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Innspill til kommuneplan 2022 - 2034 for Nes kommune, vedr. B15 Auli

Viser til forslag til Kommuneplan for Nes 2022-2034 som ligger ute på høring til 22.08.2022. På vegne av
grunneiere i felt B15 – Yngvild og Eriane Wennevold - oversender vi denne uttalelsen til
kommuneplanforslaget.

Vi ser av vedtak i formannskapet den 19.04.2022 at område B15 Auli ble tatt ut av kommuneplanen etter et
felles benkeforslag fra SP og AP. Kommunedirektøren hadde ikke noe sted i sin saksutredning eller
plandokumentasjon drøftet eller utredet noe omkring et slikt utfall, og hadde med i sin innstilling at
planforslaget for B15 skulle videreføres som boligformål. jfr. plankart datert 11.03.2022.

Før formannskapets behandling ble det den 05.04.2022 gjort enstemmige vedtak i henhold til innstillingen fra
kommunedirektøren, i utvalg for teknikk, næring og kultur, utvalg for oppvekst, helse og velferd, Nes Eldreråd
og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

B15 lå inne i kommuneplanens arealdel for perioden 2019-2030:

Nes kommune

postmottak@nes.kommune.no.
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B15 ble videreført i forslag til kommuneplankart datert 11.03.2022:

Grunneier Yngvar Wennevold hadde i lang tid arbeidet med område B15. Det ble igangsatt arbeid med
reguleringsplan i 2019 med planinitiativ innsendt til kommunen den 23.01.2019. Oppstartsmøte ble avholdt
den 05.02.2019, og saken ble fremmet for politisk behandling for avklaring av igangsettelsestidspunkt i
formannskapet 09.04.2019 hvor formannskapet fattet vedtak om at det bl.a. må påregnes rekkefølgekrav.

Den 29.05.2019 ble det sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, opphevelse av deler av
reguleringsplaner, og forhandlinger om utbyggingsavtale. Dette ble kunngjort i Raumnes den 31.05.2019.
Det kom inn 17 merknader til oppstart, og spesielt Fylkesmannen bemerket at området ligger et stykke unna
kollektivknutepunkt og vil bli bilbasert. Fylkesmannen frarådet kommunen å gå videre med planarbeidet.
Tross dette var kommunen innstilt på at planarbeidet kunne fortsette.

Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført i oktober 2019 og rapport forelå 12.05.2020 (ingen funn).

Planarbeidet kom godt i gang, og underveis koordinering med kommuneadministrasjonen i den forbindelse.

I planarbeidet skal en også avklare anleggelse av ny veg som knyttes til Grendevegen fram til
kollektivterminalen ved Aulivegen med sikte på å kunne sikre best mulige trafikkforhold i området. Ny veg vil
også fungere som ny adkomstveg til Korsdalen barnehage, og som ny adkomstveg for eiendommene som i
dag bruker Nylandsvegen, slik at eksisterende utkjøring fra Nylandsvegen til Aulivegen kan saneres. Det ble
jobbet med makeskifte mellom kommunen og grunneiere i den anledning, og detaljerte kart med arealer ble
utarbeidet.

Som en forstår av ovenfor nevnte prosess, ble det arbeidet en god del med adkomst og muligheter for
utvikling av område B15. En foreløpig planskisse forelå sommeren 2020.

B15
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Planskisse, muligheter, juli 2020: 

 
 

I arbeidet med planskissen er det lagt vekt på hovedadkomsten til området, arronderingen av arealene langs 
Grendevegen, tilleggsareal til Korsdalen barnehage, grønnstruktur, gang-/sykkeladkomster mot skolen og 
flomveier jfr. overvann. 

Innenfor området er det foreløpig tenkt en kombinasjon av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert 
småhusbebyggelse og mulig leilighetsbebyggelse/blokkbebyggelse. Det tenkes dermed bebyggelse med 2 - 
4 etasjer. Den videre planprosess vil avklare boligtyper og antall boligenheter. 

Oppdragsgiver Yngvar Wennevold ble syk i 2020 og gikk dessverre bort desember samme år. 

B15 ble som nevnt ovenfor videreført i forslag til kommuneplan for 2022-2034, og var dermed en del av 
arealreserven på over 4400 boliger i gjeldende kommuneplan. Med det argumentet ble mange nye 
arealinnspill silt ut i formannskapets møter oktober-november 2021. Samtidig er nye boligareal tatt inn, og 
eksisterende felt B15 tatt ut (formannskapets forslag og vedtak). 
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Reguleringsplanprosessen er som ovenfor nevnt kommet godt i gang, og ble stilt i bero i en kortere periode 
grunnet grunneiers bortgang. Det er planlagt gjennomføring av ytterligere utredninger i nærmeste fremtid slik 
at planprosessen kan videreføres som planlagt. 

På vegne av grunneierne bes det om at området B15 videreføres som boligområde i kommuneplanens 
arealdel. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 

Aksel Askeland   
Senior arealplanlegger 
 
 
 
Kopi:   Eriane S. Lier Wennevold, Sarpsborgveien 810, 1894 Rakkestad 


