannen vurderer at småhusbebyggelse i rekker/kjeder og seksmannsboliger vil passe godt 
inn på Fjellfoten, da dette vil gi variasjon i boligmarkedet. De ytre rammene for tillatt bebyggelse 
på området ivaretas gjennom planbestemmelsene §§ 4.1 - 4.10. 
 
Innkomne merknader 
Innkomne uttalelser til varsel om oppstart er kommentert av rådmannen i vedlegg 9. 
 
Samlet vurdering: 
Kommunen står ovenfor begrensede utfordringer i dette området. På bakgrunn av redegjørelsen 
ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 

 Plan og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10 
 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
 Reguleringsplan «Fjellfoten Vest», plan ID 023607030, vedtatt 08.05.2007 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ny intern veg på området skal være privat og kommunen vil ikke få ytterligere kostnader med drift 
og vedlikehold av denne. Utbyggingen vil derimot medføre mertrafikk på eksisterende vegnett.  
 
Fjellfoten barnehage er pr i dag full med ventelister, men det bygges ny barnehage med en 
utvidelse på ca. 20-25 plasser. I tillegg er det planlagt utøkt kapasitet ved barnehagene på Årnes. 
Rådmannen vurderer at det er tilstrekkelig kapasitet for utbygging av felt B12.  
 
Rådmannen vurderer at det er tilstrekkelig skolekapasitet på Fjellfoten når man ser på utbygging 
av feltet B12 alene. Ved den totale utbyggingen på Fjellfoten (også andre delfelt) kan det 
imidlertid se ut til å kunne bli utfordringer i forhold til kapasiteten, hvilket kan medføre behov for 
en utvidelse av skolen. Kommunen vil følgelig kunne få økonomiske konsekvenser i den 
forbindelse. 
 
Administrative konsekvenser 
Ingen særlige konsekvenser.  
 
 
Andre konsekvenser 
Planforslaget vil medføre konsekvenser for flere forhold, som er beskrevet ovenfor. Det er for 
øvrig et allerede etablert boligområde omkring planområdet og naboeiendommer kan bli forstyrret 
under byggeperioden.  
 

KONKLUSJON: 
Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas utlagt på høring og offentlig ettersyn. 


