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1. BAKGRUNN 
 

1.1 Tiltakshaver og Forslagstiller 
 
Tiltakshaver er Romerikshus AS, og utførende konsulent og forslagsstiller er Plan1 AS. 
 
 

1.2 Bakgrunnen for og hensikten med planen 
 
Med detaljreguleringen ønsker man å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse 
med tilhørende infrastruktur, felles lekeplass og uteoppholdsareal samt tekniske anlegg i 
tråd med overordnete planer.  
 
 

1.3 Planprosess 
 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort 20.12.2017 i Romerikes Blad, samt på 
https://www.nes-ak.kommune.no og www.p1.no. Grunneiere og rettighetshavere er 
varslet ved brev datert 15.12.2017. Frist for uttalelser til oppstartsvarsel var 26.01.2018. 
Det kom inn syv uttalelser til varselet. 
 
Planforslaget ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i Formannskapet 12.06.2018. Saken 
lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.06.18-31.08.18. Det kom inn 9 uttalelser. Viktige 
tema i uttalelsene var samordnet areal og transportplanlegging fra overordnete 
myndigheter. Naboene er bekymret for økt trafikk og trafikksikkerhet. Kopi av uttalelsene 
følger som vedlegg til saken ved politisk behandling. 
 
Endringer etter offentlig ettersyn 
Plankart: Hensynssone frisikt og målsetting lagt inn. 
Bestemmelsene: Ekstra bestemmelse om frisikt med målsetting lagt inn etter anbefaling 
fra Statens vegvesen. 
 
Planen ble fremmet for 2.gangbehandling i formannskapet 13.11.2018. Kommunestyret 
vedtok planen den 20.11.2018. Vedtaket medførte endringer i planbestemmelsene pkt. 
3.1, hvor det ble tilføyd et kulepunkt; «beplantning». 
 
 

1.4 Vurdering av forskrift om konsekvensutredning  
 
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 4-2 ”Planbeskrivelse og 
konsekvensutredninger”, med tilhørende forskrift.  
 
De overordna problemstillingene iht. konsekvensutredning, er tatt i forbindelse med 
«Reguleringsplan for Fjellfoten vest, arealplan-ID: 023607030», vedtatt 18.04.2007. 
Detaljreguleringen som nå utarbeides er i tråd med overordnet plan. I samråd med Nes 
kommune er det derfor kommet fram til at det ikke er krav om konsekvensutredning i 
henholdt til PBL kapittel 4, § 4.2, og tilhørende forskrift om konsekvensutredning. 
  

https://www.nes-ak.kommune.no/
http://www.p1.no/


 

K:\2901-3000\2974 Fjellfoten Vest B12\05 PROSJEKTMATERIALE\03 Beskrivelser\2974_Fjellfoten Vest B12_Planbeskrivelse_20180504.docx       Side 3/28 

 

2. PLANSTATUS OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
 

2.1 Forhold til overordnede planer 
 

 Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og samfunnsdel 2015-2030 
 Reguleringsplan med bestemmelser for «Fjellfoten vest», vedtatt 08.05.2007 

 
 
Kommuneplanens arealdel for Nes kommune i Akershus, ble vedtatt 30.06.2015. I 
kommuneplanen er området avsatt som fremtidig boligformål, grønnstruktur samt 
samferdsel og teknisk infrastruktur.  
 

      
 
 
Reguleringspl

an for Fjellfoten vest, arealplan-ID: 023607030, ble vedtatt 08.05.2007. 
Området er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Reguleringsarbeidet er ikke i tråd 
med kommuneplanens arealdel, men ved oppstartsmøtet ble det i samråd med Nes 
kommune enighet om at Reguleringsplanen for Fjellfoten vest skal gjelde fremfor 
kommuneplanens arealdel. 
 

Figur 1 Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel for Nes kommune, vedtatt 30.06.2015. 



 

K:\2901-3000\2974 Fjellfoten Vest B12\05 PROSJEKTMATERIALE\03 Beskrivelser\2974_Fjellfoten Vest B12_Planbeskrivelse_20180504.docx       Side 4/28 

 

Bestemmelsene setter føringer for område B12, der det blant annet fastsettes forhold til 
utnyttelsesgrad, byggehøyde, MUA, parkering etc. Det er tenkt at det skal tilrettelegges 
for noe tettere utnyttelse på området B12 enn på omkringliggende områder i den 
gjeldende planen. Maksimal % BYA på planområdet= 35%. 
 
Planarbeidet er i tråd med gjeldene reguleringsplan som setter de juridiske rammene for 
området. Detaljreguleringen imøtekommer de gjeldende bestemmelsene for området.  
 

 
 
Figur 2 Utsnitt fra reguleringsplan for Fjellfoten vest, vedtatt 08.05.2007. 

 
2.2 Tilgrensende detaljreguleringer 

 
Planområdet omsluttes av regulert offentlig veg V2 som igjen grenser inntil områdene B8, 
B9, B10a, B10b, FA2, F1, F2 og FG2 i overordnet plan. Samtlige områder har PlanID 
023607030 – Fjellfoten vest, vedtatt 08.05.2007.  
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Områdene B8, B9, B10a og B10b er regulert som frittliggende småhusbebyggelse med 
maks BYA 0 25 %. Disse områdene er i stor grad bebygd.  
 
F1 og F2 er regulert til «Friområde», FA2 er regulert til «Annet fellesareal» for postkasser 
og søppel, mens FG2 er regulert til felles grøntområde hvor det tillates framført 
kommunaltekniske ledninger.  
 

2.3 Temaplaner og veiledere i Nes kommune 

 Kommunens energi- og klimaplan. Energi og klimaplan 2011-2020, vedtatt 
24.05.2011.  

 Hovedplan for vann- og avløp. Hovedplan for vannforsyning og avløp 2016-2025, 
vedtatt 21.06.2016. 

 Trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsplan 2013-2017 for Nes kommune, vedtatt 
11.03.2014.  

 
2.4 Overordnede nasjonale og regionale føringer med relevans for 
planarbeidet: 

 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

(RPR-BU) 

 Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets tilstand” 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fastsatt i kgl. 

resolusjon 01.07.2015 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 
 

3.1 Beliggenhet og avgrensning  
 
Planområdet er på ca. 8,67 dekar og ligger på Fjellfoten, sørvest for Årnes sentrum. 
Planområdet ligger ca. 4,5 km fra Årnes stasjon, og ca. 4 km fra øvrige deler av Årnes 
sentrum på vestsiden av Glomma. Planområdet ligger i et allerede etablert boligområde, 
med forholdsvis flatt terreng og gode solforhold. Området avgrenses av Spireavegen, som 
brer seg rundt planområde Fjellfoten 1, B12.  
 
Eiendomsgrensene skal være sikre iht. kommunens kartportal 
 

 
 

 
 

 

  

Figur 3 Oversiktsbilde, planområde i forhold til Årnes sentrum 
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3.2 Eksisterende bebyggelse og anlegg 
 
Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. 

 
3.3 Veg- og trafikkforhold 

Planområdet er som nevnt et felt innenfor den vedtatt reguleringsplan for Fjellfoten vest. 
Adkomstvegen (Spireavegen) som omkranser området, er opparbeidet iht. 
reguleringsplanen og er en blindvei. Fartsgrensen er pr i dag 50 km/t. Under 
oppstartsmøtet, 13.12.17, opplyste imidlertid kommunen at det for tiden arbeides med 
skiltplaner for enkelte soner i Nes. I dette området vil det være aktuelt å sette ned 
fartsgrensen til 30 km/t sone gjennom en skiltplan. Det er uvisst når veiplanen trer i kraft. 
Det er ikke oppgitt ÅDT for Spireavegen, men da dette er en blindveg med relativt få 
boenheter, er trafikkmengden lav. 

Planområdet har god tilgang til gang- og sykkelveger, bl.a. går det gang- og 
sykkelforbindelse fra planområdet til Årnes sentrum. 

Fra Øvre Hagaveg, nord for planområdet, går rutebussen til Årnes med to avganger 
hver time mellom kl. 06.22 og 17.06. 

 

3.4 Støy og luftforurensning 

Støyvarselkart fra Statens vegvesen for Årnes viser at området ikke berøres av støy fra 
Nedre Hagaveg eller Øvre Hagaveg. 
 

 
Figur 4 utsnitt av Støyvarselkart Årnes, Statens vegvesen 
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3.5 Topografi, vegetasjon og solforhold 
 
Planområdet ligger per dags dato i et barskogområde av middels bonitet. Området har et 
noe skrånende terreng med fall fra høyeste punkt sørøst i området. Her er høyeste kote + 
180, med fall mot nordøst, mot kote + 174.  
 
Når området bygges ut vil det ligge åpent til og få gode solforhold, selv om noe av den 
eksisterende vegetasjonen bevares.  
 
Nordvest for planområdet er det et grøntbelte som fører videre til tilliggende 
grønnstruktur. Området er satt av som friområde (F2). Grøntdraget videreføres også i 
sørvest, i friområdet F1, som igjen er tilknyttet felles grøntområde FG1.  
 

  
Bilde 5 Pilene viser grøntdragene som ligger i 
tilknytning til planområdet.  

Bilde 6 Viser hvordan grøntområdet begrenses av 
Spireavegen i nordøst. 

 
 
3.6 Grunnforhold  

 
I henhold til kartverk for berggrunn og løsmasser hos Norges geologiske undersøkelser, 
består berggrunnen i hovedsak av Diorittisk til granittisk gneis, migmatitt. 
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Området består i all hovedsak av bart fjell, mer enn 50%, og det er lite løsmasser. 
Områdene omkring Fjellfoten Vest B12, består av Elveavsetninger, og det er ikke indirekte 
fare for forskyvninger av massene.  

Kart hentet fra Arealis viser moderat til lav aksomhet for radon. 
 
 

3.7 Kulturminner og kulturmiljø  
 

I følge miljostatus.no finnes det ingen registrerte kulturminner innenfor området, eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet. Dette bekreftes også gjennom uttalelse til varsel om 
oppstart av planarbeidet fra Akershus fylkeskommune, datert 19.01.2018. Forholdet til 
automatisk fredede kulturminner skal være avklart ved regulering i 2007, og ifølge 
uttalelsen er det heller ingen kjente nyere tids kulturminner i planområdet.    
 

 
3.8 Naturmiljø, naturmangfoldsloven og friluftsliv 
 

Planområdet ligger i gangavstand til store natur- og friluftsområder som strekker seg i 
sørgående og østgående retning. Nes hundepark er markert som en møteplass sør for 
området. I tillegg er det mange turstier som brukes aktivt på sommerhalvåret. På 
vinterstid blir det opparbeidet skiløyper i kommunen som enkelt nås fra planområdet. 
Miljødata.no viser at kartleggingsstatusen for friluftsliv er igangsatt i området.  
 
Det har blitt gjort en vurdering iht. naturmangfoldsloven kap. II for planområdet. Det er 
ingen registrerte spesielle eller utvalgte naturtyper, verneområder, kulturlandskap, truede 
eller sårbare arter og heller ikke svartelistede arter innenfor planområdet. Det vurderes at 
tiltaket ikke medfører noen fare for vesentlig skade på naturmangfoldet, se også vedlagt 
skjema for naturmangfoldloven, datert 07.03.18. 
  

Bilde 7 Viser løsmassekart for planområdet 
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3.9 Teknisk infrastruktur 
 
Planområdet har atkomst fra offentlig vei. Utbyggingen skal tilknyttes offentlige vann- og 
avløpsledninger. Det vises til ledningskart, se figur 8. Overvann skal håndteres på egen 
grunn og overvann skal innarbeides som en del av VA-plan som må godkjennes av 
kommunen. 
 
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme for Årnes sentrum. Krav 
til energibesparende tiltak er sikret i gjeldende TEK-forskrift og vil bli ivaretatt i 
forbindelse med byggesak.  

 
3.10 Sosial infrastruktur 

Som lokaliseringsfiguren viser, se figur 10, er nærmeste barneskole Fjellfoten skole i 
underkant av 300 meter unna. Nærmeste barnehage ligger i underkant av 1 km unna, 
og Nes videregående skole er lokalisert nordøst for Årnes sentrum, ca. 5 km unna. 
Barnehagen planlegges utvidet og med denne utvidelsen vurderes kapasiteten 
tilstrekkelig i forhold til nye boenheter i B12. Skolen har pr. i dag ledig kapasitet.  
 

3.11 Vannforsyning, avløpsforhold  
 
Ved tidligere opparbeidelse av infrastruktur i tråd med overordnet plan, er det plassert 
vann- og avløpsledninger inntil planområdet (Se figur 8). Eksisterende 
overvannsledninger, som det vil være mulig å koble seg på, er anlagt langs tilgrensede 
adkomstveger nordøst, vest og sørøst for planområdet. Det er god dimensjon på 
infrastrukturen. Figur 9 viser eksisterende drensplan med flomveier for området. 
Planforslaget legger ikke opp til store terrengendringer, og det kan derfor antas at det 
ikke vil være behov for endringer av flomveiene.  
  

Figur 2 Gjeldende reguleringsplan for 
Slåttmyrbakken og innmålt trafo. 

Figur 8. Ledningskart. Vann og avløp. Figur 9. Drensplan m/flomveger 
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3.12 Lokaliseringsfaktor 
 
Figur 10 viser planområdets lokalisering i forhold til skole, servicetilbud, 
friluftsområder/friområder og kollektivtilbud. Det er gang- og sykkelveg til alle 
lokalitetene. Barnehage, barneskole og nærmeste busstopp ligger innen 1 km, mens 
nærbutikken, nærmeste kollektivknutepunkt og videregående skole ligger i tilknytning til 
Årnes sentrum, ca. 5 km unna.  
 

 

Figur 10. Lokaliseringsfigur 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
 

4.1 Reguleringsformål og arealoppgave 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11. Detaljregulering for FjellfotenVest B12. Plankart datert 09.05.18, revidert 25.09.2018. 

Planområdet utgjør totalt ca. 8,67 dekar. Se tabell nedenfor for fordeling av arealformål: 

 
 Figur 12. Arealtabell 
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4.2 Boligbebyggelse, konsentrert boligbebyggelse 
 
Innenfor området tillates oppføring av konsentrert småhusbebyggelse. Område Fjellfoten 
Vest B12, regnes som et helhetlig område ved beregning av utnyttelse, på tross av at det 
legges opp til oppføring av ulike boligtyper innenfor planområdet. Iht. gjeldende 
reguleringsplan kan det bygges konsentrert småhusbebyggelse med mønehøyde inntil 9 
meter og maksimal % BYA = 35 %. Det er laget en illustrasjonsplan som følger 
detaljreguleringen. Denne viser hvordan man tenker seg utbyggingsmønsteret innenfor 
planområdet. Illustrasjonsplanen viser en total utnyttelse av området på ca. 33% BYA. 
 
Boliger skal oppføres innenfor regulert byggegrense. Privat bakkeparkering, 

gjesteparkering og frittstående boder tillates etablert utenfor byggegrensene, men 
minimum 1 meter fra formålsgrense. 
Det er planlagt rekkehus/kjedede boliger i to etasjer, samt 6-mannsboliger i to etasjer 
innenfor området. Innenfor BKS1 er det i illustrasjonsplanen vist 14 kjedede boliger, 
innenfor BKS2 er det vis en seksmannsbolig og innenfor BKS3 er det vist to 
seksmannsboliger. Foreslått disponeringen av området gir en effektiv og ryddig løsning, 
der bebyggelsen er med på å skjerme private og felles utearealene på bakkeplan. 
Boligene er vist plassert slik at balkonger og terrasser vender mot syd- og vest. Felles 
uteoppholdsarealer er i stor grad sammenhengende, og lokalisert sentralt på boligfeltet.  
 
Det vises til vedlagte illustrasjonsplan datert 14.05.18. 
Det bemerkes at denne planen kun er en illustrasjons, og dermed ikke juridisk bindende.  

 Figur 13. Illustrasjonsplan, datert 14.05.18 
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Det er også laget en sol-/skyggeanalyse for å vise solforholdene innenfor området: 

 

 

Bilde 14. Sol-/Skygge analyse.  Mars/ september kl 12 og kl 16. 

 

Bilde 15. Sol-/Skygge analyse. Desember kl 12 og kl 16. 
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Figur 14. Sol-/skyggeanalyse. Juni kl 12 og kl 16. 

 

4.3 Felles uteoppholdsareal 
 
Innenfor området f_BLK skal det opparbeides nærlekeplass, og denne skal være felles for 
alle boligene innenfor planområdet. Areal regulert til lekeplass er på 1325 m2. Som vist i 
illustrasjonsplanen vil imidlertid dette arealet, inklusive tilgrensende felles uteoppholds-
areal i områder regulert til boligformål, totalt gi et felles uteoppholdsareal på ca. 1600 m2. 
Dette oppfyller dermed kravet i gjeldende bestemmelsens der det står at det skal avsettes 
plass for et samlet leke- og oppholdsareal på minimum 1400 m2 innenfor B12.  
 
Illustrasjonsplanen viser stiforbindelser mellom delområdene til lekeplassen, som danner 
forbindelser for myke trafikanter gjennom planområdet. I tilknytning til stiforbindelsene er 
det vist noen åpne grøntarealer. Beboerne står likevel fritt til å møblere de øvrige 
grøntarealene i fellesskap, dersom det er ønskelig. Uteoppholdsarealene skal utarbeides i 
tråd med retningslinjer for universell utforming. I tillegg vil det være private uteoppholds-
arealer i tilknytning til boligene, som hager, terrasser og private balkonger.  
 
 

4.4 Veg og parkering 
 

Revidering av kommunal vegnorm pågår, og ny versjon forventes våren 2018.  
Adkomst inn til planområdet kobles til eksisterende veinett (Spireavegen), i tråd med 
gjeldende reguleringsplan (2007). Det er planlagt en adkomst øst i området med 
innkjøring til felles parkeringsplass f_SPP1, via o_SKV1. Dette er adkomst og parkering for 
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området BKS3, hvor det er planlagt to seksmannsboliger. Område BKS3 og BKS2 vil ha 
tilgang til to gjesteparkeringer i område f_SPP2. f_SPP2 ligger ca 50 meter fra gangvei i 
område BKS3, med stiforbindelse. Plasseringen av gjesteparkeringene anses derfor som 
en løsning som vil fungere godt i praksis, og som vil fremme gode uteoppholdsarealer. 
Videre er det planlagt en adkomstveg fra vest inn i planområdet, f_SKV, via o_SKV2. 
Denne vil være adkomst til boligene innenfor feltene BSK1 og BSK2, som ligger hhv. nord 
og sørvest i planområdet, samt parkeringsplassen f_SPP2. f_SKV er en privat veg. Det er 
satt av plass for snøopplag i enden av vegen. Ved ferdsel langs f_SKV skal det være 
mulighet for å snu i samtlige oppkjørsler.  
Det er tenkt at tenkt at 6-mannsboligene sør i området, vil ha en intern adkomstvei til 
tilgrensende parkeringsareal.  
 
For å unngå at renovasjonskjøretøy må kjøre inn i, og rygge inne på området er 
renovasjonsløsningen lagt helt øst i området, i tilknytning til Spireavegen. Spireavegen er 
en vendesløyfe, og der er dermed ikke behov for rygging.  
Kurvatur langs Spireavegen er dimensjonert for brannbil og andre store lastebiler med 
ytterradius på 12,5 m. 
 
Husrekken nord for f_SKV vil fungere som støyskjerming for områdets felles 
uteoppholdsareal og boligene og utearealene sør for denne. Private hager er skjermet fra 
trafikkarealene og vender inn mot grøntområdet, med unntak av 6-mannsboligen lengst 
mot sør. Her vil uteoppholdsarealet skjermes med en hekk. I tillegg er denne lokalisert 
mot enden av blindvegen, og derved der det er minst trafikk. 
 
Iht. kommuneplanens arealdel §1.7 skal det maksimalt avsettes 1,5 parkeringsplasser for 

1-2 roms leiligheter og maksimalt 2 parkeringsplasser for 3-5 roms leiligheter. I 
reguleringsbestemmelsene er det foreslått å redusere dette noe slik at det skal avsettes 
maksimum 1,4 biloppstillingsplasser for 1-3 roms leiligheter, og maksimalt 2 
parkeringsplasser for større boenheter. Dette er gjort i samråd med administrasjonen i 
Nes kommune. En slik reduksjon ligger innenfor rammene i kommuneplanen, samt er i 
tråd med overordnede føringer. 
 
Det legges opp til at parkering skal etableres på egen tomt innenfor BKS1. 
Illustrasjonsplanen viser at det innenfor dette feltet legges til rette for en p-plass i 
carport/garasje samt en P-plass som bakkeparkering i tilknytning til hver bolig.  
I tilknytning til 6-mannsboligene på BKS2 og BKS3 er det regulert felles parkeringsarealer 
hvor det er planlagt private bakkeparkeringer, og to gjesteparkeringer. 
Det skal i tillegg etableres 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet.  
 

 
4.5 Felles renovasjon 

 
Det er regulert et felles renovasjonsområde innenfor planområdet.  Ett felles 
renovasjonspunkt bidrar til å effektivisere renovasjonsløsningen for både beboere og 
renovasjonsselskapet. Renovasjonspunktet er plassert øst i området ut mot Spireavegen. 
Det ligger innenfor 120 meter i gangavstand for samtlige beboere, og det er planlagt 
opparbeidet en subbussti fra adkomstvegen og parkeringsarealene.  
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Innenfor området er det tenkt plassert fire nedsenkede avfallsbeholdere, til sortering av 
plast, papir, matavfall og restavfall. Det er etter anbefalinger fra Esval miljøpark bestemt 
at tre av beholderne skal romme 4000 liter og en er 600 liter. Det er regulert noe ekstra 
areal rundt beholderne for å sikre plass til en ekstra avfallsbeholder ved eventuell 
utvidelse av renovasjonskapasiteten i fremtiden. Som nevnt under pkt. 4.4 ovenfor er 
renovasjonspunktet plassert langs Spireavegen øst i planområdet. Dette gjør at 
renovasjonsbilen kan kjøre rundt via Spireavegen, og slipper dermed både å kjøre inn på 
området og unngår å rygge. 
 
Det er i illustrasjonsplanen vist mulige arealer for snøopplag. Disse er foreslått i 
tilknytning til gangveisystemet og i enden av felles kjøreveg. 

 
4.6 Vann og avløp 
 

Innenfor planområdet er det ikke eksisterende VA-ledninger, men det ligger offentlig VA-
ledning i Spireavegen som grenser til planområdet. Påkobling vil skje fra disse.  
Tekniske planer for vann- avløp og overvann skal utarbeides ifm. byggesak.  
Kommunen har bedt om at følgende utfyllende punkt ang. tekniske anlegg skal legges inn 
i bestemmelsene:  
«Utbygging kan ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av 
området er etablert. Dette gjelder anlegg for elektrisitet, renovasjon, veganlegg, trekkerør 
for fiber, veglys, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg (spillvann) og anlegg for 
overvannshåndtering inkludert flomveier. Teknisk infrastruktur kan utbygges etappevis 
hvis området utvikles i flere byggetrinn. Overvann skal håndteres lokalt, og tiltak skal ikke 
gi økt avrenning og belastning på det kommunale overvannsnettet sammenlignet med 
dagens situasjon. Tekniske planer skal komme til uttalelse hos kommunen før 
byggetillatelse foreligger. VA- anlegg skal utformes iht. gjeldene VA-norm. Veger og 
veglys skal utformes iht. gjeldende vegnorm og veglysnorm samt Statens vegvesens 
håndbøker. Tekniske anlegg skal for øvrig utformes etter gjeldende normer og regelverk. 
 
 

4.7 Rekkefølgekrav 
 
Rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene for Fjellfoten vest, (arealplanID: 
023607030) er videreført i bestemmelsene. I tillegg har kommunen, som nevnt over, 
utarbeidet et forslag til utfyllende tekst til rekkefølgekrav ift. teknisk infrastruktur 
som skal gjelde innenfor planområdet. 
 
 

4.8 Universell tilgjengelighet 
 
Kommuneplanens bestemmelse § 1.9, inneholder krav til at prinsippet om universell 
utforming skal legges til grunn i utforming av bl.a. fellesarealer og trafikkanlegg. Felles 
grøntområder og lekeplasser skal også i størst mulig grad gis en universell utforming. Det 
skal redegjøres for hvordan universell utforming sikres, både internt i planområdet og i 
forhold til tilstøtende eiendommer. Planområdet gir god mulighet for tilrettelegging for 
tilgjengelighet for alle, da topografien ikke er for bratt. Atkomstveier og atkomstsoner vil 
bli opparbeidet med universell tilgjengelighet. Leke- uteoppholdsarealer vil bli tilrettelagt 
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med tanke på at størst mulig andel av arealet skal være universelt tilgjengelig. 
Bestemmelsene sikret at Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes i bebyggelsen, 
og at minimum 30% av leke- og felles uteoppholdsareal skal opparbeides etter prinsippet 
om universell utforming. For øvrig er krav til universell utforming sikret i gjeldende TEK-
forskrift og vil bli ivaretatt i forbindelse med byggesak. 

 
4.9 Estetikk og utforming 

 
I bestemmelsene står det at bebyggelsen skal ha god form, terrengtilpasning og 
materialbehandling, og harmonere med bygninger i samme område. Kravet gjelder også 
carport/garasjer. 
 
Man er opptatt av å skape et helhetlig bomiljø på Fjellfoten, som er trafikksikkert og 
oppleves trygt og oversiktlig. Boligene vil få et moderne uttrykk som speiler vår tids 
arkitektur, i tillegg til at en konsentrert boligutvikling både er miljøvennlig og 
fremtidsrettet. Bevisst plassering av veier gir boligene gode solforhold på terrasser og 
uteplasser. Planområdets felles uteoppholdsareal er sentralt plassert, og dens plassering 
inviterer til bruk fra de omkringliggende boenhetene. Plasseringen gir luft mellom boligene 
og skaper en sammenhengende bilfri kjerne, der det etter ønske vil være mulig å bevare 
deler av den eksisterende vegetasjonen og terrengutformingen. 
 

5. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
 
Detaljreguleringen som fremmes er i all hovedsak i tråd med «Detaljregulering Fjellfoten 
vest, vedtatt 08.05.2007. De konsekvensene gjeldende reguleringsplan vil få for miljø og 
samfunn er allerede vurdert i forbindelse med denne, og det er derfor i samråd med Nes 
kommune kommet fram til at detaljreguleringen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 
Det skal imidlertid foretas en kvalitativ vurdering og beskrivelse av virkningen 
planforslaget vil ha for miljø og samfunn. Siden dette er en detaljplan som utarbeides i 
henhold til gjeldende reguleringsplan beskrives dette kort.  
 
 

5.1 Konsekvenser for vegetasjon, friluftsliv og miljø  
 
I den grad de ikke kommer i konflikt med opparbeidelse i området, er det et ønske fra 
utbyggers side å bevare noen av trærne. Dette gjelder spesielt innenfor lekeplassen.  
Det høyeste punktet, sørvest i området, ønskes også bevart i den grad dette er forenelig 
med utbyggingen.   
 
Planområdet er i dag benyttet som «100-metersskog» for de som bor i nærområdet. 
Arealet er imidlertid allerede omdisponert og regulert til boligformål, og det vil dermed 
ikke bli ny omdisponering av grøntarealer som benyttes til friluftsformål.  
 
En effektiv utnyttelse av arealet er positivt ut fra miljøhensyn. Det samme gjelder også 
løsninger med felles renovasjonspunkt, et relativt lavt parkeringskrav og felles 
parkeringsløsninger for deler av bebyggelsen, slik at kjøring inne på feltet reduseres. 
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5.2 Bebyggelsesstruktur 
 

Det er ingen eksisterende bygninger innenfor selve planområdet i dag.  
I gjeldende reguleringsplan er det lagt opp til at det skal være konsentrert 
småhusbebyggelse innenfor B12, mens bebyggelsen tilstøtende områder er eneboliger.  
 
Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, med kjedede boliger samt 
6-mannsboliger, i to etasjer. Utnyttelsen i illustrasjonsforslaget er ca.  BYA = 33%. Det er 
lagt inn 4 meters byggegrense mot Spireavegen i tråd med overordnet plan. Mot 
internvei, f_SKV er det lagt inn byggegrense 4 meter mot regulert veikant og 3 meter mot 
grøft.  Balkonger og terrasser for alle boligene er syd- eller vestvendte. 
 
 

5.3 Veg- og trafikkforhold 
 
Tiltaket vil generere noe mer trafikk i krysset som leder til det eksisterende boligområdet. 
Dette er planlagt for og ivaretatt i overordnet plan. Infrastruktur er opparbeidet i tråd 
med overordnet plan frem til planområdet. Adkomst og infrastruktur innenfor planområdet 
kobler seg på eksisterende veinett.  
 
Internveien f_SKV anses ikke å være i konflikt med hensikten for regulert grøntområde, 
området vil fremdeles være åpent for ferdsel til og fra grøntdraget i sørøst og nordøst. 
Internveien, i tillegg til interne gangveier vil i tillegg brukes som gangadkomst og 
gangforbindelser i og igjennom planområdet, og gir med dette god tilgjengelighet i alle 
retninger. Vegsystemet er oversiktlig og tilpasset utbyggingen i området. Det forventes 
ingen kapasitetsproblemer eller særlige trafikksikkerhetsutfordringer som følge av 
utbyggingen.  
 
Med moderat parkeringsdekning og god sykkelparkeringsnorm bygger planforslaget opp 
under målsettingen om mer bruk av sykkel og gange i persontransporten. Det er også 
bussforbindelse, og gang- og sykkelforbindelser til barnehage og skole i området, samt 
gang- og sykkelvei mellom planområdet og Årnes sentrum.   
 

 
5.4 Vann, avløp og energi 

 
Det er tenkt å koble seg på eksisterende VA-nett i tråd med overordnet VA-plan. 
Overvann skal i håndteres på egen grunn. Egen VA-plan inkl. overvann godkjennes av 
kommunen ifm. byggesak.  
 
Planområdet ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvarme for Årnes sentrum.  
Krav til energibesparende tiltak etc. er sikret i gjeldende TEK-forskrift og vil bli ivaretatt i 
forbindelse med byggesak. 
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5.5 Biologisk mangfold 

 
Som nevnt er det ikke registrert spesielle eller utvalgte naturtyper, verneområder, 
kulturlandskap, truede eller sårbare arter registrert spesiell flora eller fauna innenfor 
planområdet.  
 
I området er det i dag barskog, fortrinnsvis bestående av furu. Det er ønskelig å ivareta 
noe av den eksisterende vegetasjonen innenfor felles uteoppholdsarealene.  
 

5.6 Kulturminner 

 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor- eller i tilknytning til planområdet. Dersom det 
likevel skulle oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal 
arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 
fem meter. De som utfører arbeidet i marken, skal straks melde fra om funn til 
fylkeskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. 
 
 

5.7 Universell utforming 
 

Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet 
tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Universell utforming dreier seg om 
utforming og tilrettelegging av fysiske forhold for å fremme like muligheter til 
samfunnsdeltakelse. Universell utforming tilfører kvaliteter i menneskeskapte omgivelser 
som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn. 
 
Terrenget innenfor planområdet heller i utgangspunktet noe mot nordøst, i tillegg til at 
planområdet har et øvre punkt sørøst. Denne høyden omfatter ikke store sentrale deler av 
planområdet. Det vil være uproblematisk å legge til rette for uteoppholds- og lekearealer, 
inngangspartier og nye bygninger er i tråd med universell utforming. Det er i 
bestemmelsene sikret at prinsippet om universell utforming skal tilstrebes i bebyggelsen 
og at minimum 30% av leke- og felles uteoppholdsareal skal opparbeides etter prinsippet 
om universell utforming. 
Vi mener at universell utforming er ivaretatt på en god måte i planen.  
 
 

5.8 Risiko og sårbarhetsanalyse 
 
Når kommunen gjennomfører planprosesser knyttet til plan- og bygningsloven skal det 
innarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse. Det heter bl.a. at ”De forhold som analysen 
avdekker, som kan være av interesse i en arealplanprosess, skal være med som en 
premiss når vedtak om arealbruken fattes. Analysen skal rette fokus mot risikoegenskaper 
ved arealet og eventuelt fremheve om endringer som planen medfører av arealet endrer 
risiko for mennesker, miljø og materielle verdier, ev for andre objekter i og rundt det 
planlagte tiltaket.”  
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Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
planforslaget, som følger som vedlegg til planbeskrivelsen. ROS-analysen viser at det er 
svært få hendelser som kan gi økt risiko, og at eventuelle hendelse vil gi små/begrensede 
konsekvenser ved gjennomføring av planen, forutsatt at foreslåtte forebyggende tiltak 
ivaretas. Hovedkonklusjonen i ROS-analysen er dermed at tiltak i henhold til planen ikke 
vil endre risiko for mennesker, miljø og materielle verdier i særlig negativ retning. 
Evt. tiltak er kommentert i skjemaet og/eller planbeskrivelsen  
 
Det vil alltid være en viss fare i forbindelse med biltrafikk i boligområder, men det er ikke 
større farepotensiale her enn vanlig i tilsvarende boligområder. Frisikt i avkjørsler og 
tilstrekkelige standarder for fellesveiene er ivaretatt i planen. Andre trafikksikkerhetstiltak, 
som f.eks. opphøyet gangfelt er ikke reguleringsformål etter plan- og bygningsloven, men 
kan eventuelt vurderes nærmere i byggefasen. 
 
 

5.9 Overordnede nasjonale og regionale føringer med relevans for 
planarbeidet: 

 
5.9.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014.  
 

Retningslinjen skal legges til grunn for planlegging og utøvelse av myndighet etter plan og 
bygningsloven. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og 
transport-planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal 
bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre 
god steds- og byutvikling. 
 
Planen legger til rette for bebyggelse innenfor allerede godt etablert boligområde og er i 
tråd med gjeldene reguleringsplan. Bussholdeplass ligger innenfor 150 meter avstand og 
togstasjon ca. 4,5 km unna.  
Det planlegges en effektiv utnyttelse av arealet, og utformingen av området ivaretar 
grønnstruktur og de estetiske kvalitetene. Det er gode løsninger for myke trafikanter bl.a. 
med gang- og sykkelvegforbindelse fra planområdet til Årnes sentrum.  
Vi mener retningslinjen er ivaretatt på en god måte i planen. 
 

 
5.9.2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen 
 

Formålet med retningslinjen er å: 
- synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 
- gi kommunen bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin 
løpende planlegging og byggesaksbehandling. 
- gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 
andre hensyn/interesser. 
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Planen legger til rette for store og solfylte leke- og uteoppholdsarealer som er skjermet 
for biltrafikk. I tilgrensende område ligger en felles grendelekeplass med adkomst fra 
gang- og sykkelveg fra planområdet. Nord og nord-vest for området ligger også store 
rekreasjons-/skogsområder med turstier og skiløyper. Det er barnehage- og skoletilbud 
samt bussholdeplass i nærområdet. Planen legger til rette for gode oppvekstsvilkår og 
fremmer lek- og rekreasjon. Vi mener RPR-BU er ivaretatt på en god måte i planen. 
 
Det er varslet oppstart av planarbeid etter adresse- og naboliste fra kommunen. 
Kommunen er også varslet og en regner med at kommunen følger opp ansvar i forhold til 
RPR-BP og at planen er distribuert på internhøring til representant for barn- og unge.  
Ut fra sakens art og omfang, antas at dette gir tilfredsstillende medvirkning. 
 

5.9.3 Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007) ”Regjeringens miljøpolitikk 
og rikets tilstand” 

 
Regjeringen har som mål å holde miljøvern øverst på dagsorden, ved å gjøre Norge til et 
foregangsland i miljøvernpolitikken og et eksempel for andre land. Utbygging av areal skal 
bygge på kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn, og det er viktig å sikre 
fellesskapets interesser i form av blant annet friluftsliv og rekreasjon, jordressurser og 
kulturlandskap, kollektivtransport og boliger.  
 
Detaljreguleringen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse i tråd med vedtatt 
reguleringsplan. Det er barskog på området i dag, og dette benyttes som 
rekreasjonsområde for de som bor i nærområdet. Området er imidlertid allerede 
omdisponert, og det reguleres også et større areal til felles lekeplass i planen.  
Det er planer om å etablere konsentrert småhusbebyggelse i form av rekke-/kjedehus 
eller flermannsboliger. Planforslaget legger opp til å ikke overstige % BYA = 35 % iht. 
vedtatt reguleringsplan. Illustrasjonsplanen viser at det legges opp til en effektiv 
utnyttelse, samtidig som det ikke går ut over kvaliteten i felte.  
Energikrav i gjeldende forskrift vil bli fulgt.  
Det er ikke registrert spesiell flora eller fauna innenfor området som det må tas hensyn til. 
Forslag til reguleringsplan synes å være i samsvar med ”Regjeringens miljøpolitikk og 
rikets tilstand”.  
 
 

5.9.4 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging  
(T-1442/2012) 

 
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs 
støygrenser ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, 
næringsvirksomhet og skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i byggeteknisk 
forskrift til plan- og bygningsloven. 
 
Detaljreguleringen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse i tråd med vedtatt 
reguleringsplan. Planområdet ligger uten gjennomgangstrafikk i Spireavegen, som er en 
blindvei. Tilgrensende eiendommer er eksisterende eneboligområder. Felt B12 er det siste 
feltet med adkomst fra Spireavegen som bygges ut.  
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I henhold til Statens vegvesens støykart for Årnes, figur 4, ligger planområdet utenfor gul 
og rød støysone fra Nedre Hagaveg eller Øvre Hagaveg. Med bakgrunn i andre 
nærliggende vegers trafikkmengde og fartsgrenser, samt områdets lokalisering i forhold til 

disse, vil ikke området være utsatt for vegtrafikkstøy over gjeldende retningslinjer. Det er 
likevel sikret i bestemmelsene at ny bebyggelse skal sikres mot støy i tråd med T-
1442/2016.  
 
 
5.9.5 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, fastsatt 

ved kgl. resolusjon 01.07.2015 

 
Dokumentet tar opp temaer som: Klima- og energi, By- og tettstedsutvikling, Samferdsel 
og infrastruktur, Verdiskaping og næringsutvikling, Natur, kulturmiljø og landskap, Helse, 
livskvalitet og oppvekstmiljø. 
 
Planen som nå utarbeides legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Det er lagt 
stor vekt på utformingen av planen i forhold til et godt oppvekstmiljø, gode solforhold og 
effektiv arealbruk. Planen legger opp til at bebyggelsen plasseres med syd- og vestvendte 
terrasser og balkonger, med et felles uteoppholdsareal sentralt mellom bebyggelsen. 
Uteoppholdsarealene ligger også i sydvestlig retning og skjermet av bebyggelsen. Felles 
parkeringsarealer er plassert ved innkjøring til feltet og vil bidra til redusert trafikk internt. 
Det er lagt vekt på å reguleres mest mulig sammenhengende arealer, for å unngå 
restarealer. Innenfor planområdet er det lagt til rette for en tetthet på tre boenheter pr 
dekar, noe som må anses å være en effektiv arealbruk i dette området. Man legger opp til 
sambruk av eksisterende infrastruktur, veier og gang- og sykkelveier. Planområdet ligger i 
nærhet til skole og barnehage, kollektivtilbud og friluftsområder.  
Vi mener at planen er i tråd med Nasjonale forventninger av 01.07.2015. 
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6. OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER VED VARSEL  
 

Nes kommune, barn og unges talsperson, e-post datert 13.12.2017 
Kommer med flere innspill til plassering av felles lek og oppholdsareal (= fellesområder). 
Det er ønskelig at plasseringen skal ta hensyn til; 

 Kriminalforebyggende tiltak der uteområdet plasseres så sentralt som mulig, og 
boligene vender inn mot grøntområder for å sikre uformell sosial kontroll. 

 Solforhold 
 Trafikkerte veier og parkeringsplasser, bl.a. ved at uteområdet anlegges så langt 

unna som mulig veier og parkering som mulig.  

 Tilstrekkelig, men heller ikke overdreven bruk av skjerming og innsyn.   
 Det er viktig å ha fokus på hvem som er brukere av fellesarealene. Fellesområder 

som ikke brukes kan tiltrekke seg personer som gjør områdene utrygge og kan 
skape uro for beboere, samt påføre beboere unødvendige kostnader ifm. 
vedlikehold og for å iverksette tiltak som hindrer negativ bruk. 

Det er ønskelig at planområdet tilbyr ulike områder for lek, aktivitet og felles opphold. 
Fellesområdene skal inkludere variert bruk for alle aldere, og minimum 30% av 
arealene må være tilgjengelige for funksjonsnedsatte. 

 
Forslagstillers kommentar: 
Husene vil i hovedsak vendes mot fellesområdene som er plassert relativt sentralt. Det er 
tilstrebet løsninger for å gi gode solforhold for samtlige boenheter og på lekearealene. Det 
har fra kommunens side vært et ønske at fellesområdene skal kunne fungere som et 
felles uteoppholdsareal også for omkringliggende eksisterende, og nye boenheter på 
Fjellfoten. Det er derfor et bevisst valg at fellesområdet har gode adkomstmuligheter fra 
omkringliggende områder. Det antas at småbarnsfamilier vil etablere seg i området. Det 
er derfor vist lekeplasser innenfor de felles uteoppholdsarealene. 
Plassering av parkering i ytterkant av feltet bidrar til minimalt med kjøring i feltet og lite 
trafikk inntil lekearealene. Der parkering grenser inntil uteoppholdsarealene er det i 
illustrasjonsplanen vist hekker som skjerming.  
Videre sikrer bestemmelsene at prinsippet om universell utforming skal tilstrebes i 
bebyggelsen, og at minimum 30% av leke- og felles uteoppholdsareal skal opparbeides 
etter prinsippet om universell utforming. 
 
Glenn Husås, e-post datert 08.01.2018 
Ønsker å få tilsendt byggeplanene for området, inklusive byggenes plassering, 
byggehøyder og adkomstveier. 
 
Forslagstillers 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. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, e-post datert 09.01.2018 
Areal og transport  
Det opplyses om at Årnes er utpekt som et prioritert vekstområde hvor minimum 80% av 
bolig og arbeidsplassveksten skal foregå, jfr. retningslinje R3 (vekstfordelingsprinsippet). 
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Planområdet ligger om lag 4 km fra Årnes, og det forutsettes derfor at veksten må inngå 
som en del av de resterende 20% som kan tas utenfor Årnes. 
Fylkesmannen mener at 32 boenheter vil kunne utfordre prinsippet om at minimum 80 % 
av bolig- og arbeidsplassveksten skal skje i Årnes. 
Det bes om at kommunen vurdere hvordan denne reguleringsplanen vil kunne påvirke 
vekstfordelingsprinsippet, jfr. R3. Dersom utbygging her gjør det vanskelig å ivareta 
80/20-prinsippet, vil vi fraråde kommunen å gå videre med planen.   
Det bes om at kommunen vurderer å redusere antallet boliger.   
 
Forslagstillers 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.  
 
Statens vegvesen, brev datert 17.01.2018 
Statens vegvesen har ingen merknader til varsel om oppstart av arbeid med 
detaljregulering av Fjellfoten Vest B12, gbnr. 175/456. 
 
Akershus fylkeskommune, brev datert 19.01.2018 
Samordnet areal- og transportplanlegging 
Fylkeskommunen viser til at «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», 
(vedtatt av fylkestinget 14. desember 2015) har som hovedmål at utbyggingsmønsteret 
skal være arealeffektivt og støtte opp under Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, og at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.  
  
Den regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I Nes skal 
minimum 80 % av veksten skal skje i Årnes. Det oppfordres til at utvikling utenfor Årnes 
bør begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljøer, og det bør 
også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk 
av sykkel og gange.  
  
Planområdet ligger ca. fire kilometer sør for Årnes og har et begrenset kollektivtilbud. 
Fylkesrådmannen forventer at kommunens arealplanlegging bidrar til å bygge opp under 
målsetningene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Den foreslåtte 
utbyggingen utgjør en ikke ubetydelig del av de 20 prosentene i boligveksten som i 
henhold til regional plan for areal og transport kan lokaliseres utenfor Årnes i perioden 
frem mot 2030. 
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Automatisk fredete kulturminner  
Fylkesrådmannen påpeker at forholdet til automatisk fredete kulturminner skal være 
avklart ved regulering i 2007. Det er ingen kjente kulturminner i planområdet.  
 
Nyere tids kulturminner  
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale.  Fylkesrådmannen 
har ingen merknader til nyere tids kulturminner. 
 
Barn og unges interesser   
Fylkesrådmannen forventer at krav til uteoppholdsarealer, vedtatt av Nes kommuneplan § 
1.7, opprettholdes. Det vises til at en betydelig del av det foreslåtte planområdet er avsatt 
til grønnstruktur – friområde i kommuneplanens arealdel.  
  
Universell utforming   
Nes kommuneplan § 1.9 stiller krav knyttet til universell utforming. Det forventes at disse 
følges opp i den videre planleggingen.  
  
Vannforvaltning og overvannshåndtering  
I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med avrenning 
på egen grunn. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke 
forringer tilstanden i vassdragene i henhold til regional plan for vannforvaltning.  
  
Masseforvaltning  
Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24. oktober 2016, 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.  
 
Forslagstillers 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. 
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Masseforvaltning  
Arealet er ikke registrert som område med grusressurser, og har heller ikke dyrka eller 
dyrkbar mark.  
 
Hafslund nett, brev datert 23.01.2018 
HN har ikke elanlegg i det området som omfattes av planen. Dersom utbygger blir gjort 
kjent med at noen av HN sine anlegg likevel blir berørt, skal det tas kontakt med HN.  
 
Bemerkninger   
For å sikre strøm til ny bebyggelse, vil det bli behov for å sette av arealer til å etablere en 
eller flere nye nettstasjoner innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av 
effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket 
effektbehov planforslaget 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. I tillegg skal nettstasjonen stå 
minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater, og til terrasser og lignende 
brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til trafikksikkerheten 
ønskes frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor 
veiens frisiktsoner. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert 
sentralt i planområdet.   
  
HN ser ofte at det ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges 
og oppføres. HN mener dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet.   
Dersom det ikke settes av arealer til en nettstasjon i reguleringsplanen, 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 utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad.» 

Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelse på rommet må være 
minimum 16 kvm, og det stilles særskilte krav til utforming av rommet, samt til adkomst 
og ventilasjon m.v.  
  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og 
forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket.  
 
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.  
 
Forslagstillers kommentar: 
Det er lagt inn et areal for nettstasjon i planområdet. For å sikre at det ikke komme ny 
bebyggelse nærmere nettstasjonen enn 5 meter, er det i tillegg lagt inn en faresone for 
høyspenningsanlegg utenfor areal regulert til energianlegg. Det tillates ikke oppført ny 
bebyggelse innenfor faresonen ut over selve nettstasjonen.  
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Jeanine Martinsen, e-post datert 16.01.2018 
Jeanine Martinsen har tatt kontakt og etterspurt informasjon om Fjellfoten Vest B12. 
Martinsen bor i Spireavegen 24 og er dermed ikke direkte nabo eller gjenboer, og har 
derfor ikke fått tilsendt oppstartsvarselet, men har hørt om planene via naboer. 
 
Forslagstillers kommentar: 
Informasjon har blitt sendt til Martinsen.  
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-post datert 15.02.2018 
Flom, erosjon og skred 
Påpeker at det ofte vil være vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning 
av faren for flom, erosjon og skred. ved planlegging og utbygging på reguleringsplannivå. 
Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 
  
Vassdrag‐  og grunnvannstiltak: 
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Det påpekes at NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt i planen. 
 
Energianlegg: 
Planen skal ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi‐  og 
vassdragslovgivningen.   
 
Vedlagt ligger link til NVEs karttjeneste, NVEs veileder for Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, NVEs retningslinje 
2/2011 Flaum‐  og skredfare i arealplanar, og NVEs sjekkliste for reguleringsplan. Det 
oppfordres til å bruke linkene som veileder og verktøy i planarbeidet.  
 
Forslagstillers 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. 
 
 Vedlegg: 

- Ros-analyse, datert 07.03.18 
- Sjekkliste Naturmangfoldsloven, datert 07.03.18 
- Kopi av varslingsbrev, datert 15.12.2017 
- Kopi av kunngjøringsannonse 
- Kopi av innkomne merknader i forbindelse med oppstartsvarsling 
- Illustrasjonsplan, datert 14.05.18 
- Sol-/skyggestudie, datert 07.03.18 

 
Landskapsarkitekt/arealplanlegger Anne Norveel Semb 
Plan1 AS, avd. Gardermoen, 14.05.18, rev. 25.09.2018. 


