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INNSPILL TIL PLANFORSLAG, SAKSNR. 20/13929. VEDR. AULI B15 
 
På vegne av Yngvild og Eriane Wennevold gir vi herved følgende innspill til kommunens forslag om 
å omregulere boligområde B15 i Auli fra boligbebyggelse til LNF: 
 
Innledningsvis ønsker vi å påpeke at Yngvar Wennevold i en lang periode jobbet hardt for å legge 
til rette for boligbebyggelse på området. Januar 2020 ble han diagnostisert med kreft, en kreft som 
dessverre endte med dødsfall kun 11 måneder senere, i desember 2020. Det er i ettertiden hans 
to døtre, nevnt innledningsvis, som har overtatt arbeidet med å få iverksatt arbeid med 
boligbebyggelse i området. Yngvars dødsfall og innsatsen som er lagt ned har vært en påkjennelse 
for de pårørende, og vi håper Nes Kommune og formannskapet vil respektere arbeidet som er lagt 
ned, og la familien Wennevold fullføre det som er påbegynt. 
 
Vi ønsker videre å påpeke at familien Wennevold i god tro har innrettet seg etter kommunens 
tidligere planregulering og brukt store summer på konsulenttjenester, oppmålinger, tegninger og 
undersøkelser av eventuelle kulturminner i området. En omregulering til LNF vil medføre at alle 
pengene som er brukt, og at alt arbeidet nedlagt har vært til ingen nytte. Dette særlig fordi området 
ikke er produktiv skog, og kun fjellgrunn. Det kan reises spørsmål om hvem det er rimeligst at bærer 
kostnadene for disse undersøkelsene dersom kommunen uten forvarsel snur i sin regulering av 
området.  
 
Det har også vært brukt mye penger på at kommunen og Statens vegvesen skal bli fornøyde med 
tilkomst til feltet og til infrastrukturen. Samme poeng som over vil gjøre seg gjeldende til dette 
punktet. 
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Videre fremstår det i det hele som det er i kommunens beste interesser å beholde området regulert
til boligbygging. Som nevnt er området på fjellgrunn, noe som gjør det til et ypperlig sted for
boligbebyggelse hvor man ikke trenger å være redd for kvikkleire. Familien Wennevold har fått
flere henvendelser fra utbyggere og er for tiden i dialog med flere, noe som viser stor interesse for
å bygge på feltet. Flere av henvendelsene har kommet fra lokale, så et boligprosjekt i området vil
potensielt hjelpe lokale bedrifter i en ellers tøff periode.

Det fremgår av saksframlegget datert 20.03.2022 at utviklingene av demografien er et viktig
h en syn i u t viklin gen av kom mu nep lan en . Særlig legges d et vekt p å at N es’ ald ren de bef olkn in g vil
sette press på økonomien i årene fremover. Et boligprosjekt på området B15 vil legge til rette for
utvikling av nybygg som kan være attraktive førstegangshjem for unge tilflyttere, så vel som
etablerte barnefamilier som ser etter en bolig i et området med kort vei t il barnehage, skole,
butikker mv.

Det fremstår som at det for kommunen er et sentralt poeng å sørge for at infrastruktur,
kapasiteten i skoler og barnehager mv. ikke sprenges, og at det begrunner omreguleringen. Dette
fremstår imidlertid ikke overbevisende all den tid det foreslåes andre områder både endret fra
LNF til boligformål og offentlige formål og til boligformål. Andre regulerte felt som er kommet inn
under Nes kommune etter grenseendringen mellom Nes og Sørum bør ikke påvirke allerede
avsatte områder som lokale innbyggere gjennom flere år har arbeidet med og tatt store
økonomiske kostnader knyttet til. Dersom kommunen anser at kapasiteten på infrastrukturen er
et problem så kan dette løses med bestemmelser om rekkefølge mv. Til sist bemerkes det at B15
i denne sammenheng har forholdsvis få boliger.

Videre vil det ta forholdsvis lang tid før boliger i området står ferdigstilt og familier kan flytte inn.
Dette er tid kommunen kan bruke på å bygge ut infrastrukturen i området.

Sett hen til arbeidet og ressursene som allerede er lagt ned i å gjennomføre et prosjekt med stort
potensial for gevinst for kommunen fremstår det i det hele som både uheldig og mindre fornuftig
å ta området ut av gjeldende kommuneplan og tilbakeføre det til LNF. Forslaget om å ta området
ut fremstår som upåregnelig og ubegrunnet etter så kort tid.

På vegne av grunneier bes det om at kommunen viderefører B15 avsatt til boligformål.

Med hilsen

Torkil Røseid
Advokat
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