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SAMMENDRAG AV INNSPILL MED KOMMUNEDIREKTØRENS KOMMANTARER, datert 18.05.2021 

 

 

 

  

Innspill nr.                           Avsender: 
1.  Fylkesmannen i Oslo og Viken 

2.  Viken fylkeskommune 

3.  Ruter AS 

4.  Norges vassdrag- og energidirektorat 

5.  Bane NOR SF 

6.  LP Eiendom AS 

7.  Sandella v/Marius Mehren 

8.  Tore g. Henni 

9.  Magnus Lien 

10.  Runnivegen 9, 11 og 13 

11.  Nes kirkelige fellesråd   

12.  Kent Eric Bugge og Hanna Opaker 
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 Avsender 
Dato 

Innspill Kommunedirektørens kommentar 

1 Statsforvalteren i 
Oslo og Viken 
08.09.2020 

Statsforvalteren mener det er positivt at planen legger opp til høy tetthet og 
ulike størrelser på boenheter.  
 
Deler av fasader vil vendes mot gul støysone i henhold til statens vegvesen 
sine støyvarselkart. Statsforvalteren mener derfor at det må utarbeides en 
støyrapport med forslag til avbøtende tiltak som sikres gjennomført i plan.  
 
Statsforvalteren ber på generelt grunnlag om at plankart og bestemmelser 
kvalitetssikres for det tas opp til endelig behandling. 
 

Runni har som Statsforvalteren påpeker 
områder i gul støysone. Det kan derimot ta lang 
tid før de aktuelle feltene utvikles og det er 
derfor lite hensiktsmessig å utarbeide 
støyrapport nå. Forholdet sikres istedenfor 
gjennom bestemmelser, som krever 
støyrapport ved en eventuell utvikling. 
Forholdet er muntlig avklart med Statsforvalter.  
 
Tas til etterretning 
 

2 Viken 
fylkeskommune 
11.09.2020 

Viken fylkeskommune anbefaler at det tas inn et punkt i bestemmelsene 
som sikrer at fylkeskommunen varsles ved funn av arkeologiske 
kulturminner. 
 
Viken fylkeskommune poengterer at Årnes har, i motsetning til mange andre 
tettsteder i fylket, bevart karakteren av stasjonsby med store deler av det 
historiske bygningsmiljøet intakt. Stasjonsbyen Årnes er dermed et 
kulturminne av regional interesse. Det er avgjørende for 
kulturminnemyndigheten at kommunen følger opp intensjonen og 
bestemmelsene i den fastsatte verneplanen for Årnes sentrum. 
Fylkeskommunen henviser til at deler av planområdet er omfattet av 
hensynssonen Stasjonsbyen Årnes (se Kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer 2017-2030, kap. 3.12). Her ligger det retningslinjer som sier at 
kulturminneregistrerte bygninger skal reguleres bevart gjennom bruk av 
hensynssoner. Den sikrer også at eventuelle nybygg skal tilpasses hva gjelder 
proporsjoner og materialbruk. 
 
Etter Fylkeskommunens syn er ikke hensynet til kulturminneverdiene 
tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. De mener forslaget ikke kan sies å være 
utformet i tråd med Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 

Bestemmelse om varsel ved funn av 
arkeologiske kulturminner er lagt inn i planens 
bestemmelse §2.8. 
 
Kommunedirektøren har justert planforslag 
etter førstegangsbehandling og mener nå det i 
tilstrekkelig grad hensyntar eksisterende 
kulturmiljø.  
 
Felt BKB 7 har fått en redusert størrelse ut mot 
Runnivegen for at man skal ha klare siktlinjer til 
BKB 6. Krav om detaljregulering er også 
forsterket, der det nå foreslås at endelige krav 
til byggehøyder og utnyttelsesgrad fastsettes 
gjennom regulering. Det understrekes at 
bebyggelsen skal underordne seg eksisterende 
kulturmiljø. Det settes også et makstall for 
mulig utnyttelse som er 750 kvm lavere enn ved 
offentlig ettersyn, på 2 500 kvm.  
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2017-2030. De mener videre at ny bebyggelse i tråd med planforslaget vil i 
stor grad bryte med den etablerte strukturen med store villaer på romslige 
tomter. Eiendommen «Løvstad» (gbnr 167/39) vil oppleves avskåret fra 
resten av hensynssonen som følge av tiltaket. Fylkeskommunen ser det 
særlig uheldig er at man tillater ny bebyggelse mellom denne villaen og 
Runnivegen, noe de mener vil være fullstendig ødeleggende for opplevelsen 
av kulturminnet for forbipasserende. 
 
Fylkeskommunen vil ikke motsette seg ny bebyggelse på felt BKB7, men 
mener utnyttelsen bør reduseres til det halve. De mener at ny bebyggelse 
må trekkes tilbake fra gaten, i tråd med den etablerte strukturen innenfor 
hensynssonen. Nye bygninger bør ha karakter av villabebyggelse i tråd med 
strøkskarakteren. Det foreslås at bestemmelse §6.2.1 utvides til å sikre at ny 
bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar dette forholdet.  
 
Fylkeskommunen påpeker at offiserbrakka (gnr/bnr 167/85) er ikke regulert 
med hensynssone i plan. Her bør det reguleres inn en hensynssone bevaring 
kulturmiljø med tilhørende bestemmelser. 
 
På generelt grunnlag bør man unngå for skarpe skiller mellom hensynssoner 
og omliggende områder. Det er viktig at man får fine overganger og at 
planen detaljeres tilstrekkelig for å sikre forholdet, samtidig som man kan 
legge opp til ny og noe tettere bebyggelse.  
 
Fylkeskommunen støtter Ruter når det gjelder viktigheten av en tilstrekkelig 
stor og funksjonell gateterminal for buss. Fylkeskommunen anbefaler en 
dialog med Ruter. Det minnes om at atkomst og areal for taxi og 
varetransport må ivaretas. Bussholdeplass må utformes i henhold til 
håndbøker N100 og V123.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offiserbrakka er inkludert i hensynsonen, og 
dette er også presisert i bestemmelse § 6.2.1 
Hensynssone – bevaring av kulturmiljø (H570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Løsning for buss er vurdert på nytt og det er 
gjennomført et møte med Ruter for å se på 
alternative løsninger. Kommunedirektøren har 
valgt å ikke justere løsningen i forbindelse med 
planarbeidet. Det vil være mer hensiktsmessig å 
se på løsning opp mot behovet, i forbindelse 
med at mulighetsrommet skal utredes i forhold 
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til framtidig utbygging av Årens skole på 
området Runni. 
 

3 Ruter 
11.09.2020 

Ser utfordringer med en lang ensidig terminal. Løsning vil gi mye tomkjøring, 
være uoversiktlig med tanke på at busser får forskjellige stoppesteder fra 
dag til dag og løsningen er lite fleksibel. 
 
Det er også behov for tilstrekkelig venteareal ved terminalen for å unngå 
trengsel og farlige situasjoner. Det skal etterstrebes plattformbredder som 
ikke overskrider passasjertetthet på plattform på 1m2 per påstigende 
passasjer. 

På bakgrunn av innspill fra Ruter og Viken 
fylkeskommune ble det gjennomført et møte 
med Ruter 27.11.2020 for å se på utforming av 
kollektivterminal.  
 
Ruter ønsket større fleksibilitet med en tosidig 
terminal. Det er flere trafikktiltak, som 
stengning for personbiltrafikk når terminal 
brukes for av/på setting av elever, som kan 
vurderes. I etterkant av møtet vurderte 
kommunedirektøren derfor saken på nytt. Det 
er valgt å ikke justere løsningen i forbindelse 
med planarbeidet. Det vil være mer 
hensiktsmessig å se på løsning opp mot 
behovet, i forbindelse med at mulighetsrommet 
skal utredes i forhold til framtidig utbygging av 
Årens skole på området Runni. 
 

4 NVE 
30.06.2020 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir et generelt svar ved 
utarbeiding av reguleringsplaner. NVE minner om at det er kommunen som 
har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og skredfare, 
overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 
dispensasjoner. 
 

Tas til orientering 

5 Bane NOR 
25.06.2020 

Ingen merkander Tas til orientering 

6 LP Eiendom AS 
08.09.2020 

LP Eiendom AS, eier Runnivegen 25. 
Runnivegen 25 og 27 grenser mot planområdet i nord, vis-à-vis ny 
barnehage. 
Eiendommene består i hovedsak av industri/næringsbygg som trenger større 

Det blir ikke aktuelt å ta med disse arealene i 
reguleringsplan for Runni, da det vil lede til en 
større og mer omfattende planprosess. Det 
vurderes heller ikke som viktig at de to 
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oppussing de neste 10 årene.  
 
Eierne ønsker å se på muligheten for å flytte virksomheten og at tomtene 
innlemmes i planen for å se på potensialet for å transformere til bolig.  
Tomtene ligger sentralt plassert i umiddelbar nærhet til skole og barnehage.  
 

områdene ses i sammenheng.  
 
Kommunedirektøren ber LP Eiendom AS om å 
sende inn et innspill i forbindelse med rullering 
av kommuneplan, som er en mer riktig arena 
for å vurdere om eiendommene skal 
omreguleres og at det skal legges til rette for en 
transformasjon til bolig.  
 

7 Sandella v/Marius 
Mehren 
11.09.2020 

Eier Runnivegen 27. 
Ønsker sammen med LP eiendom AS på Runnivegen 25 å se på mulighetene 
for transformasjon til bolig, se innspill over. 
 

Se svar til innspill 7. 

8 Tore G. Henni 
30.08.2020 

Tore G. Henni, som bor på Runnisletta 2, ønsker at man ser på muligheten 
for fortau på motsatt side av Runnivegen kontra foreslåtte regulerte løsning. 
Fortauet vil da gå langs næringsarealet som kan gi en penere og ryddigere 
løsning. Arealet brukes heller ikke til noe i dag. 
 
Kryssing til skole og boligområdet kan gjøres på opphøyde gangfelt. Man kan 
også se på muligheten for å stenge utkjøringer næringsvirksomhetene har til 
Runnivegen, såfremt det finnes alternative utkjøringer til andre veger. 
 
Gjør oppmerksom på at det finnes mange kabler mellom deres eiendom og 
Runnivegen og at det ligger en kabelkum på nordsiden av Runnisletta. 

Nes kommune mener at det ikke er grunnlag for 
å flytte fortau over til andre siden av 
Runnivegen på dette tidspunkt. Det er per i dag 
ikke funksjoner myke trafikanter bør trekkes 
imot på denne siden av vegen.  
 
I fremtiden ved en eventuell transformasjon av 
arealene kan det bli aktuelt å etablere tosidig 
fortau langs Runnivegen.  
 
Tas til orientering.  
 

9 Magnus Lien 
11.09.2020 

Magnus Lien, som bor i Runnivegen 58 har følgende innspill: 

 Påpeker at kollektivtrafikk i Runnivegen, da særlig mellom depo og 
kryss Runnivegen x Seterstøavegen gjør stor skade på vegen. Det 
rister også i huset når bussene kjører forbi. 

 Spør hva planene er for støyskjerming mot bebyggelse i/mot 
Runnivegen. 

Tas til orientering. Forholdet er meldt videre til 
Kommunalteknikk som kan vurdere behov for 
opprusting.  
 
For tiltak opp og rundt Runnivegen må det 
redegjøres for støy tidlig i en utbyggingsprosess, 
som legger premisser for om en støyrapport må 
utarbeides.  
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10 Runnivegen 9, 11 og 
13 
11.09.2020 

Grunneierne Hans Mikal Kristiansen, Gunnar Teig og Kent Eric Bugge har 
skrevet et samlet innspill. 
 
Grunneierne ønsker at vern av uthus på BKB 6 tar ut, og at hensynssone for 
bevaring kulturmiljø fjernes. De ønsker at området hvor uthuset står inngår i 
BKB7 og kan bebygges. De mener verdien og plasseringen av uthuset tilsier 
sanering eller flytting som beste løsning. 
 
Grunneierne innenfor område BKB7 ønsker at krav til detaljregulering for 
utvikling av delfelt BKB7 fjernes og områdereguleringen for Runni er 
tilstrekkelig. 
 
Det foreslås noen konkrete endringer til planens bestemmelser: 

 Ønsker at bestemmelse som sikrer andel boenheter til tjenesteyting 
og en andel ordinære boliger, heller viser en mulighet fordeling.  

 Ønsker at det ikke spesifiseres at regnbed er løsning for hvordan 
overvann skal håndteres, men at det heller skal være en 
bestemmelse som sikrer at overvann håndteres på feltet.  

 Ønsker at det gjøres unntak for uthus i bestemmelse som sikrer at 
bevaringsverdig bebyggelse for BKB6 opprettholdes. 

 
 
Forholdet rundt BKB 6 og 7 er vurdert på nytt 
frem mot sluttbehandling. Man har valgt å 
videreføre vernet av uthuset. Det fremstår som 
verneverdig i seg selv, men er også en del av et 
mer helhetlig kulturmiljø, som også er sikret 
gjennom overordnet kommunedelplan for 
Årnes. Se også svar til Viken fylkeskommune. 
 
Kommunedirektøren mener at det er viktig at et 
konkret prosjekt vurderes gjennom en egen 
reguleringsprosess for å sikre en god tilpassing 
til kulturmiljøet.  
 
- Bestemmelse som sikrer en fordeling mellom 
ordinære boliger og omsorgsboliger er 
videreført og. Hensikten er å fordele behovet 
for omsorgsboliger på hele planområdet slik at 
området fremstår som et ordinært boligområde 
og konsentrasjoner av omsorgsboliger unngås.  
- Nes kommune ønsker en høy områdestandard 
for Runni.  Et grep er å gjøre områdets 
overvannshåndtering om til en attraktiv del av 
uteoppholdsarealene. Bestemmelsen er ikke 
endret. 
- Viser til punkt over.  
 

11 Nes kirkelige 
fellesråd 
11.09.2020 

Nes kirkelige fellesråd mener det haster å få på plass en gravplass utvidelse. 
Viderefører tidligere anmodning om at Runnivegen 1 omdisponeres til 
formålet og er kritisk til at tomten nå er tatt ut av planforslaget. 
 

Utfordringene for gravplassen håndteres nå i 
rullering av kommuneplanen og er tatt ut av 
planen.   
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Fellesrådet påpeker viktigheten av Årnes kirke som identitetssymbol for 
Årnes. Siktlinjer til kirken fra omkringliggende bebyggelse og landskap bør 
opprettholdes. 
 
De er positiv til at reguleringsplan legger opp til en nedtrapping mot kirken. 
Mener nærmeste bebyggelse mot gravplass bør begrenses til tre etasjer. 

Dette er et forhold Kommunedirektøren har 
vært bevisst på gjennom planprosessen. 
Siktlinje nord-sør er sikret i plankart gjennom 
Leirvegen og fortsettelse i gangstruktur til 
kirken.  
 
Det legger ikke opp til nedtrapping mot kirken. 
Endelige byggehøyder for BKB 7 bestemmes i 
egen detaljregulering, men skal underordnes 
eksisterende kulturmiljø.  
 

12 Kent Eric Bugge og 
Hanna Opaker 
03.03.2020 

Kent Eric Bugge og Hanna Opaker, Grunneiere Runnivegen 13, mener det 
ikke lenger foreligger grunnlag for å verne hus på Runnivegen 13. Det ble 
gjennomført endringer av fasade og tak for retningslinjene før kulturminner 
ble gjeldende i 2018. Uthuset sin stand tilsier sanering eller flytting som 
beste løsning. 
 
Grunneierne er bekymret for å bli bygget inne av felt BKB7, som forhindrer 
en fornuftig realisering av eiendommen. Ønsker derfor at vern fjernes og at 
eiendommen innlemmes i felt BKB7. Ønsker også at krav til detaljregulering 
for BKB7 fjernes slik at det ikke blir en unødig reguleringsrisiko for å utvikle 
området. 

Forholdet rundt BKB 6 og 7 er vurdert på nytt 
frem mot sluttbehandling. Kommunedirektøren 
har valgt å videreføre vernet av hus på 
Runnivegen 13 med tilhørende uthus. Det 
fremstår som verneverdig i seg selv, og er en del 
av et mer helhetlig kulturmiljø. Noe som også er 
sikret gjennom overordnet kommunedelplan 
for Årnes. Se også svar til Viken fylkeskommune.  
 
Utbyggingspotensialet for eiendommene 
innenfor BKB7 er foreslått redusert fra 3250 til 
2500 kvm. Bygge og formålsgrenser for BKB 7 er 
justert for å unngå at BKB 6 bygges inn. Se 
vurdering i saksfremlegget.  
 
Kommunedirektøren mener det er 
hensiktsmessig med et krav om detaljregulering 
for å sikre at et fremtidig prosjekt har en god 
tilpassing til kulturmiljøet. 

 


