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Varsel om oppstart av Områdereguleringsplan for Auli skole og idrettshall 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Nes kommune med dette oppstart av arbeid 
med områdereguleringsplan for skole og idrettshall på Auli i Nes kommune. Gjeldende 
reguleringsplaner som overlappes av ny plan, vil bli foreslått opphevet.  
 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for en eventuell utvidelse av Auli skole, samt for 
bygging av ny idrettshall ved Auli skole. Området skal utvikles som et funksjonelt 
flerbruksområde, med trygge og gode utearealer og adkomstforhold. Varslet planområde tar 
høyde for endret utforming av eksisterende samferdselsanlegg, for blant annet å vurdere 
adkomst for buss i til skolens område. Endelig avgrensning av planområdet vil bli avklart gjennom 
planprosessen. 
 
Beskrivelse av området  
Auli skole ligger midt inne i et godt etablert boligfelt, og er opprinnelig fra 1970-tallet. Skolen er 
senere påbygget/utvidet i flere omganger, og består i dag av tre separate skolebygg, samt en 
gymsal.  
 
Skolen har adkomst både fra Lyngvegen i vest, og fra Skredderstuvegen i øst. Hovedadkomst er 
fra Skredderstuvegen. Det er parkeringsplasser på begge sider. Det skal vurderes en løsning for 
adkomst med buss. 
 
 
Avgrensning av planområdet 
Planområdet utgjør 69 daa og omfatter deler av gnr/ bnr 201/2 og flere.  I gjeldene 
kommunedelplan er området avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting, boligbebyggelse og 
friområde. Området er i gjeldene reguleringsplan regulert til offentlig bebyggelse, boliger, offentlig 
friområde, kjørevei, gang-sykkelvei, parkeringsplass, felles parkeringsplass og annen veigrunn. 
Der gjeldende reguleringsplan evt. overlappes av et nytt planforslag, vil den gjeldende planen bli 
foreslått opphevet.  
 
Det er lagt til grunn en romslig avgrensing av planområdet ved varslingen for å sikre at eventuelle 
mindre justeringer faller innenfor endelig planavgrensning. Dette kan for eksempel være 
trafikksikkerhetstiltak. Planområdet vil kunne innsnevres gjennom videre prosess. 
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Kartutsnitt som viser planområdet med stiplet linje.  

 
Vurdering av konsekvensutredningsplikt 
Reguleringsplanarbeidet er vurdert etter forskrift om konsekvensutredninger §§ 2 og 3, jf. § 4. 
Tiltaket faller ikke inn under kriteriene i forskriften, og skal derfor ikke konsekvensutredes. Forslag 
til reguleringsplan for Auli skole og idrettshall vil utformes slik at det i hovedtrekk vil være innenfor 
rammene gitt i overordnede planer. Både gjeldende kommuneplan og gjeldende reguleringsplan 
avsetter planområdet dels til offentlig og privat tjenesteyting. Forslaget anses ikke å få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn. 
 
Innsending av kommentarer/ merknader 
Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Nes 
kommune via svarskjema på høringsportalen: https://www.nes-ak.kommune.no/horinger/. 
Uttalelser pr. brev sendes til Nes kommune, Postboks 114, 2151 Årnes eller på e-post: 
postmottak@nes-ak.kommune.no. Merk oversendelsen med saksnummer 2019/1237. 
 
Fristen for innsending av høringsuttalelser er fredag 05.07.2019. 
 
Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Nes kommune v/Christine Riiser Wist, tlf. 41437114, 
epost christine.wist@nes-ak.kommune.no  
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