
Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2018 
 
Formannskapets vedtak: 
 
1. Forslag til kommunedelplan for Årnes for perioden 2018 – 2040 med plankart datert 

15.12.2017, samt planbestemmelser/retningslinjer datert 15.1.2018 og planbeskrivelse 
datert 16.1.2018, legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker jf. plan- og 
bygningsloven §§ 5-2 og 11-4. 

 
2. Samtidig foreslås følgende reguleringsplaner opphevet: 
 
a. Bebyggelsesplan Endret del av Runni øst (Vedtatt: 1998, Planid: 023698011) 
b. Bebyggelsesplan Runni øst (Vedtatt: 1987, Planid: 023688021) 
c. Bebyggelsesplan Vinju, gbnr 167/212 (Vedtatt: 2003, Planid: 023603011) 
d. Bebyggelsesplan Sagtomta kvartal 03, 06 og 07 (Vedtatt 2005, Planid: 023601031) 
e. Bebyggelsesplan for Kulturkvartalet (Vedtatt 1999, Planid: 023699131) 
f. Bebyggelsesplan Hansengården (Vedtatt 2007, Planid: ikke tildelt) 
g. Bebyggelsesplan Øvre Drognes B13 (Vedtatt 2001, Planid: 023698031) 
h. Reguleringsplan Rundkjøring v/Årnes bru m/tilliggende arealer (Vedtatt 1999, Planid: 

023699030) 
i. Reguleringsplan Øvre Drognes (Vedtatt 1997, Planid: 023697020) 
j. Reguleringsplan Vaskeritomta (Vedtatt 1994, Planid: 023695010) 
 
3. I henhold til plan- og bygningsloven § 17-2 foreslås fattet forutsigbarhetsvedtak om 

utbyggingsavtaler som del av arbeidet med kommunedelplanen for Årnes. 
 
4. Rådmannen får fullmakt til å foreta eventuelle mindre tekniske korrigeringer i 

plandokumentene i forkant med utsendelse av planforslaget til offentlig ettersyn dersom det 
skulle vise seg å være behov for dette. 

 
5. I KDP Årnes 2018-2040 avsettes tilliggende områder til kirkegårdsutvidelser. Det gjelder 

Runnivegen 1 pluss jordene til Årnes gård som grenser opp mot eksisterende kirkegård i 
sør. Det vises til utvidelsesarealene 1, 2 og 3 i arealbehovsanalyse fra Grindaker 
Landskapsarkitekter som er vedlegg til saken. 

 
6. Strandområdet fra Årnesbrua til Høie beholdes som friområde. 

Felt BKB F2 i planforslaget reguleres derfor til offentlig friområde. Det tillates oppført nye 
bygg og tiltak som skal være tilgjengelige for allmennheten. Utearealene opparbeides som 
park og festplass, med fasiliteter som f.eks skatepark og sandvolleyballbane. Det tillates 
ikke arealbruksformål eller tiltak som hindrer allmenn bruk og offentlig tilgjengelighet. 

 
7. Kirkegårdsutvidelse. 

Tilliggende områder til Årnes kirkegård avsettes til kirkegårdsutvidelse. Dette gjelder 
Runnivegen 1 pluss jordene til Årnes Gård som grenser opp mot eksisterende kirkegård i 
sør. Det vises til utvidelsesarealene 1, 2 og 3 i arealbehovsanalyse fra Grindaker 
Landskapsarkitekter som er vedlegg til saken. 

 
8. Med begrunnelse i de store arealer dyrka jord innenfor grønn strek i KDP Årnes og en 

nødvendig revurdering av arealene iht. gjeldende nasjonale føringer bes Nes kommune gå i 
dialog med R&Å idrettslag for planlegging og fornyelse av sine anlegg på bestående 
områder. 

 
9.  Området ved Misjonshuset korrigeres slik at det blir i overensstemmelse med dagens bruk. 
 
Endringer som innarbeides i KDP Årnes: 
 
På feltene BKB og B_F2 tillates byggehøyder på inntil 5 etasjer med tilbaketrukken 6.etasje. 
 
2.2.1   Felles reguleringsplan 

   S1-1, S1-2, SV_F4 (ikke SV-F3 som er feil) 



4.2.2   Planens soneinndeling (4.1) 
Alternativet kalt «Semikonsentrert» sentrum velges for sentrumsavgrensing 
(ikke konsentrert som foreslått i planforslaget) 

 
2.6.4   Parkeringsnorm 
    Det tillates ikke frikjøp av parkeringsplasser. 

Det settes en minimumsgrense for parkeringsplass pr 100m2 BRA for 
kontor/forretning/service/kultur/kontorbygg i sentrums og sentrumsnær sone. 
(I dag/foreslått kun en maksgrense) 

 
Tabell 3.1.4  Gjøre om tabellen til å beskrive byggehøyder både i meter  

og antall etasjer. 
Tabell 3.1.4  S1-1 – S1-2: 5 etasjer (ca. 17 meter) 
 
Nytt pkt. 3.7.4  Det etableres rundkjøring som erstatter 2 T-kryss på FV175, Nes  

VGS, Nes Svømmehall m.fl. og Årnes barneskole, Runni ungdomsskole m.fl.  
GSV til de samme områder gjennomgås samtidig med fokus på 
trafikksikkerhet (krysningspunkter) og trygghet (lys mm). 

 
Nytt pkt. 3.7.5 Som et alternativ til foreslått løsning i for omlegging av Øvre Hagaveg (pkt 

2.5.2) vurderes en løsning med trase fra nybygd rundkjøring i Øvre Hagaveg 
med undergang under jernbanen og adkomst inn i Nedre Hagaveg. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Det forelå ingen innstilling i saken. 
 
Representanten Kjell Jevne fremmet følgende forslag på vegne av Nes Høyre, Nes Fremskrittsparti 
og Nes Venstre: 
 

Endringer som innarbeides i KDP Årnes: 
2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

1. 2.2.1   Felles reguleringsplan 
    S1-1, S1-2, SV_F4 (ikke SV-F3 som er feil) 
 

2. 2.2.1   Felles reguleringsplan 
    S6-1, S6-2, GP_F1 (Ikke SV_F4 som er feil, og ikke SV_F2)  
 

3. 2.2.1   Felles reguleringsplan 
    S9, S10, S11, SV_F1, SV_F3 (ikke SV_F5 som er feil) og 
ikke GP_F2) 
 

4. 2.5.1   Rekkefølgekrav  
Pkt. 2.5.1/5.1.3 fjernes 
 

5. 4.2.2   Planens soneinndeling (4.1) 
Alternativet kalt «Semikonsentrert» sentrum velges for 
sentrumsavgrensing (ikke konsentrert som foreslått i 
planforslaget) 
 

6. 2.6.4   Parkeringsnorm 
    -Det tillates ikke frikjøp av parkeringsplasser. 

-Det settes en minimumsgrense for parkeringsplass pr 100m2 
BRA for kontor/forretning/service/kultur/kontorbygg i sentrums 



og sentrumsnær sone. (I dag/foreslått kun en maksgrense) 
 

3 Bestemmelser til arealformål (Planbestemmelser og retningslinjer) 
7. Tabell 3.1.4  Gjøre om tabellen til å beskrive byggehøyder både i meter  

og antall etasjer. 
8. Tabell 3.1.4  S1-1 – S1-2: 5 etasjer (ca. 17 meter) 
9. Pkt. 3.1.7  Punktet fjernes (Urbant jordskifte) 
10. Pkt. 3.2   Punktet fjernes (disponering av privat grunn S4 og 

bygging S12) 
11. Tabell i 3.3.3  BKB (FYS-ARK)  6 etasjer (ca. 20 meter) 
12. Pkt. 3.7.1   Punktet fjernes (Rådhusgata stenges for gjennomkjøring 

SV_F4) 
13. Nytt pkt. 3.7.1   Brugata (SV_F1) utvides ved avkjøring til Rådhusgata (fra  

vest). Dette gjør at øvrig trafikk fra vest kan kjøre forbi. 
14. Nytt pkt. 3.7.3  Brugata (SV_F1) utvides ved avkjøring til Jernbanegata (fra  

vest). Dette gjør at øvrig trafikk fra vest kan kjøre forbi. 
15. Nytt pkt. 3.7.4  Det etableres rundkjøring som erstatter 2 T-kryss på FV175, 

Nes  
VGS, Nes Svømmehall m.fl. og Årnes barneskole, Runni 
ungdomsskole m.fl.  
GSV til de samme områder gjennomgås samtidig med fokus 
på trafikksikkerhet (krysningspunkter) og trygghet (lys mm). 

16. Nytt pkt. 3.7.5  Som et alternativ til foreslått løsning i for omlegging av Øvre 
Hagaveg (pkt 2.5.2) vurderes en løsning med trase fra nybygd rundkjøring i Øvre 
Hagaveg med undergang under jernbanen og adkomst inn i Nedre Hagaveg. 

 
Høringsutkast pr 16.1.18 – Planbeskrivelse 

17. 5.1.2   «Løkenjordet» tas ikke ut av planen, slik at dette fortsatt er 
innenfor grønn strek». 

 
18. Utvidelse av Årnes kirkegård  

Nes kommune ønsker så langt det er mulig at det alltid skal finnes ledige graver ved 
den gravplass innbyggerne naturlig og geografisk sokner til.  
Det vil være behov for gravplassutvidelse på Årnes i løpet av de nærmeste 8-12 år. 
Kirkegården utvides i nord (benevnt «areal 1» i arealbehovsanalysen – gravplass 
ved Årnes kirke (Grindaker 2014). Dette alternativet vil kunne bidra til å løse 
utfordringen med parkering også. 
 

19. BOP_F3 (Svarverud barnehage) reguleres i stedet for offentlig eller privat 
tjenesteyting til park/friområde. 

 
Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende forslag på vegne av Nes Arbeiderparti, Nes 
Senterparti og Nes Sosialistisk Venstreparti: 
 

Utvalget for teknikk, næring og kulturs innstilling punktene 1-5 vedtas.  
 
Nytt pkt 6: 
Strandområdet fra Årnesbrua til Høie beholdes som friområde. 
Felt BKB F2 i planforslaget reguleres derfor til offentlig friområde. Det tillates oppført nye 
bygg og tiltak som skal være tilgjengelige for allmennheten. Utearealene opparbeides som 
park og festplass, med fasiliteter som f.eks skatepark og sandvolleyballbane. Det tillates 
ikke arealbruksformål eller tiltak som hindrer allmenn bruk og offentlig tilgjengelighet. 
 
Nytt pkt  7: 
 



Kirkegårdsutvidelse. 
Tilliggende områder til Årnes kirkegård avsettes til kirkegårdsutvidelse. Dette gjelder 
Runnivegen 1 pluss jordene til Årnes Gård som grenser opp mot eksisterende kirkegård i 
sør. Det vises til utvidelsesarealene 1, 2 og 3 i arealbehovsanalyse fra Grindaker 
Landskapsarkitekter som er vedlegg til saken.  

 
Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende forslag på vegne av Nes Arbeiderparti og 
Nes Senterparti: 
 

På feltene BKB og B_F2 tillates byggehøyder på inntil 5 etasjer med tilbaketrukken 6.etasje. 
 
Representanten Vivian Wahl fremmet følgende forslag på vegne av Nes Senterparti: 
 

Med begrunnelse i de store arealer dyrka jord innenfor grønn strek i KDP Årnes og en 
nødvendig revurdering av arealene iht. gjeldende nasjonale føringer bes Nes kommune gå i 
dialog med R&Å idrettslag for planlegging og fornyelse av sine anlegg på bestående 
områder. 
Dagens grusbane ved Nes Sykehjem som idrettslaget disponerer makeskiftes med tomta til 
tidligere Årnes Samfunnshus. 

 
Representanten Odd Hagen fremmet følgende forslag på vegne av Nes Kristelig folkeparti: 
 

Området ved Misjonshuset korrigeres slik at det blir i overensstemmelse med dagens bruk. 
 
Votering: 
 
Første avsnitt i repr. Wahls forslag ble vedtatt med 7 mot 4 (2 FRP, 1 H, 1 V) stemmer. 
Andre avsnitt i repr. Wahls forslag fikk 2 stemmer (2 SP) og falt. 
 
Første avsnitt i repr. Rønoldtangens første forslag («Utvalget (…)») ble enstemmig vedtatt. 
Andre avsnitt i repr. Rønoldtangens første forslag («Nytt pkt 6») ble enstemmig vedtatt. 
Tredje avsnitt i repr. Rønoldtangens første forslag («Nytt pkt 7») ble enstemmig vedtatt. 
 
Repr. Rønoldtangens andre forslag (på vegne av SP og AP) ble satt opp mot punkt 11 i repr. 
Jevnes forslag. Repr. Rønoldtangens forslag ble vedtatt med 6 stemmer (3 AP, 2 SP, 1 SV) mot 5 
(2 FRP, 1 H, 1 V, 1 KRF). 
 
Det ble votert punktvis over repr. Jevnes øvrige forslag: 
1. ble enstemmig vedtatt. 
2. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
3. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
4. fikk 4 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 V) og falt. 
5. ble enstemmig vedtatt. 
6. ble enstemmig vedtatt. 
7. ble enstemmig vedtatt. 
8. ble vedtatt med 10 stemmer mot 1 (1 SV). 
9. fikk 4 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 V) og falt. 
10. fikk 4 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 V) og falt. 
12. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
13. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
14. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
15. ble enstemmig vedtatt. 
16. ble enstemmig vedtatt. 
17. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
18. var ivaretatt gjennom vedtak av repr. Rønoldtangens forslag til nytt punkt 7, og ble ikke votert 
over. 
19. fikk 5 stemmer (2 FRP, 1 H, 1 KRF, 1 V) og falt. 
 
Repr. Hagens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 




