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SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Utvalg for teknikk, næring og kultur 02.06.2020 
 Formannskapet 09.06.2020 
 Kommunestyret 16.06.2020 

2. gangs behandling: Detaljreguleringsplan - Boligområde 
Grindermåsan - gbnr. 14/7 m.fl 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan – Boligområde  
Grindermåsan – gbnr. 14/7 m.fl., som vist på reguleringsplankart datert 28.11.2017, sist revidert 
21.04.2020, med tilhørende bestemmelser datert 28.11.2017, revidert 21.04.2020. 
 
 
  



VEDLEGG: 
1. Plankart datert 27.04.2020 
2. Planbestemmelser datert 12.02.2017 sist revidert 29.04.2020 
3. Planbeskrivelse datert 18.06.2019 revidert 29.04.2020 
4. Sammendrag av innspill med kommentarer, datert 29.04.2020 
5. Viken Fylkeskommune, frafall av innsigelse, datert 02.04.2020 
6. Nes kommune, anmodning om frafall av innsigelse, datert 16.03.2020 
7. Politisk sak, formannskapet 10.03.2020 
8. Politisk sak, saksprotokoll 10.03.2020 
9. Akershus fylkeskommune, fylkesutvalgets vedtak med innsigelse, datert 20.11.2019 
10. Akershus fylkeskommune, administrativt foreslått innsigelse, datert 20.09.2019 
11. Statens vegvesen, innsigelse, datert 20.09.2019 
12. Fylkesmannen i Viken, uttalelse datert 16.08.2019 
13. NVE, uttalelse, datert 24.07.2019 
14. Ruter AS, uttalelse datert 20.09.2019 
15. Hafslund, uttalelse, datert 26.06.2019 
16. Naturvernforbundet i Nes, uttalelse vedlegg i mail av 19.09.2019 
17. Norsk Ornitologisk Forening, uttalelse, datert 20.09.2019 
18. Fenstad i Fremtiden, uttalelse, datert 20.08.2019 
19. Trygve Johnsen, uttalelse, datert 09.09.2019 

 
 

SAMMENDRAG: 
Formålet med planforslaget er å detaljregulere for etablering av boligområde med tilhørende veg 
og grøntstruktur på en ubebygd del av myra Grindermåsan. Planen åpner opp for frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse i definerte delfelt. Planen inneholder også mulighet for etablering 
av barnehage, og servicefunksjoner.  
 
Planforslaget omfatter hele gbnr 14/7 hvor deler av arealet (ca 10 dekar) ikke er avsatt til 
utbyggingsformål, men Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-formål) i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Ved offentlig ettersyn ble det fremmet innsigelse til planforslaget fra Statens vegvesen og 
Akershus fylkeskommune. Etter revidering av planforslaget er innsigelsen frafalt. Planen fremmes 
således til sluttbehandling uten påliggende innsigelse. 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Planforslaget for regulering av Grindermåsan i Fenstad er fremmet av Tenold Boligutvikling AS.  
Tenold Boligutvikling AS er grunneier for eiendommen.  
 
Planforslaget er inndelt i 15 delfelt. I hovedsak for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert 
småhusbebyggelse. Planforslaget inneholder også mulighet for etablering av barnehage og 
servicefunksjoner knyttet opp mot mulige boliger med livsløpsstandard. Småhusbebyggelsen skal 
omfatte både eneboliger og 2-mannsboliger, mens felt med konsentrert bebyggelse vil bestå av 
4-mannsboliger og kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg i to eller 3 etasjer. Planområdet er på ca. 
125 dekar totalt.  
 

Planprosess  

Oppstartsmøte for planprosess ble avholdt 19.11.2013. Forslag til planprogram ble innsendt i 
desember 2014 og etter en revideringsprosess ble dette fremmet for fastsettelse (vedtak) i 
formannskapets møte 10.11.2015. Planforslaget var til politisk 1. gangs behandling med vedtak 



om utleggelse til offentlig ettersyn og høring i formannskapet 09.04.2019. Perioden for offentlig 
ettersyn var fra 20.06.2019 til 20.09.2019.  
 
Formannskapets vedtak ved utleggelse til offentlig ettersyn medførte endringer i planforslaget. 
Endringene ble lagt inn i dokumentene før utsendelse.  

 Endringene innebar krav om etablering av hydrologisk sperre mot den resterende delen 
av myra, innbefattet lokalt viktig naturtype nord for planområdet. Dette for å sikre at 
hydrologien ikke forstyrres og at myra ikke dreneres. Tiltaket må etableres før det settes i 
gang arbeider innenfor planområdet.   

 Videre ble det fastsatt at det skulle gjennomføres en trinnvis utbygging.  
 Tidligere vedtak om en utnyttelsesgrad på 15% BYA for området ble opprettholdt. 

 
Etter offentlig ettersyn innkom det innsigelse fra Statens vegvesen. Denne ble fulgt opp med 
politisk vedtatt innsigelse i Akershus fylkeskommune. Innsigelsene ble fremmet med bakgrunn i 
manglende løsninger for trafikksikkerhet for myke trafikanter.  
 
Innsigelsesspørsmålet ble fremmet til politisk behandling her i Nes. Saken var oppe for 
behandling og vedtak i formannskapet 10.03.2020. Rådmannen ville gjennom denne politiske 
saken i mars belyse innholdet i innsigelsene. Videre å enten foreslå endringer i 
planbestemmelser og plankart, eller om kommunen ønsket å gå til mekling. Det ble fattet vedtak 
om endring i planforslaget. Følgende endringer ble vedtatt lagt inn: 
 

1. Nye rekkefølgebestemmelser i planbestemmelsene skal ivareta følgende momenter: 
 

a. Gang- og sykkelveg langs fv 177 fra krysset fv 177 x fv 179 til busslomme 
Norheimvegen (Pv.3834) må være opparbeidet langs fv 177 før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse til tiltak i reguleringsområdet. Krav til opparbeidelse av 
gang- og sykkelveg inkluderer også etablering av tiltak for trafikksikker kryssing 
av fv 179 ved kryss mot fv 177. 

 
b. Gang- og sykkelveg langs fv 179 må være opparbeidet i henhold til 

reguleringsplan, før kommunen kan gi igangsettingstillatelse til tiltak i 
reguleringsområdet. 

 
c. Det må opparbeides et nytt krysningspunkt for kryssing av fv 179, ved 

busslommen (vestgående ved forretningen) over til gang-/sykkelvegen på 
sørsiden av fv 179. Dette krysningspunktet må være etablert før kommunen kan 
gi igangsettingstillatelse for tiltak i reguleringsområdet. 

 
2. Endring i bestemmelse 2.1 siste ledd til: 

Trafikksikre gangveiforbindelser fra planområdet fram til skole, butikk og 
bussholdeplass og naboområder i vest og nord skal være anlagt før kommunen 
gir igangsettingstillatelse for boliger 

3. Følgende endringer gjøres i plankartet: 
Byggegrensen langs fv 177 må settes til 15 meter, dette i tråd med veglovens 
bestemmelser. Støyskjerm må plasseres utenfor byggegrense. 

 
Forslag til endring ble oversendt Viken Fylkeskommune med anmodning om frafall av innsigelse. 
 
Ut i fra dette vedtaket med disse foreslåtte endringene frafalt Akershus fylkeskommune 
innsigelsen. Innsigelsen fra vegvesenet var underordnet innsigelsen til fylkeskommunen.  
 
Rådmannen gjør oppmerksom på at ordlyden i politisk vedtak er noe endret når vedtaket er lagt 
inn i planbestemmelsene. Det understrekes at bestemmelsenes innhold ikke er endret. 



Planforslaget 

Planområdet er lokalisert sentralt på Fenstad og grenser i øst i det alt vesentlige mot fv 177 
Eidsvollvegen, i sør dels mot fv 179 Svanfossvegen og i vest mot eksisterende bebyggelse langs 
Grindervegen og Myrstubben. Det vises til planbeskrivelsen for illustrasjon av beliggenhet og 
utstrekning av planområdet. 
 

 
 
Planområdet er et ubebygd område som i det alt vesentlige er myr (gammel torvmyr) og noe skog 
i utkanten av planområdet.  
 
I Kommuneplanens arealdel fra 2015 er største delen av området for den foreslåtte 
reguleringsplanen avsatt til utbyggingsformål bolig. Eiendommen som dekker hoveddelen av 
reguleringsforslaget er på 120 dekar. Om lag 10 dekar av denne eiendommen er i 
kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-formål. Disse 10 dekarene inngår i det området som 
ble solgt til «Fenstad i framtiden» som mulig utbyggingsområde. Utbyggingsformålet er da fulgt 
opp gjennom reguleringsforslaget.   
 
Området er inndelt til sammen 15 felt, hvor 13 felt er beregnet for frittliggende småhusbebyggelse 
og konsentrert småhusbebyggelse. Småhusbebyggelsen skal omfatte både eneboliger og 2-
mannsboliger, mens felt med konsentrert bebyggelse vil i det alt vesentlige bestå av 4-
mannsboliger og kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg i to-tre etasjer. 
 
I to delfelt (BKB 1-2) er det planlagt kombinert bolig og tjenesteyting. Det ene av disse (BKB1) er 
primært tiltenkt utbygging til barnehage, men dersom behovet for barnehage ikke skulle være 
tilstede, vil feltet kunne bebygges med boliger. Delfeltet er på 6,1 dekar. Arealet er beliggende 
ved adkomstveg til planområdet fra Svanfossvegen. Det er regulert gang- og sykkelveg mellom 
Svanfossvegen og delfeltet for barnehage. Det er også regulert inn støyskjerm ut mot 
Svanfossvegen her. Plassering av barnehagen nær overordnet fylkesveg vil medføre at det ikke 
blir noen særskilt trafikkøking gjennom planområdet.  
 
Det andre feltet regulert for kombinert bolig og tjenesteyting (BKB 2) er planlagt for konsentrert 
boligbebyggelse kombinert med tjenesteyting. Det er tenkt helsetjenester og andre sosiale 
funksjoner. Her planlegges det blant annet etablert boliger med livsløpsstandard i samråd med 



foreningen Fenstad i fremtiden. Delfeltet er plassert sentralt, nær eksisterende 
dagligvareforretning og kollektivtilbud. 
 
Kryssløsningene ved avkjørsel fra fv 177 Eidsvollvegen og fv 179 Svanfossvegen, som blir 
hovedatkomster til boligområdet, er utarbeidet i samsvar med Statens vegvesens håndbok. 
Internvegene innenfor planområdet er utformet i samsvar med Felles kommunal vegnorm for 
Romerike. Det inngår i planforslaget et nett av gang- og sykkelveger rundt og gjennom 
boligområdet, og det er dessuten avsatt areal til gang- og sykkelveg langs nordsiden av fv 179 
Svanfossvegen. Det er ikke avklart finansiering av denne gang- og sykkelvegen langs 
Svanfossvegen. Rekkefølgebestemmelser sikrer opparbeidelse av gangveger og krysningspunkt 
for fylkesveg. 
 
For ytterligere beskrivelse for planforslaget vises det til planbeskrivelsen, samt saksframlegg ved 
1. gangs behandling.  
 

VURDERING: 
Planforslaget vurder i forhold til overordnet planlegging 
Planforslaget er i hovedsak i overenstemmelse med gjeldende kommuneplan. Gjennom 
kommunedelplan klima, energi og miljø 2019-2030, vedtatt i kommunestyret 28. mai 2019 er det 
satt et overmodnet mål at Nes kommunes totale klimagassutslipp skal reduseres med 60 % i 
forhold til 2009-nivået innen 2030.  
 

 
Bilde 2: Kommunedelplan for klima, energi og miljø tiltaksdel 2019-2020, vedtatt 28. Mai 2019 (sak 44/19). 
 
Planområdet er i det alt vesentlige myr (gammel torvmyr) og noe skog. Torvmyren utgjør ca. 56 
% av planområdet. Utbygging til boligområde vil medføre at området endrer karakter fra 
torvmyr/utmarksområde til område for bebyggelse. Utbyggingen vil medføre uttak av torv i 
begrenset mengde; uttak skal kun gjøres i bygge-gropene og i veitraséene.  
 
Myren innenfor planområdet har ikke kvaliteter som tilsier at den er en verdifull naturtype. Til det 
er den for påvirket av store tekniske inngrep i fortid. Den mer intakte delen av myra rett nord for 
planområdet er derimot avgrenset som en lokalt viktig naturtype. For å bevare naturkvalitetene i 
den resterende delen av myra skal det gjøres tiltak for å sikre at hydrologien ikke forstyrres og at 
myra ikke dreneres. 
 
Planområdet består ikke av uberørt natur, men av et område hvor det har vært drevet torvuttak i 
stort omfang. Området bærer fortsatt preg av denne aktiviteten. Derfor er det heller ikke registrert 
som verdifullt naturområde. På bakgrunn av dette og at området er avsatt til utbygging i gjeldende 
kommuneplan mener rådmannen at en utbygging er akseptabel.  
 
Innspill og endringer etter offentlig ettersyn 
Gjennom perioden for offentlig ettersyn innkom det 9 innspill. Disse er oppsummert og 
kommentert i eget vedlegg til denne politiske saken. Rådmannen finner ikke det nødvendig å løfte 



merknadene med kommentarer inn i saksframlegget, men viser da til vedlegget for de vurderinger 
og eventuelle mindre endringer og justeringer som er foretatt.  
 
De største endringer i planforslaget som har tilkommet etter politisk 1. gangs behandling og 
offentlig ettersyn er i forhold til fremmet innsigelse. Disse endringene er gjengitt i avsnittet 
saksopplysninger tidligere i dette saksframlegget. Endringene er i henhold til politisk fattet vedtak 
i formannskapet 10.03.2020. Endringene vil medføre bedrete forhold for myke trafikanter i 
området, og stiller krav til opparbeidelse av gang- og sykkelveger og krysningspunkt før 
gjennomføring av tiltak innenfor planområdet.  
 
Det er gjennom privat framsatt innspill fremmet et ønske om bedre tilrettelegging for friluftsliv og 
idrett i Fenstad. Planforslaget inneholder gangveier og aktivitetsområder som skaper 
bevegelseslinjer gjennom planområdet, og som knytter planområdet opp i mot omkringliggende 
områder. Ut over det vurderer rådmannen at dette er momenter som må belyses og avklarer 
gjennom en annen prosess enn denne reguleringsplanen. 
 
Forhold for videre framdrift for utbyggingsområdet: 
De endringene som tilkom ved politisk behandling og vedtak i formannskapet 10.02.2020 
medfører at det må opparbeides gang- og sykkelveger før det kan påbegynnes utbygginger 
innenfor planområdet. Kravet gjelder for opparbeidelse av gang- og sykkelveger langs begge 
fylkesvegene, og krysningspunkt over fv 179. Krav til ferdig opparbeidete gangveger og 
krysningspunkt knyttes til igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet.  
 
 
Endringer i bestemmelser: 
I reguleringsbestemmelsene er det tatt inn endring av byggegrensen langs fv 177. Byggegrensen 
er her satt til 15 meter, i tråd med veglovens bestemmelser. Støyskjerm må plasseres utenfor 
byggegrense. Denne er i revidert plankart plassert i byggegrense. De samme forhold er endret i 
plankartet langs fv 179. I tillegg er bredden på annen veggrunn langs regulert gang- og sykkelveg 
langs fv 179 endret til 3 meters bredde. Dette i henhold til tilbakemelding i vegvesenets innspill 
med innsigelse.  
 
Oppsett av reguleringsbestemmelsene er endret og strukturert i henhold til kommunens standard 
til denne politiske sluttbehandling av planforslaget. Det er lagt inn en presisering med forslag til 
møblering av lekeplasser for å sikre et minimum av opparbeiding/apparater. I tillegg er det 
foreslått en presisering av tillatt byggehøyde for boliger med flate tak på maks 7 meter for 
frittliggende småhusbebyggelse. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
Området dekkes av reguleringsplan for Kampå, vedtatt 19.05.1982. Planområdet er i denne 
reguleringsplanen flateregulert til boligformål.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Folketall i Fenstad (Kampå) vil øke. Dette vil medføre økt antall bruker av kommunale og private 
tjenester. Dette eksempelvis, barnehage og skole, skoleskyss, tjenester innen omsorg. 
Omsorgsboligene kan medføre behov for hjemmetjeneste o.l, men samtidig vil boligene 
samlokaliseres.  
 
Administrative konsekvenser 
Ingen direkte. 
 
Andre konsekvenser 
Realisering av reguleringsplanen vil medføre at det etableres flere gang- og sykkelveger sentralt i 
Fenstad (Kampå). Disse vil være med på å knytte boligområdet i reguleringsplanen trafikksikkert 
til naboomårder og til eksisterende gang- og sykkelveg til Fenstad skole. Gjennom 



reguleringsplanen vil det også etableres interne gangveger og flere lekeplasser. Planområdet vil 
binde sammen de regulerte boligområdene i Grindermåsan nord sammen med Kampåfeltet. 
 

KONKLUSJON: 
Reguleringsplanen som fremmes for vedtak vurderes å svare ut de merknader som har tilkommet 
ved offentlig ettersyn. Planforslaget er endret og justert i forhold til fremmet innsigelse. 
Innsigelsen er med bakgrunn i disse endringene frafalt. 
 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanen vedtas som det framlegges til politisk sluttbehandling.  


