
Sammendrag av uttalelser ved varsel om oppstart 
Detaljregulering av Fjellfoten Vest B12 

 
 
 Uttalelse fra Hafslund Nett AS, 23.01.18: 

Hafslund Nett uttaler at det vil bli behov for å avsette arealer til etablering av en eller flere 
nye nettstasjoner innenfor planavgrensningen for å sikre strøm til ny bebyggelse.  
 
Det gis generell informasjon angående krav, økonomiske og tekniske, ved opprettelse av 
nettstasjoner.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er lagt inn et areal for nettstasjon i planområdet. For å sikre at det ikke kommer ny 
bebyggelse nærmere nettstasjonen enn 5 meter, er det i tillegg lagt innen faresone for 
høyspenningsanlegg utenfor areal regulert til energianlegg. Det tillates ikke oppført ny 
bebyggelse innenfor faresonen ut over selve nettstasjonen. 
 
Rådmannens kommentar:   
Forslagsstiller har hensyntatt behovet for ny nettstasjon og det er avsatt areal til dette 
formål med omkringliggende hensynssone.  
  

 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 09.01.18: 
Fylkesmannen viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og herunder 
at Årnes er utpekt som et prioritert vekstområde hvor minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten skal foregå, jfr. retningslinje R3. resterende 20 % kan tas utenfor 
vekstområdet, men forutsettes å være i tråd med R4. Fylkesmannen påpeker at 32 
boliger på Fjellfoten, 4 km fra Årnes sentrum, vil kunne utfordre prinsippet om at minimum 
80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje i Årnes. Av hensyn til dette ber 
Fylkesmannen kommunen vurdere hvordan denne reguleringsplanen vil kunne påvirke 
vekstfordelingsprinsippet, jfr. R3. Dersom utbygging gjør det vanskelig å ivareta 80/20 
prinsippet, vil Fylkesmannen fraråde kommunen å gå videre med planen. Dersom 
kommunen går videre med planarbeidet bes kommunen om å vurdere å redusere antallet 
boliger.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
«Planområdet er regulert til konsentrert småhusbebyggelse med en utnyttelsesgrad på 
maks. BYA = 35 % i reguleringsplan for «Fjellfoten vest», vedtatt 2007. Foreliggende 
planforslag er en detaljregulering av felt B12 iht. reguleringsplanens pkt. 2.4, hvor det er 
krav om en detaljert plan før utbygging av dette feltet. Planforslagets formål og utnyttelse 
er i tråd med vedtatt reguleringsplan.  
Det er bussholdeplass nært planområdet, hvor det går flere bussavganger i timen til/fra 
Årnes sentrum. Det er anlagt gang- og sykkelvegforbindelse fra planområdet til Fjellfoten 
skole. Det er også gang- og sykkelvei fra planområdet til Årnes sentrum.  
Kommunen opplyser at Fjellfoten skole pr i dag har ledig kapasitet og at barnehagen 
planlegges utvidet. Med denne utvidelsen vurderes kapasiteten tilstrekkelig for nye 
boenheter på B12.  
På bakgrunn av gjeldende reguleringsplan, kapasitet i eksisterende infrastruktur og gode 
bokvaliteter kan vi ikke se at en ferdigstillelse av området ikke skulle kunne 
gjennomføres.» 
 
Rådmannens kommentar:  
Kommunen er kjent med prinsippet om vekstfordelingsprinsippet. Årnes er utpekt som 
eneste tettsted i kommunen gjennom den regionale planen for areal og transport. Nes 
kommune har en befolkningsstruktur som er spredt på flere mindre kommunesentra, og 
rådmannen vurderer at mindre vekst ved Fjellfoten vil ha liten betydning for den helhetlige 
boligstrukturen, da det aktuelle området B12 allerede er regulert til bolig. Det er etablert 
skole og barnehage i gangbar avstand fra feltet og rådmannen vurderer at det er 



tilfredsstillende kollektivdekning til/fra Årnes. 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, og vil kunne bidra til økt mangfold i befolkningssammensetningen. 
Rådmannen vurderer at denne type bolig/leilighet vil kunne få positive virkninger for 
området. 

 
 Uttalelse fra Statens vegvesen, 17.01.18: 

Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
 

 Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, 19.01.18: 
Fylkeskommunen viser regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus og 
herunder at minimum 80% av veksten skal skje på Årnes. Utvikling utenfor Årnes bør 
begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljøer, og det bør også 
legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel 
og gange. Den foreslåtte utbyggingen utgjør ikke en ubetydelig del av de 20 prosentene 
av boligveksten som kan lokaliseres utenfor Årnes. Fylkeskommunen legger til grunn at 
kommune tar høyde for dette i sin videre planlegging. 
 
Fylkeskommunen har ingen merknader til automatisk fredede kulturminner og nyere tids 
kulturminner.  
 
I forhold til barn og unges interesser forventer Fylkesmannen at kommuneplanens 
bestemmelser med tilhørende retningslinjer følges opp i den videre planleggingen, og 
viser til at en betydelig del av det foreslåtte planområdet er avsatt til grøntstruktur – 
friområde i kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesrådmannen forventer at kommuneplanens krav til universell utforming i §1.9 følges 
opp i den videre planleggingen. 
 
Det bør legges opp til lokal overvannsdisponering ved avrenning på egen grunn. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene som planen tilrettelegger for ikke forringer 
tilstanden i vassdragene i henhold til regional plan for vannforvaltning.  
 
Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder masser. 
Det forutsettes at regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.oktober 2016, 
med tilhørende retningslinjer legges til grunn i det videre planarbeidet. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
«Når det gjelder forholdet til «80/20-prinsippet» i Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus, vises det til vår kommentar til merknad fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus. 
 
Merknaden ift. Automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner tas til 
orientering. 
 
Barn og unges interesser 
Kommuneplanens krav til, samt gjeldende reguleringsbestemmelsene ang. ute- og 
lekeoppholdsarealer er ivaretatt i planforslaget. 
 
 



Universell utforming 
Forholdet til universell tilrettelegging er ivaretatt i bestemmelsene. For øvrig vil kravene i 
teknisk forskrift (TEK17) bli fulgt. 
 
Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Det vil ifm. byggesak bli utarbeidet VA-plan som også omhandler overvann. Krav om lokal 
overvannshåndtering er lagt inn i bestemmelsene. 
 
Masseforvaltning  
Arealet er ikke registrert som område med grusressurser, og har heller ikke dyrka eller 
dyrkbar mark. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
  

 Uttalelse fra Glenn Husås, 08.01.18: 
Ønsker å få tilsendt byggeplanene for området inklusive byggenes plassering. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det er opplyst om at det jobbes med en detaljregulering, og at det i tilknytning til dette 
lages en illustrasjonsplan som ikke er juridisk bindene. Detaljene er derfor ikke utarbeidet 
enda. Kommunen vil sende ut detaljreguleringen når den er 1. gangsbehandlet, og lagt til 
offentlig ettersyn. 

 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 
 Uttalelse fra Jeanine Martinsen, dato: 16.01.18 

Etterspør informasjon om byggeplanene og ønsker å få tilsendt planene for området. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Informasjon har blitt sendt til Martinsen. 
 
Rådmannens kommentar:  
Innspillet er fulgt opp av forslagsstiller. 
 

 
 Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), dato: 15.02.18 

NVE har kommet med sitt generelle innspill til varsel om oppstart og påpeker at det ofte 
vil være behov for en detaljert fagkyndig utredning av fare for flom, erosjon og skred, 
herunder skal hensynet til klimaendringer vurderes. Videre uttales at tiltak som kan 
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser knyttet til vassdrag- og 
grunnvannstiltak kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon. Planen må ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Videre gir NVE råd om hvilke veiledere 
og verktøy de anbefaler ved oppstart av planarbeidet.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planområdet er utredet i tråd med reguleringsplan for Fjellfoten vest, vedtatt 08.05.2007. 
Området er allerede utredet etter områdereguleringen. Vi har likevel sett igjennom 
anbefalte punkter for veiledning og verktøy, men kan ikke se at planen vil berøres av flom, 
erosjon eller skred. Planen krever ikke at det stilles nye krav til vassdrags- og 
grunnvannstiltak. Det er satt av et område i illustrasjonsplanen der det kan anlegges en 
trafo ved behov. Trafoen er vist med 5 meter hensynssone. 
 
Rådmannens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.


