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1. SAMMENDRAG 

 
Reguleringsplanen utarbeides av Norconsult AS, på vegne av Øvre Romerike Eiendom AS. 
Planområdet er på ca. 65 daa, og er i kommuneplanen i all hovedsak avsatt til boligbebyggelse.  
 
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Årnes (vedtatt i 2019), og innenfor grønn grense. 
Kommunedelplanen skal gi stabile rammer for planlegging innenfor grensen, og tilrettelegge for 
nødvendig utbygging som kan fremme transformasjon og fortetting. Den grønne grensen avgrenser 
Årnes tettsted mot tilliggende landbruksområder, og er basert på analyser av gangavstand fra sentrum 
og andre viktige funksjoner.  
Planområdet med planlagt utbygging er således i tråd med kommunedelplanen og innenfor grønn 
grense, og dermed definert å være en del av tettstedet Årnes.  
 
Reguleringsplanen legger til rette for om lag 83 boliger av ulike størrelse i form av konsentrert 
småhusbebyggelse kjedede eneboliger og rekkehus, og noen eneboliger.  
 
I midten av planområdet ligger husmannsplassen Øverheim på gnr. 169, bnr. 223 der det i dag ligger 
et gammelt laftet bolighus fra 1800-tallet. Huset omfattes ikke av kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljøer. Formannskapet har innstilt på at huset på Øverheim skal tas vare på ved at det flyttes 
innenfor området eller til et sted utenfor området. Planforslaget legger opp til at huset rives. 
 
Det er stilt krav om at det skal utarbeides en matjordplan slik at matjorda kan tas vare på og 
gjenbrukes som matjord andre steder. 
 
I sør omfatter reguleringsplanen adkomstløsning med ny kjøreveg fra Øvre Hagaveg. Ny adkomstveg 
ligger innenfor areal avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel, og vegen er lagt så tett inntil 
eksisterende bebyggelse som mulig for å berøre minst mulig areal avsatt til LNFR-formål. Her er det 
også lagt inn et areal for enebolig slik at en får utnyttet et inneklemt areal mellom adkomstvegen og 
mot eksisterende bebyggelse like i vest. I oppstartmøtet med kommunen ble det avklart at denne 
adkomstløsningen i LNF-område ikke vil utløse krav om konsekvensutredning. Planforslaget anses for 
ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget er vurdert til ikke å falle inn 
under forskriftens virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 
 
 

 
Oversiktskart med planområdet markert med svart stiplet linje (kilde: Kommunekart). 
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2. BAKGRUNN 

2.1. Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging i tråd med kommunedelplanen for 
Årnes. Det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse med noe innslag av eneboligtomter, med 
tilhørende infrastruktur, samt trafikksikre adkomstløsninger og leke-, oppholds- og aktivitetsmuligheter.  

2.2. Forslagsstiller  
Reguleringsplan for «B_F 6-8, Fjuk» fremmes av Norconsult AS, på vegne av Øvre Romerike 
Eiendom AS. 

2.3. Eierforhold 
Eiendommene som reguleres med tanke på boligutvikling er hovedsakelig: 
 

Gnr/bnr Eier/fester Areal innenfor planområdet i 
m² 

150/31, 169/30 Privat 822 
169/12 Privat 4 374 
169/36 Privat 16 519 
169/39 Privat 14 891 
169/40 Privat 20 610 
169/223 Privat 2 852 
169/255 Privat 3 304 

 
I tillegg omfatter reguleringsplanen deler av de kommunale vegene Skogfaret og Gamlevegen, og 
fylkesveg 1570 (Øvre Hagaveg). 

2.4. Historikk  
Utarbeidelsen av planforslaget var en periode i bero i påvente av at kommunedelplan for Årnes skulle 
bli vedtatt. Kommunedelplanen for Årnes ble vedtatt 18.06.2019, og kommuneplans arealdel for Nes 
kommune straks deretter (03.09.2019). Planområdet er avsatt til hovedsakelig boligbebyggelse, samt 
noe LNF- og friområde, både i kommunedelplanen og i kommuneplanens arealdel.   

2.5. Vurdering av konsekvensutredning 
Planforslaget anses å være i tråd med intensjonene i kommuneplanens arealdel. I sør omfatter 
reguleringsplanen adkomstløsning med ny kjøreveg fra Øvre Hagaveg. Ny adkomstveg ligger innenfor 
areal avsatt til LNFR-område i kommuneplanens arealdel. I oppstartmøtet med kommunen ble det 
avklart at denne adkomstløsningen i LNF-område ikke vil utløse krav om konsekvensutredning. 
Planforslaget er vurdert iht. plan- og bygningslovens § 4-2  ”Planbeskrivelse og 
konsekvensutredninger”, med tilhørende forskrift. Planforslaget anses for ikke å medføre vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Planforslaget er vurdert til ikke å falle inn under forskriftens 
virkeområde og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

2.6. Medvirkning- og planprosess 
Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort i Raumnes den 
30.11.2019. Berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser ble varslet ved brev datert 28.11.2019. 
Frist for merknader ble satt til 10.01.2020. Det kom inn 17 merknader, som er gjengitt og kommentert i 
kapittel 7. 
 
Det ble samtidig varslet igangsettelse av forhandlinger om utbyggingsavtale for planområdet mellom 
tiltakshaver og Nes kommune. Denne skal avklare forhold knyttet til utbyggingstakt og teknisk 
infrastruktur.  
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Planforslaget skal 1. gangs behandles i utvalg for teknikk, næring og kultur, og sendes ut til høring og 
offentlig ettersyn til blant annet grunneiere, naboer, interesseorganisasjoner og statlige 
fagmyndigheter. Reguleringsplanen vil deretter sluttbehandles i utvalg for teknikk, næring og kultur, før 
den vedtas av Kommunestyret.  
 

3. Beskrivelse av planområdet 

3.1. Beliggenhet og avgrensning 
Planområdet er på ca. 65 daa, og ligger ca. 1,6 km i luftlinje sørøst for Årnes sentrum. Planområdet 
grenser til fv. 1570 - Øvre Hagaveg og noe konsentrert småhusbebyggelse i sørvest, eneboliger i nord 
og nordvest, og skogsområder og noe dyrket mark i sør og øst.  

3.2. Eksisterende bebyggelse 
Det er to husmannsplasser innenfor planområdet; Øverheim gnr. 169, bnr. 223 og Nerheim gnr. 169, 
bnr. 255. På Øverheim ligger et gammelt laftet bolighus fra 1800-tallet, som ikke har vært vedlikeholdt 
de siste 20-30 årene. Nerheim er bebodd, og her ligger et bolighus, en garasje, en låve og et stabbur.  

 
Ortofoto som viser dagens situasjon innenfor varslet planavgrensning (kilde: Google maps). 

3.3. Veg- og trafikkforhold, herunder parkering 
Adkomst fra Øvre Hagaveg og til de to husmannsplassene er i dag via Bakkevegen og Skogfaret i 
nord. Skogfaret er også adkomst for fire eiendommer (gnr. 169, bnr. 130, 131, 132 og 155) som 
grenser til planområdet i nord. Lengst sør innenfor planområdet går det av en mindre landbruksvei fra 
Øvre Hagaveg.  

Lengst nordøst innenfor planområdet ligger en mindre parkeringsplass, for utfart til omkringliggende 
turområder. Adkomst hit er via Bakkevegen og Gamlevegen.  

Der planområdet grenser til Øvre Hagaveg i sør ligger busstoppet Nylænne. Herfra går det 
busstransport mot Årnes stasjon i nord, og mot Rånåsfoss stasjon og Sørumsand stasjon i sør.  

Nerheim 

Øverheim 
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3.4. Terrengforhold, landskap, vegetasjon 
Planområdet består av dyrket mark, beite og skogsområder. Det er ca. 23 daa dyrka mark innenfor 
planområdet, ca. 10 daa grasbevokste skråninger og ca. 26 daa skog.  
Planområdet ligger i et karakteristisk ravinelandskap, og det strekker seg to raviner i nord/sør-retning. 
I den vestre ravinen renner en bekk fra sør mot nord, mens i den østre ravinen er bekken lagt i rør 
gjennom planområdet, og arealet dyrket opp. Mellom ravinene, samt øst for den østre ravinen er det 
to flatere platåer. 

 
Arealressurskart over planområdet (kilde: Kommunekart). 
 

 
Bilde som viser deler av planområdet. Bildet er tatt fra nord, fra Skogfaret og innkjøringen til planområdet. 
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Som det fremgår av flyfotoet i kapittel 3.2 ovenfor, består området av noe skogsmark i sørøstre del av 
området. Av bildet nedenfor fremgår det at skog er tatt ut. 
 

 
Bilde som viser skog som er tatt ut innenfor planområdet. 

3.5. Grunnforhold 
Løsmasser 
Planområdet består av tykk havavsetning og elveavsetning ifølge kvartærgeologisk kart utarbeidet av 
NGU. I øvre lag må det dermed forventes torv, røtter og humusblandet materiale. 
 
Planområdet ligger ikke innenfor NVEs kartlagte faresoner for kvikkleireskred, og heller ikke i 
utløpsområde for skred fra omkringliggende kvikkleiresoner.  
 

Utsnitt fra løsmassekart (kilde: NGU) 
 
Løvlien Georåd AS har gjennomført en geoteknisk felt- og laboratorieundersøkelse, datert 22.05.2020. 
Grunnundersøkelsen indikerer tørrskorpeleire over middels fast og fast leire. Kvikkleire er påvist på 
dybder fra ca. 6,5 m i vest og på dybde ca. 15 m i søndre del. I nord er det ikke kvikkleire eller 
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sprøbruddmateriale i analyserte prøver. Boringer ble avsluttet i berg eller antatt berg på dybder ca. 6,3 
– 17,5 m i 5 av 6 borpunkter. Områdestabiliteten er tilfredsstillende, jf. vedlagte geotekniske rapport 
datert 22.05.2020. Foreliggende rapport er vurderinger av tidlig fase og begrenset til områdestabilitet. 
Det vil være behov for videre geoteknisk rådgivning knyttet til prosjektering av bygningers 
fundamentering i forbindelse med påfølgende byggesøknadsprosess. 
 
Erosjon 
Ifølge Miljøstatus er det stor erosjonsrisiko i tilknytning til de to ravinene som strekker seg i nordsør-
retning innenfor planområdet, mens de flatere platåene har middels eller liten erosjonsrisiko.  
 

 
Erosjonsrisiko (kilde: Miljøstatus) 
 
 
3.6. Flom 
Gjennom området renner det to bekker. Det er rørkulverter både innenfor og utenfor planområdet. Det 
er kun rørkulverten for vestre bekk som har en dimensjon som tåler en 200 årsflom. Rørkulvertene 
gjennom planområdet i østre bekk har ikke en dimensjon som tåler en 200 årsflom. Flomvannstanden 
innenfor planområdet er beregnet å være på kote 147,97. Dette innebærer at det innenfor flomsonen 
ikke kan oppføres bebyggelse, anlegg eller tiltak som ikke tåler å bli oversvømmet.  
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Kart som illustrerer flomsituasjonen ved en 200 årsflom (Norconsult). 
 

3.7. Støyforhold 
Planområdet er ikke støyutsatt. Bebyggelsen på Nordlitunet, langs Øvre Hagaveg, danner en skjerm 
mellom fylkesvegen og planområdet.   

 
Støysoner for riks- og fylkesveger, med avgrensning av planområdet (kilde: Statens vegvesen). 
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3.8. Kulturminner og kulturmiljø 
Innenfor planområdet er det to SEFRAK-registrerte bygninger; et våningshus på gnr. 169, bnr. 255 fra 
1700-tallet, og et våningshus på gnr. 169, bnr. 223 (Øverheim) fra 1800-tallet. Det tidligere annekset 
på Øverheim er revet. 

  
SEFRAK-registrert bebyggelse (kilde: Miljøstatus). 

 
Våningshuset på Øverheim slik det fremstår i dag (Norconsult). 
 
Huset på Øverheim er ikke omtalt i kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (2017), og heller 
ikke opplistet i kulturminneregistrerte bygninger i planbestemmelser og retningslinjer vedtatt 
21.03.2018 i kommuneplan for Årnes.  

I forbindelse med oppstartvarslingen skrev Viken Fylkeskommune at det ville være opp til kommunen 
å vurdere Husmannsstuas eventuelle lokale verneverdi; «Fylkeskommunen anbefaler at hele gbnr 
169/255, samt hovedhuset på 169/223 beholdes som historisk forankring og miljøskapende elementer 
i området, og reguleres med hensynssone H_570 – bevaring av kulturmiljø. Nærmere vurdering 
overlates til kommunen». 

Husmannsstua er i dag i meget dårlig forfatning, og det vil være behov for betydelig oppussing og 
modernisering for at den skal kunne bli beboelig. Forslagstiller kan ikke se at det er hensiktsmessig å 
videreføre boligen innenfor planområdet, og mener det er mest hensiktsmessige at den rives. 
Plasseringen til husmannsstua resulterer i at den også vil bli liggende høyere enn omkringliggende 
område, på grunn av behovet for å senke terrenget rundt i forbindelse med etablering av boliger og 
kjøreveg. 
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I Formannskapet i sak PS 20/123 den 27.10.2020 ble det innstilt på at huset på Øverheim kan flyttes 
til et sted enten innenfor eller utenfor planområdet. Innstillingen lyder som følger: 

 
 
Forslagstiller viser til at bevaring av husmannsstua kun var nevnt fra kommunens side i oppstartmøtet 
den 23.10.2019, med følgende tekst: «Må beskrives. Kommunen opplyser at det er en husmannsstue 
med bevaringsverdi innenfor planområdet. Kommunen signaliserte at verneverdige bygninger og evt. 
krav i reguleringsplanen ville undersøkes nærmere». I form av etterskrift til referatet fra oppstartmøtet, 
ble det opplyst at Husmannsstua er SEFRAK-registrert med høy verneverdi og at kommunen ønsker 
at den skal sikres med hensynssone for bevaring. Dette på tross av at den ikke omfattes av 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Forslagstiller mener at det svekker tilliten til de 
kommunale planer, når det viser seg at elementer som tydeligvis skulle vært sentrale i kommunale 
styringsverktøy er utelatt, og i tillegg kun holdes kjent internt for administrasjonen. Intern kunnskap 
hos administrasjonen må komme til uttrykk i de styringsverktøy som skal legges til grunn for 
utviklingen i kommunen.  

Forslagstiller mener, på bakgrunn av det ovenfornevnte, at Husmannsstuas må rives.  

Det vises for øvrig her også til brev fra forslagstiller, Øvre Romerike Eiendom AS, datert 29.03.2022, 
og klage datert 03.03.2021 på Formannskapets vedtak. Disse følger som vedlegg i planforslaget. 

 

Viken fylkeskommune gjennomførte arkeologiske undersøkelser innenfor planområdet i april-mai 
2020.  

 
Kartutsnittet viser utgravde sjakter og to automatisk fredede kulturminner (kilde: Viken fylkeskommune). 

 

 



Planbeskrivelse, detaljregulering B_F 6-8, Fjuk   

Side 13 av 39 
 

 

Det vises her til rapport datert mars 2021. Det ble påvist to automatisk fredede kulturminner og ett 
kulturminne av nyere tid. Automatisk fredede er fredet i medhold av kulturminneloven § 4 b og c. 
Kulturminner skal i tillegg ha en sikringssone på minimum 5 meter utenfor synlig ytterkant.  

 
Tabell hentet fra kulturminnerapporten fra Viken Fylkeskommune. 
 
Viken Fylkeskommune skriver samtidig i oversendelsesbrevet sammen med rapporten at, dersom 
arealene der funnene ligger ønskes omdisponert, vil ikke Fylkeskommunen motsette seg en 
omdisponering av disse kulturminner av denne typen da de er relativt vanlige. Det må da søkes 
dispensasjon fra kulturminneloven, noe som vil skje automatisk når reguleringsplanen legges ut til 
offentlig ettersyn. Kulturminnene må likevel avmerkes på plankartet med bestemmelsesområder – 
uten hensynssone for bevaring, men med reguleringsbestemmelser som angir at kulturminnene kan 
fjernes.   

3.9. Naturverdier 
Miljøfaglig Utredning As har utført kartlegging av naturmangfoldet innenfor planområdet, der formålet 
er å beskrive naturmangfoldet og naturverdiene, utrede konsekvenser som tiltaket vil ha på 
naturmangfoldet, og å foreslå eventuelle avbøtende tiltak. Rapporten er datert 20.02.2019. Det er ikke 
registrert verdifulle naturtyper.  
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Kartlegging av naturmangfoldet (kilde: Miljøfaglig utredning). 
 
Innenfor planområdet er det tidligere registrert rødlistearten Sanglerke. Ved feltbefaringen nå i 2020 
ble det registrert de fremmede artene Hagelupin og Sibirkornell. I forhold til disse to fremmede artene 
foreslår rapporten avbøtende tiltak for å hindre spredning. Avbøtende tiltak som foreslås er 
utarbeidelse av en tiltaksplan som omfatter tiltak i forbindelse med bortkjøring av masser, og tiltak 
og/eller beredskap for å redusere forekomster av svartelistede arter. Konklusjonen i rapporten er at 
utbyggingen vil medføre små negative konsekvenser for naturmangfoldet.  

3.10. Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Det er en utfartsparkering i nordøst, som betjener et stort nettverk av tur- og friluftsruter sørøstover 
mot blant annet Dragsjøhytta. Det går en snarveg over jordbruksarealet mellom Gamlevegen i 
nordvest og skogsområdet i øst. 

 
Bilde fra befaring oktober 2019 viser sti fra jordbruksarealet og østover inn i skogen (Norconsult). 
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3.11. Barns interesser 
Det er ingen spesielle interesser knyttet til barn og unge innenfor planområdet i dag. 
 

3.12. Sosial infrastruktur 
Planområdet hører til Årnes skoles skolekrets, og avstanden til skolen er ca. 2 km i luftlinje. Nærmeste 
barnehage er ca. 850 meter unna. Nes videregående ligger ca. 1,6 km fra planområdet, og Runni 
ungdomsskole ca. 2 km. Det er godt tilrettelagt med gang- og sykkelveger mellom planområdet og 
skolene og barnehagene. Det går en snarvei fra eksisterende boligområde på Fjuk, nordover over 
jordbruksområdene og til fv. 1573, Svarverudvegen. 
 

 
Lokalisering av planområdet i forhold til skoler og barnehager (kilde: Kommunekart). 

3.13. Luftforurensning 
Ifølge www.miljøstatus.no er det ingen luftforurensning av nevneverdig grad rundt planområdet. 
 

4. PLANSTATUS 

4.1. Kommuneplanens arealdel 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2019-2030, vedtatt 24.10.2017, avsatt til framtidig 
boligbebyggelse, samt noe friområde og LNF-formål. 
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Avgrensning av planområdet er vist med rød stiplet strek. 

 
I henhold til kommuneplanens retningslinjer og bestemmelser § 1.1 gjelder kommunedelplan for Årnes 
foran kommuneplanen.  
 
For utbyggingsområder settes det krav til rekkefølgekrav knyttet til teknisk infrastruktur, nødvendige 
sikringstiltak mot skred, skolekapasitet og gangveg/fortau fram til barneskole og ungdomsskole.  
 
Teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp i forbindelse med nye bygge- og anleggstiltak skal utføres 
i henhold til enhver tid gjeldende VA- og vegnorm. Og alle reguleringsplaner skal inneholde en plan for 
overvannshåndtering, inkludert flomveier i henhold til kommunens hovedplan for vann, avløp og 
vannmiljø. Håndtering av overvann skal løses lokalt, så nær kilden som mulig.  
 
Felles utearealer skal tilpasses bruk på tvers av aldersgrupper og funksjonsnivå, og minst 50% av 
lekearealene skal ha sol minst 5 timer ved vårjevndøgn. For boligbebyggelse på mer enn 10 
boenheter skal det opparbeides nærlekeplass på minst 4 m² per boenhet, maks 50 meter fra boligens 
inngangsparti. Og for boligbebyggelse over 25 boenheter skal det i tillegg opparbeides 
kvartalslekeplass på minimum 1,5 daa, maksimum 200 meter fra boligen. Hver kvartalslekeplass 
dekker maks 150 boliger. Felles grøntområder og lekeplasser skal i størst mulig grad gis en universell 
utforming. 
 
Ifølge retningslinjene knyttet til arealformål Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse, skal 
flermannsboliger (inntil 4-mannsbolig) ha minimum tomtestørrelse på 1000m². 

 

4.2. Kommunedelplan for Årnes vedtatt 18.06.2019 
To av de viktigste hovedhensiktene til kommunedelplanen er å utvikle Årnes som kommunens 
viktigste senter for forretninger og servicetilbud, og legge forholdene til rette for bygging av attraktive 
boliger for alle aldersgrupper i, eller nær, sentrum.  
I kommunedelplanen er planområdet hovedsakelig avsatt til nåværende og fremtidig boligbebyggelse. 
Et mindre område i nordøst er avsatt til nåværende friområde. I tillegg ligger noe av planområdet i sør 
og øst utenfor kommunedelplanen.  

 

B_F6 

B_F7 
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Utsnitt av kommunedelplan for Årnes. Avgrensning av planområdet er vist med rød stiplet strek. 
 
I henhold til kommunedelplanens retningslinjer og bestemmelser gjelder, ved motstrid, arealformål i 
denne planen med tilhørende bestemmelser foran arealformål og bestemmelser i arealdelen til 
kommuneplanen for Nes, vedtatt 24.10.2017. 
 
For fylkesveger der ikke annet er angitt i reguleringsplan, gjelder en generell byggegrense på 50 
meter målt fra vegmidte. Langs kommunale veger utenfor sentrum er byggegrensen 15 meter målt fra 
kantlinjen av nærmeste kjørefelt.  
 
Når det gjelder uteareal skal det ved boligbebyggelse avsettes minimum 30 m² per boenhet, hvor 
minimum 50% av dette skal være på bakken og felles for alle beboere. Terrasser og takterrasser som 
er overbygget og/eller mindre enn 4,5m², eller har en dybde på mindre enn 1,5 meter kan ikke 
medregnes i uteoppholdsarealet. Ei heller arealer som er brattere enn 1:3, smalere enn 5 meter, eller 
som har direkte sol mindre enn 5 timer ved vårjevndøgn. Detaljer, utforming og øvrige krav til innhold 
og kvalitet skal defineres gjennom detaljregulering. Ved trinnvis utbygging skal tilstrekkelige arealer 
være sikret for hvert byggetrinn.  
 
Følgende parkeringsnorm legges til grunn: 

 
 
Det stilles dokumentasjonskrav for grunnforhold, overvann, kartlegging naturmiljø, forurenset grunn og 
dyrket mark.  
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Innenfor planområdet tillates småhusbebyggelse, og maks. bygningshøyder skal fastsettes i 
reguleringsplan. 
 
Utforming av veganlegg skal detaljeres i reguleringsplan. For utbyggingsprosjekter som berører 
fylkesvegnettet skal tiltakshaver utarbeide en teknisk plan som grunnlag for reguleringen etter 
gjeldende krav og retningslinjer. Teknisk plan må være godkjent av Statens vegvesen før 
reguleringsplaner blir lagt ut til offentlig ettersyn.  

4.3. Grønn grense 
I tråd med føringene fra Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal 
kommunedelplanen for Årnes sikre en langsiktig planreserve innenfor en langsiktig grønn grense. Den 
grønne grensen avgrenser Årnes tettsted mot tilliggende landbruksområder, og er basert på analyser 
av gangavstand fra sentrum og andre viktige funksjoner. Planen skal gi stabile rammer for planlegging 
innenfor grensen, og tilrettelegge for nødvendig utbygging som kan fremme transformasjon og 
fortetting.  

 
Utsnitt av Grønn grense rundt Årnes sentrum. Avgrensning av planområdet er vist med rød strek (kilde: 
kommunekart). 
 

4.4. Reguleringsplan 
Planområdet er uregulert. 

 

4.5. Tilgrensende planer 
I vest grenser planområdet til reguleringsplan 023600020 – Nordlitunet, vedtatt 20.06.2000, som 
hovedsakelig er regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 
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Reguleringsplan for Nordlitunet, utsnitt fra kommunens kartportal. 
 

4.6. Regionale føringer 
 
4.6.1. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2019) 
Gjennom denne er hensikten at kulturarven kan bidra til å skape økt kulturforståelse, identitet og 
tilhørighet, trivsel og verdiskaping. 
Vurdering:  
SEFRAK-registrerte bygning på Nerheim, gnr. 169, bnr. 255 bevares, mens bebyggelsen på gnr. 169, 
bnr. 223 forutsettes flyttet.   

 
4.6.2. Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 
jordressurser. 
Vurdering:  
Planforslaget legger opp til utbygging på jordbruksarealer. Området er i tråd med overordnede planer, 
og ligger også innenfor grønn grense for Årnes. Det er satt krav om massehåndteringsplan som skal 
sikre at matjorda tas vare på og gjenbrukes et annet sted.  

 
4.6.3. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2016) 
Målsettingen er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europeisk 
sammenheng. Det skal være et arealeffektivt utbyggingsmønster. Transportsystemet skal på en 
rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og utlandet. Det skal 
være et effektivt og miljøvennlig transportsystem med tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig 
behov for biltransport. I denne foreligger det også detaljerte mål for blant annet klima, jordvern, 
næringslivets konkurransekraft, naturmangfold og tettstedsutvikling. 
Vurdering:  
Planområdet ligger innenfor kommunedelplan for Årnes og grønn grense, og er dermed definert å 
være en del av tettstedet. En av hovedhensiktene med kommunedelplanen er å legge til rette for at 
det bygges attraktive boliger for alle aldersgrupper i eller nær sentrum. Planområdet ligger ca. 1,6 km i 
luftlinje fra Årnes stasjon, og enda nærmere ytterkant av Årnes sentrum med dets forretninger og 
øvrige servicefunksjoner.   

 

4.7. Nasjonale føringer 
 
4.7.1. Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven er et verktøy for å ivareta samfunnsinteresser og forvalte våre arealer. 
Planlegging etter loven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan 



Planbeskrivelse, detaljregulering B_F 6-8, Fjuk   

Side 20 av 39 
 

være med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser, og den gir grunnlag for vedtak om bruk 
og vern av ressurser og om utbygging.  
Vurdering: Området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan, og 
en utbygging i henhold til planforslaget anses derfor å være i tråd med overordnede planer. 

 
4.7.2. Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for barn- og unge i planleggingen (1989) 
Formålet med RPR for barn- og unge er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot 
fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Retningslinjene skal 
også sikre at det offentlige ivaretar sitt ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som 
samlet sett kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og 
kulturell bakgrunn. 
 
Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet: 
- Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 

trafikkfare og annen helsefare. 
- I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette 

forutsetter blant annet at arealene utformes på følgende måte:  
o er store nok og egner seg for lek og opphold,  
o gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider 
o at de kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, 

unge og voksne. 
Vurdering:  
Planforslaget legger opp til trygge, gode og støyfrie utearealer for barn og unge. Bebyggelsen 
omslutter utearealene og lekeplassene, og gjør at det oppleves trygt. Det etableres trygge ferdselsårer 
for gående og syklende, både internt og med tilknytning til omkringliggende områder.  

 
4.7.3. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og 
transportplanlegging. Arealbruk og transportsystem skal samordnes slik at tyngden av ny bebyggelse 
konsentreres til tettsteder slik at en større del av ulike reisemål kan nås til fots eller med sykkel, at 
mest mulig av ny bebyggelse konsentreres til områder med god kollektivdekning, det legges til rette 
for mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det 
bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur og friluftsområder. En bør 
søke å samle naturinngrepene mest mulig. 
Vurdering:  
Området ligger innenfor kommunedelplan for Årnes og grønn grense, og er således i tråd med 
overordnede føringer for etablering av boliger innenfor områder som skal transformeres eller bidra til 
en styrking av tettsteder.  

 
4.7.4. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på å tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 
Vurdering:  
Planområdet ligger innenfor tettstedet Årnes, og er således i tråd med blant annet regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus der målsettingen er å redusere behovet for klimagassutslipp og 
øke mulighetene for å bevege seg til daglige gjøremål på en miljøvennlig måte via sykkel eller til fots. 
 
4.7.5. Universell utforming/tilgjengelighet 
Alle skal ha like muligheter for å kunne bevege seg og orientere seg i samfunnet.  
Vurdering: 
Området legger opp til en utforming som vil være i tråd med prinsippene om universell utforming, slik 
at uteområder fremstår som godt tilgjengelig for alle.  

 
4.7.6. Retningslinjer for behandling av støy og arealplanleggingen (T-1442) 
Ved planlegging skal evt. støyplager forebygges, og det skal leges til rette for å ivareta stille og lite 
støypåvirkede boligområder, uteoppholdsarealer og natur- og friluftsområder.  
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Vurdering:  
Retningslinjen legges til grunn i planarbeidet. 

 
4.7.7. Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven er den mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer forvaltning av 
arter, områdevern, fremmede organismer, utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for 
prioriterte arter. Naturmangfoldlovens formål er å ta vare på naturens biologiske, landskapsmessige 
og geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Loven skal også 
gi grunnlag for menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, både nå og i framtiden, også for 
samisk kultur.  
Vurdering: Miljøfaglig Utredning AS har utarbeidet en kartlegging av naturmangfoldet. Konklusjonen er 
at tiltaket ikke vil føre med seg noen vesentlige konsekvenser for naturmangfoldet. 

 
4.7.8. NVEs Retningslinjer for Flaum og skredfare i arealplanar (2011) 
Retningslinjen sier hvordan flom- og skredfare bør utredes i kommunale arealplaner etter plan- og 
bygningsloven og er tilpasset kravene i byggteknisk forskrift. Målet er at man gjennom 
arealplanlegging skal redusere faren for tap og skader ved naturkatastrofer som flom og skred. 
Vurdering:  
Det er gjennomført en flomutredning for å avklare forholdet til en 200 årsflom. Enkelte deler av 
planområdet vil være utsatt for en 200 årsflom, og bebyggelse slik som sårbare konstruksjoner og 
installasjoner må planlegges utenfor flomfareområder, alternativt må terrenget heves til over flomnivå. 

 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1. Planlagt arealbruk 
 
Planområdet er på ca. 65 daa, hvorav ca. 28 daa er regulert til boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse, ca. 10 daa er regulert til fremtidig boligbebyggelse- frittliggende 
småhusbebyggelse, mens ca. 5 daa er eksisterende frittliggende småhusbebyggelse. Ca. 11 daa er 
regulert til grønnstruktur, ca. 2,2 daa til lekeplass, og resten til vegareal med fortau, parkering og 
renovasjonsareal. Planen legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse, herunder kjedede 
eneboliger, rekkehus og leiligheter. Det er også lagt opp til noe eneboliger innenfor området. 
 
Reguleringsplanen er lagt opp til å kunne gi en fleksibilitet ved prosjekteringen av bebyggelsen. For å 
ivareta viktige elementer i den videre utviklingen og prosjekteringen av det enkelte delområde for 
konsentrert småhusbebyggelse BKS1-4, er det lagt inn en rekke krav i reguleringsbestemmelsene, 
hvor noen av de viktigste er krav til lekeplasser og krav til uteoppholdsareal.  
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Reguleringsplankartet. 
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Arealtabell med oversikt over arealstørrelser. 

5.2. Bebyggelsens utforming og høyde 
 
Det er utarbeidet en illustrasjonsplan som viser en mulig utvikling av bebyggelse innenfor området.  
 
Planforslaget er delt opp i områder for: 

- Konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus, tomannsboliger, 
firemannsboliger og seksmannsboliger 

- Frittliggende småhusbebyggelse, herunder eneboliger og tomannsboliger 
 
På denne måten vil en etterstrebe og imøtekomme intensjonen i kommunedelplanen for Årnes der det 
ønskes tilrettelagt for bygging av attraktive boliger for alle aldersgrupper i, eller nær, sentrum.  
I plankartet fremkommer områder for konsentrert småhusbebyggelse som områder gitt betegnelsen 
BKS1- BKS4. Områder for frittliggende boliger er gitt betegnelsen BFS1- BFS4. 
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Illustrasjonsplan som viser mulig utvikling av de enkelte delområdene. 
 
 

Byggehøyder 

Følgende byggehøyder skal legges til grunn for bebyggelsen: 

 Uten sokkeletasje Med sokkeletasje 
Type 
bebyggelse 

Gesimshøyde Mønehøyde Gesimshøyde Mønehøyde 

Konsentrert 
småhus BKS1-4 

Maks 8,5 Maks 10 m Maks 8,5 m Maks. 11 m 

 

Type 
bebyggelse 

Gesimshøyde Mønehøyde 

Frittliggende 
småhus BFS1-3 

Maks 7 m Maks 9 m 

 

Byggehøydene er angitt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
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For alle delområdene for konsentrert boligbebyggelse BKS1-4, er det satt en byggehøyde slik at det er 
mulig med sokkeletasje i skrånende terreng med tillegg av to ordinære etasjer og tak. BKS2 og BKS3 
er såpass flate områder at det her ikke vil være naturlig å bygge med sokkeletasje for de aller fleste 
boliger. Innenfor BKS1 er det planlagt å utjevne terrenget slik at det vil bli bygget boliger med i all 
hovedsak 2 boligetasjer uten sokkeletasje.  
 
Terrengbearbeidelse 
Der terreng bearbeides og der det anlegges skjæringer, skal terrenget tilsåes med egnede vekster. 
Det skal etterstrebes å utføre så minimale terrengendringer som mulig innenfor planområdet, utover 
hva som vil være hensiktsmessig for å oppnå en god tilpasning av nye boliger. Planområdets topografi 
tilsier nødvendige terrengjusteringer for å kunne tilfredsstille krav til stigningsforhold på veger og 
boliger. 
 
Nedenfor er det illustrert hvordan terrenget innenfor BFS1 og deler av BKS1 må avskjæres med 2-3 
meter for at det skal være mulig å bebygge i tråd med kravene i kommunedelplanen. Rød strek viser 
hvordan terrenget må avskjæres. 
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Her vises en modell av hvordan planområde med bebyggelse kan fremstå etter utbygging. 
 
 

 
Området sett fra syd. Eksisterende bebyggelse er rødfarget. Ny planlagt bebyggelse har mørk farge. 
 

5.3. Grad av utnytting 
Innenfor områdene avsatt til BKS tillates det en utnyttelsesgrad på BYA=45%. 
Innenfor områdene avsatt til BFS tillates det en utnyttelsesgrad på BYA=30%. 
I utnyttelsesgraden skal påkrevde parkeringsplasser medregnes med 18 m2. 

5.4. Antall boliger 
Innenfor planområdet er det foreløpig anslått bygging av om lag 83 boliger av ulike slag. Et eksakt 
antall, spesielt innenfor BKS-områdene, vil avklares ved prosjektering av de enkelte boligområdene i 
byggesøknadsprosess. 

5.5. Parkering 
Det er knyttet følgende parkeringsbestemmelser til de enkelte delområdene. De er som følger: 
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Delområde Bil 
Min-maks 

Gjesteparkering Sykkel 
minst 

BKS1-4 1,3 - 1,5 0,2 2 
BFS1-4 2  2 

 
Hver boenhet skal ha minimum 1 parkeringsplass i garasje. Krav om antall gjesteparkeringer 
kommer i tillegg. Minimum 5% av parkeringsplassene skal tilrettelegges som HC-plasser og 
plasseres nær inngangsparti. 
Minst 50 % av sykkelparkeringene pr. boenhet skal være innendørs, og klargjøres med føringsvei og 
plass til elektrisk infrastruktur for ladeanlegg for el-sykkel. Resterende sykkelparkeringer skal 
plasseres nær hovedinnganger, og skal minimum ha fastmonterte sykkelstativ med mulighet for å låse 
fast sykler.  

5.6. Teknisk infrastruktur 
Det er utarbeidet egen rammeplan for vann- og avløp som følger vedlagt planforslaget.  

5.7. Trafikkløsning 
Det er lagt opp til en hovedadkomst til planområdet fra Øvre Hagaveg i syd. I nord er det lagt opp til at 
dagens adkomst til Skogfaret nr. 2 og 8 skal få sin adkomst fra intern kjøreveg og ut nytt kryss ved 
Øvre Hagaveg. Skogfaret skal stenges for gjennomkjøring, og det er regulert en snumulighet for 
renovasjonsbil i krysset mellom SKV2 og SKV6. 
 

 
Nytt kryss på Øvre Hagaveg.              Stenging av Skogfaret  
 
Parkeringsplassen lengst nordøst (SPA) er en utfartsparkering, og betjener ikke det regulerte 
boligområdet. Den brukes av de som skal benytte seg av turmulighetene i området. Parkeringsplassen 
med utvidelse er etter kommunens ønske innlemmet i reguleringsplanen og forslagstiller mener 
opparbeidelse og vedlikehold er kommunens ansvar.  
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Regulert utfartsparkering.           Bilde fra parkeringsplassen i nord. 
 
Det er lagt opp til fortau langsmed hovedvegen innenfor planområdet. På denne måten ledes de 
gående på en trygg måte ut til gangveg-systemet langsmed Øvre Hagaveg. I nordvest er det lagt opp 
til kjørbar gang- og sykkelveg opp til Bakkevegen, med bom slik at kun renovasjonsbil og 
utrykningskjøretøy tillates gjennomkjøringsmulighet.  
 
Det er også regulert et turdrag (GTD) langs BFS3, som binder grøntdraget (GBG2) med Gamlevegen, 
og tilrettelegger for ferdsel for gående.  
 

 
Regulert turdrag mot nordøst. 
 
 
Nedenfor vises sporingskurve for liten lastebil, ved avkjøringen fra Øvre Hagaveg og inn på 
planområdet. Det er også lagt på sporing for renovasjonsbil på vendehammeren ved BFS1. 
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Sporing for liten lastebil/renovasjonsbil illustrert sammen med illustrasjonsplanen.  

5.8. Universell utforming 
Området legger opp til en utforming som vil være i tråd med prinsippene om universell utforming, slik 
at uteområder fremstår som godt tilgjengelig for alle. 

5.9. Uteoppholdsareal og lekeplasser 
Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være 30 m2 per boenhet innenfor delområdene BKS1-BKS4. 
Minimum 50% av uteoppholdsarealet skal inngå i fellesareal på bakkeplan for alle boliger. 
 
Uteoppholdsareal som er felles skal tilpasses ulike aldersgrupper og funksjonsnivå, og inneha høy 
kvalitet som tilrettelegger for uteopphold, sosialt samvær og rekreasjon. 
 
Terrasser og takterrasser som er overbygget og/eller mindre enn 4,5 m², eller har en dybde på mindre 
enn 1,5 meter kan ikke medregnes i uteoppholdsarealet. Parkeringsareal, arealer brattere enn 1:3, 
smalere enn 5 meter, eller som har direkte sol mindre enn 5 timer ved vårjevndøgn skal ikke regnes 
med som del av uteoppholdsareal. 
 
Det er avsatt en større kvartalslekeplass i området BLK. Denne er felles for alle boligene innenfor 
planområdet. Her er det i reguleringsbestemmelsene satt krav om blant annet ballplass, og 
lekeapparater, samt benker/bord slik at den også kan fungere som en sosial møteplass. 
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Det er også satt krav i reguleringsbestemmelsene at det innenfor delområdene BKS1-4 skal vises 
løsning for nærlekeplass i forbindelse med påfølgende byggesøknadsprosess. Lekeplass skal 
utformes med minimumsstørrelse på 150 m2. Lekeplass skal ligge maksimalt 50 meter fra hver bolig, 
med unntak av 100 meter avstand i de tilfeller boligene har direkte utsikt til lekeplass. Lekeplassene 
skal inneholde minst tre ulike lekeapparater, en sandkasse og en sittegruppe.  
 
Området BLK skal fungere som en kvartalslekeplass som skal være offentlig tilgjengelig. Her skal 
aktiviteter tilpasses alle aldersgrupper, små barn, barn, ungdommer og voksne. 

5.10. Fareområde for flom 
Det er regulert områder for fareområder for flom innenfor planområdet. Dersom det ikke gjøres tiltak 
for å forbedre en flomsituasjon for 200 årsflom, kan det ikke oppføres bebyggelse eller anlegg innenfor 
hensynssonen som ikke tåler flomvann.  
Flomvannstanden innenfor planområdet er beregnet å være på kote 147,97 for en 200 årsflom.  
 

5.11. Landbruksfaglige vurderinger 
Utbyggingen legger beslag på arealer som i dag er dyrka mark. Samtidig er området definert å være 
byggeområde for boligbebyggelse i kommuneplanen og innenfor grønn strek. 
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav til utarbeidelse av matjordsplan med vekt på gjenbruk av 
matjorda. Matjorda på arealet skal tas vare på og kjøres til egnet sted for oppdyrking på areal der det 
skal drives jordbruk eller hagebruk.  

5.12. Kollektivtilbud 
Det er kort veg til kollektivholdeplass som befinner seg langsmed Øvre Hagaveg i området der det 
skal bygges ny adkomst til planområdet 

5.13. Renovasjon 
Områdene for renovasjon er vist på plankartet. Det planlegges felles renovasjonsløsning i 
planområdet med nedgravde avfallsbrønner. Anslått kapasitetsberegning pr boenhet per fraksjon er 
150-200 liter. Det er regulert fire lokasjoner for renovasjon. 
Det skal tilrettelegges slik at renovasjonsbilen skal ha maks 5 meter fra bil til senter avfallsbrønn og fri 
løftehøyde på 8 meter. Det er lagt til rette for at renovasjonsbil har snumulighet i enden av veger. 

5.14. Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelser skal sikre at blant annet viktige funksjoner som blant annet infrastruktur 
og utomhusareal er på plass før området kan tas i bruk til beboelse.  
   
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt følgende rekkefølgekrav: 
 
Før det kan gis tillatelse til tiltak: 
Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge rammeplan for overvannshåndtering og for 
vann og avløp iht. kommunens VA-norm. Rammeplanen skal godkjennes av Nes kommune før 
det gis tillatelse til tiltak. Det skal foreligge byggeplan for kjøreveger, som skal godkjennes av Nes 
kommune. 
Det skal foreligge tekniske planer som skal være godkjent av kommunen. Dette gjelder også for 
evt. omlegginger av eksisterende VA-anlegg. 
Matjordsplan skal være godkjent av landbrukskontoret i Nes kommune.  
 
Før det kan gis igangsettingstillatelse:  
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor delområdene BKS1-4 og BFS1 skal 
krysset mellom SKV1 og SKV2 (Øvre Hagaveg) være etablert i henhold til byggeplan som er 
godkjent av Viken Fylkeskommune.  
 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor BKS1-4 og BFS1 skal 
spillvannsledning og overvannsledning på strekningen fra planområdet og til pumpestasjon ved 
rundkjøringen ved Drognesjordet være oppgradert og godkjent av Nes kommune. 
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Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor det enkelte feltet skal tilhørende del 
av kjøreveger SKV3-SKV6, samt kombinert kjøreveg og gang- og sykkelveg SKF, og VA-
ledninger være etablert til og langs det enkelte felt.  
 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger skal nødvendig overvannstiltak jf. 
rammeplan for overvannshåndtering skal være gjennomført. 
 
Jordflytting iht. pkt. 2.8 og godkjent matjordsplan skal være gjennomført for berørte arealformål. 
 
Før igangsettingstillatelse for nye boliger kan gis skal det foreligge en løsning for anleggstrafikken 
og løsning for riggområdet. 
 
Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger innenfor planområdet: 
Nærlekeplasser innenfor det enkelte delområde skal være etablert før boliger innenfor 
delområdet kan tas i bruk, eller så snart årstiden tillater det og senest 1. juli.  
Uteoppholdsareal innenfor de enkelte delområdene skal være etablert før boliger innenfor 
delområdet kan tas i bruk.  
Område for renovasjon BRE1-4 tilhørende det enkelte delområde skal være etablert før nye 
boliger innenfor delområdet kan tas i bruk. 
Før det kan gis brukstillatelse for første nye bolig innenfor delområdene BKS1-4, skal 
lekeområdet BLK være ferdig opparbeidet. 
Vann-, avløp- og overvannsanlegg tilhørende det enkelte feltet skal være driftsklart før det gis 
igangsettelsestillatelse til nye boliger. 
 
 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

6.1. Konsekvenser ift. overordnede planer og mål 
Planforslaget anses å være i tråd med kommuneplanens arealdel, grønn strek og øvrige kommunale 
føringer.  

6.2. Konsekvenser for folkehelse 
Planforslaget legger opp til gode uteområder, lekeplasser og sosiale møteplasser. Planforslaget har 
også regulert den eksisterende parkeringsplassen i nordøst som i dag brukes som parkeringsplass for 
de som skal benytte stinettet som er tilknyttet området. 

6.3. Konsekvenser for natur og miljø 
Området er i tråd med kommunedelplanen for Årnes og grønn strek. 
Området legger opp til boligbebyggelse som er i tråd med overordnede føringer for sentralisering av 
boliger til definerte byer og tettsteder. Tiltaket vil således bygge opp under intensjonene i de 
retningslinjer som har til hensikt å styre samfunnet i en mer miljøvennlig retning. 
 
Det er i reguleringsbestemmelsene satt krav om at matjorda skal gjenbrukes, og at det skal utarbeides 
en matjordplan. 
 
Området vil ikke medføre noen vesentlig støybelastning for omkringliggende areal. 
I anleggsperioden vil det for naboer oppleves å være noe støyende virksomhet. Støyende 
byggevirksomhet vil være til begrensede tider av døgnet, og for en begrenset periode til bebyggelsen 
står ferdig.  
 
Det er viktig at det utvises forholdsregler ved håndteringen av masser innenfor området slik at det ikke 
forekommer spredning av fremmede arter.  
Avbøtende tiltak som foreslås er utarbeidelse av en tiltaksplan som omfatter tiltak i forbindelse med 
bortkjøring av masser, og tiltak og/eller beredskap for å redusere forekomster av svartelistede arter. 
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Konklusjonen i naturmangfoldrapporten er at utbyggingen vil medføre små negative konsekvenser for 
naturmangfoldet.  

6.4. Konsekvenser for kulturminner 
De arkeologiske undersøkelsene avdekket et fåtall kulturminner innenfor planområdet, som er vanlig 
forekommende typer. Her har Viken fylkeskommune åpnet for at disse kan frigis.  

6.5. Konsekvenser for barn og unge 
Planområdet har ikke vært i bruk for rekreasjon eller som lekeområde for barn og unge, og 
utbyggingen vil således ikke medføre noen konsekvenser for barn og unge. Utbyggingen vil føre til at 
det etableres attraktive uteoppholdsareal for barn og unge. 

6.6. Universell utforming 
Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at planområdet skal opparbeides etter prinsippene om 
universell utforming. Slik kan områdene være tilrettelagt slik at mennesker kan ferdes på en trygg 
måte innenfor planområdet uavhengig av funksjonsnivå. 

6.7. Risiko og sårbarhetsanalyse 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
Resultatene av analysen viser at dersom det tas hensyn til eventuelle farer som kan oppstå, anses det 
lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan bygges ut. Det vises til 
vedlagt ROS-analyse. 
 
Tema for oppfølging i plandokumentene: 

 
1. Fare for flom i vassdrag: 

-  Regulering til hensynssone for flom i reguleringsplankart for de områder som er flomutsatt. 
Det må knyttes bestemmelser om at det ikke tillates oppført bebyggelse og anlegg som ikke 
tåler å bli oversvømt ved en 200 årsflom. Det må også gjelde kjøreveg skal anlegges med en 
kotehøyde tilsvarende flomhøyde. 
 

2. Risiko for spredning av fremmede arter: 
-  Det må lages en tiltaksplan for håndtering av fremmede arter i planområdet, som bør 
omfatte tiltak i forbindelse med bortkjøring av masser, samt tiltak for å redusere 
svartelisteartene i området. Tiltak kan blant annet være tildekking, luking og sprøyting. 
 

3. Risiko for ulykke i av-/påkjørsler og med gående/syklende: 
- Fokusere på trafikksikkerhet ved utforming av planen slik at vei og kryss leder til mest mulig 
sikker atferd hos trafikanten og reduserer sannsynligheten for at det gjøres feilhandlinger, 
herunder blant annet skilting, belysning, redusert hastighet. 
- Separering av myke og harde trafikanter. 
 

4. Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: 
- Fokus på HMS i anleggsperioden. 
- Sikring av anleggsområdet. 
- Jevnlig kontroll av anleggsområdet og gode rutiner for å ivareta sikkerheten. 
- Opparbeide vegnettet iht. reguleringsplan.  

 
 

7. Medvirkning i planprosessen 

Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen, 23.10.2019. Se vedlagt oppstartsmøtereferat.  
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Oppstart av planarbeid ble varslet ved brev til berørte, naboer, private og offentlige instanser, datert 
28.11.2019, samt ved annonsering i Raumnes den 30.11.2019. Frist for merknader ble satt til 
10.01.2020. Det er i den forbindelse innkommet 17 merknader som er oppsummert og kommentert 
her. Alle merknader er vedlagt planforslaget. 
 

1. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 28.11.2019, er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, 
helse og samfunnssikkerhet, og skal se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i 
planleggingen. Ved høring av den nå vedtatte kommunedelplanen for Årnes fremmet 
Fylkesmannen innsigelse til arealene som det nå foreslås oppstart av reguleringsplanarbeid 
for, med bakgrunn i at området anses å ligge utenfor prioritert vekstområdet for Årnes. Selv 
om innsigelsen for arealet ble trukket i overordnet plan ønsker Fylkesmannen at kommunen 
vurderer om arealet bør reguleres nå, ettersom det primært bør være fokus på å utvikle 
arealer innenfor vekstområdet. Dersom planarbeidet fortsetter forventes det at føringer i 
kommunedelplan for Årnes legges til grunn for videre detaljering av området. Det er registrert 
kvikkleire i nærliggende områder, og Fylkesmannen ber om at det gjøres en vurdering og 
kartlegging av grunnforhold og områdestabilitet. Infiltrasjonsevnen til området minsker når 
store grønne flater bygges igjen, og skaper utfordringer knyttet til overvann. Det anbefales et 
klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet på under 3 timer. Fylkesmannen ber om 
at det vurderes tiltak for å håndtere overvann, og anbefaler å holde eksisterende bekkedrag 
åpne og åpne bekker som i dag er lukket. Bekker fungerer som regnbed ved store 
nedbørshendelser og fordrøyer godt ved flomhendelser. Da planområdet potensielt vil kunne 
romme en betydelig andel boliger er det viktig å legge opp til interne snarveger og grøntdrag, 
og at disse kobler seg på eksisterende tur- og gangveger. Opparbeidelse av lekeplasser må 
sikres i rekkefølgebestemmelsene, og de bør være kvalitative og koblet til internt gangnett og 
snarveger. Det må belyses i saken hvordan barn og unges interesser ivaretas, og vises til 
temaveiler T-1513 og PBL § 5-1. Planområdet er utvidet sammenliknet med 
kommunedelplanen, og berører mark i LNF-område. En evt. tilkomst her bør ikke gå på 
bekostning av landbruksdrift eller dyrka mark. Det bør innarbeides bestemmelser som sikrer at 
matjord i planområdet som evt. bygges ned tas vare på og kan brukes til matjord andre steder.  
Vurdering: Planforslaget er i tråd med overordnede planer. Kommunedelplan for Årnes legger 
føringer for reguleringsplanen. Det er utført grunnundersøkelser som viser at 
terrengstabiliteten er tilfredsstillende for utbygging.  
 
 

2. Viken fylkeskommune, datert 10.01.2020 er regional planmyndighet, fagmyndighet for 
kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Det vises til Regional plan for 
areal- og transport i Oslo og Akershus, og at persontransportveksten i området skal tas med 
kollektivtransport, gange og sykkel. Fylkeskommunen anbefaler at det etableres trygge og 
effektive ferdselsforbindelser for gående og syklende før utbyggingen er ferdigstilt, og ber om 
at tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 
For forhold som gjelder fylkesvei vises det til uttalelse fra SVV. Det er ikke kjent arkeologiske 
kulturminner i planområdet, men topografien tilsier at det er potensiale for å gjøre funn av 
automatisk fredete kulturminner. Det er behov for arkeologiske registreringer, med feltarbeid 
anslått til 11 dagsverk, som må dekkes av tiltakshaver (viser til eget brev med budsjett og 
prosjektplan). Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen, da 
det kan medføre behov for forlenget høringsfrist dersom det gjennomføres ved offentlig 
ettersyn. Med hensyn til nyere tids kulturminner er det vurdert at planinitiativet ikke i vesentlig 
grad tilsidesetter nasjonale og regionale kulturminnehensyn, men kommunen oppfordres til å 
vurdere eventuell lokal kulturminneverdi. Hovedbygningene på eiendommene 169/255 og på 
169/223 er SEFRAK-registrert. Fylkeskommunen anbefaler at hele gbnr 169/255, samt 
hovedhuset på 169/223 beholdes som historisk forankring og miljøskapende elementer i 
området, og reguleres med hensynssone H_570 – bevaring av kulturmiljø. Nærmere vurdering 
overlates til kommunen. Det forventes av bestemmelse 2.6.2 og 2.6.3 i kommunedelplan for 
Årnes knyttet til leke-, aktivitets-, uteoppholdsarealer og universell utforming følges opp. 
Planområdet ligger innenfor vannområdet Øyeren og berører vannforekomst 002-3419-R 
Sidebekker til Glomma, oppstrøms Rånåsfoss, som er registrert å være i dårlig økologisk 
tilstand. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planforslaget legger til rette for ikke reduseres 
muligheten for å oppfylle kravene i regional plan for vannforvaltning. Kommunens 
innvendinger mot bekkelukking støttes, da det reduserer den naturlige fordrøyningen og kan 
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forringe tilstanden i bekken. Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser i 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus legges til grunn i det videre planarbeidet.  
Vurdering: Arkeologiske undersøkelser. Arkeologisk undersøkelser er gjennomført og de 
funnene som er gjort er beskrevet i ovenfor i planbeskrivelsen. Formannskapet har tidligere 
innstilt at Våningshuset på Øverheim tillates flyttet enten innenfor planområdet eller til et sted 
utenfor. Forslagstiller ønsker at våningshuset rives. Det er derfor lagt opp til at våningshuset 
rives.  

 
3. Statens vegvesen (SVV), datert 20.12.2019 skal som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

følge opp nasjonale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Viken 
fylkeskommune er ny fylkesvegforvalter fra 01.01.2020. Slik SVV tolker tegningene vil 
adkomsten til planområdet ikke ligge i samsvar med vegnormalene, pga. nær avstand til 
eksisterende busslomme (Nylænne) på motsatt side av Øvre Hagaveg ift. planområdet. 
Adkomstveg må dimensjoneres etter SVVs vegnormaler. I tillegg må planområdet utvides og 
inkludere busslomme med tilrettelagt krysningspunkt over veien. Det må utarbeides teknisk 
plan etter håndbok R700 Tegningsgrunnlag, som skal godkjennes av Viken fylkeskommune 
før planen sendes ut til offentlig ettersyn. Det må også tas inn en bestemmelse i planen om at 
alle fylkesvegtiltak skal være bygd etter byggeplan godkjent av Viken fylkeskommune før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse til tiltak i reguleringsområdet. Som følge av evt. 
etablering av ny adkomst fra fv. 1570 må eksisterende busslomme flyttes sørover pga. 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten langs veien. Ny busslomme med nytt tilrettelagt 
kryss over Øvre Hagaveg skal også tas med i reguleringsplanen. Videre må gjennomkjøring til 
Bakkevegen stenges, noe som må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. Frisikt må 
målsettes i plankartet og tas inn i reguleringsbestemmelsene. SVV forventer at det lages gode 
og trafikksikre forbindelser for gående og syklende til, fra og gjennom planområdet. 
Trafikksikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter skal prioriteres i planen.  
Vurdering: Det er i ettertid av denne merknaden vært en del korrespondanser mellom 
forslagstillers plankonsulent og Viken Fylkeskommune. En teknisk plan er nå godkjent av 
Viken Fylkeskommune, slik at ovenfornevnte kommentarer til nytt kryss på Øvre Hagaveg er 
ivaretatt og løst. Det er i reguleringsplanen lagt opp til at gjennomkjøringen til Bakkevegen 
skal stenges. 

 
4. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 02.12.2019, er nasjonal sektormyndighet 

med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne 
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 
elektrisk kraft. PBL og TEK17 setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå er det ofte behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren, samt at klimaendringer skal vurderes. Utbygging og økt andel tette flater 
bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper nedstrøms. Det må planlegges med 
tilstrekkelig fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer for denne økningen. Tiltak som 
kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, 
kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan 
erstatter konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. Planen må ta 
hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 
Det vises til anbefalte veiledere og verktøy. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om 
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, og i plandokumentene må det gå 
tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen.  
Vurdering: Kommunen krever at det utarbeides en VA-rammeplan med bl.a. hvordan 3-trinns-
strategien for overvann ivaretas for området, vise flomveier internt og ut av planområdet, lokal 
overvannshåndtering/disponering, beregninger, de to «problemområdene» (de to ravinene i 
øst-vest retning med bekkeløp i bunn). Utbygger skal sørge for at verken områder i nærheten 
eller nedstrøms blir skadelidende. Det skal kartlegges kapasitet på eksisterende 
overvannsledninger (offentlige og private) og gjøres beregninger utfra dette som hensyntas i 
videre planarbeid.  

 
5. Hafslund Nett (HN), datert 16.12.2019, etablerer og drifter strømnettet i Nes kommune. HN 

har elektriske anlegg i planområdet, og planforslaget må ta hensyn til de anlegg som er 
nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere, og ikke iverksette tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. For høyspenningsledninger som ligger 
innenfor planområdet gjelder et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende 
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ledning, som må reguleres med hensynsone -fareområde (H_370) i planen. Det må ikke 
gjøres inngrep i terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. HN har 
høyspenningskabler innenfor planområdet. Her kan det iverksettes tiltak inntil 1 meter målt 
horisontalt fra kabelens ytterkant, men fremtidig tilkomst til kabelgrøftene må ikke hindres, og 
heller ikke inngrep i terreng som medfører endring av overdekning over kabler. Kabelens 
omtrentlige plassering må kabelpåvises. Avhengig av effektbehovet til planområdet kan det bli 
behov for å sette av arealer til ny nettstasjon innenfor planavgrensningen, og det bes om at 
forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. HN stiller krav til størrelse på arealet 
som avsettes, samt avstand til bygninger og trafikkarealer, og har forslag til utforming av 
reguleringsbestemmelser dersom reguleringsplanen ikke setter av areal til nettstasjon. De 
som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Dersom planen forutsetter at eksisterende 
høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjoner med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende 
traseene/nettstasjonene. Spenningsnivå for ledningsnett må ikke påføres i planen, og 
kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming. Høyspenningskabler under bakken tegnes 
ikke inn på kartet. Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i 
planen til arealformål bebyggelse og anlegg – andre typer bebyggelse og anlegg (kode 1510). 
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse 
skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
Vurdering: Det er i reguleringsbestemmelsene ivaretatt at det kan oppføres energianlegg 
innenfor boligområdene etter behov.  

 
6. Ruter, datert 17.12.2019 anbefaler at det reguleres inn gang- og sykkelvei eller fortau fra 

utbyggingsområdet og frem til eksisterende gang- og sykkelvei langs Øvre Hagaveg og 
bussholdeplassene ved Fjukfeltet. Det må tilrettelegges for sykkel og gange slik at målene om 
at økning i reiser skal tas kollektivt eller med sykkel og gange.  
Vurdering: Det planlegges for etablering av gang- og sykkelvegforbindelse. 
 

7. Bane NOR, datert 29.11.2019, peker på at planområdet ligger ca. 800 m mål i luftlinje, 
oppstrøms jernbanen. Minner om at kommunen og tiltakshaver har ansvar for å ikke øke faren 
for naturskader på omkringliggende anlegg, herunder jernbanen, og viser til PBL og TEK17. 
Dersom jernbanen blir berørt, herunder at flomvann vil kunne belaste jernbanens stikkrenner 
e.l., bes det om at det tas kontakt med Bane NOR før planen legges ut på offentlig høring. 
Vurdering: Tas til orientering.  

 
8. Gbnr 169/241, Ellen Udnes, datert 30.11.2019 peker på at de gule områdene på kartet er 

merket med F8, F9 og F10, mens teksten henviser til F6 og F7. Udnes ønsker oversikt over 
eksakt hvilke arealer som skal benyttes til bolig, garasje/carport, grønt-/friareal, vei/gang-
/sykkelsti, parkering, samt hvordan hevingen av eksisterende bunnivå i forbindelse med fylling 
av ravinen skal forgå. Det etterspørres oppdaterte kart, og pekes på at kartet i annonsen i 
Raumnes er uleselig, og bør settes inn på nytt slik at de som er berørt faktisk blir 
oppmerksomme på at det gjelder dem.  
Vurdering: Viser til telefonsamtale med Ellen Udnes, og at detaljerte varslingsdokumenter er 
tilgjengelig på kommunens og på Norconsult sine hjemmesider. I kartskissen til planinitiativet, 
som er et tidlig utkast, vises det til utbyggingsområder avsatt i kommuneplan for Nes (2013-
2030). Her ble planområdet omtalt som B_F 8-10. I senere vedtatte kommunedelplan for 
Årnes (2019-2030) og kommuneplan for Nes (2019-2013) omtales de samme 
utbyggingsområdene som BF 6-8 i stedet. Det er derfor benevning i gjeldende plan som 
videreføres. Eksakt arealfordeling vises først i endelig planforslag som sendes kommunen.  

 
9. Gbnr 170/73, Erik Mitseim og Svenn Ø. Orskaug, datert 30.11.2019 peker på store 

utfordringer knyttet til trafikkstøy, da all tungtrafikk passerer på Øvre Hagaveg fremfor Nedre 
Hagaveg, og at det har vært stor utbygging på Fjellfoten. Har tidligere kontaktet både 
fylkeskommunen og Nes kommune ang. dette. En dobling av størrelsen på Fjuk-feltet vil trolig 
øke trafikken tilsvarende. Peker på at dette vil føre til en forringelse av deres eiendom, og at 
støyen går utover livskvalitet, helse og søvn. Etterspør hvilke tiltak som er tenkt for 
eksisterende bebyggelse ift. anleggsarbeid og økt trafikkmengde og støy etter utbyggingen. 
Ser for seg støyskjerming eller nedsatt hastighet på Øvre Hagaveg, men ikke fartsdumper da 
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det fører til økt støy pga. nedbremsing og akselerering. Det må gjøres noe med Haugen-
undergangen slik at tungtrafikken kan gå der kommunen mener den skal gå. 
Vurdering: Planforslaget skal utarbeides i henhold til kravene i T1442. Kommunen ønsker 
skjerpende bestemmelser om støy i anleggsperioden, særlig viktig ved behov for nattarbeid. 
Det skal tas hensyn til naboer, også mtp. anleggsstøy.  

 
 

10. Styret i Fjuk Boforening, datert 09.01.2020 peker på at området på Fjuk, Bakkevegen mm. 
ikke er egnet for anleggstrafikk, og ber utbygger utarbeide infrastruktur for anleggstrafikk via 
ny kjørerute tidligst mulig i anleggsperioden, samt at utbyggingen skjer med minst mulig 
påvirkning for eksisterende beboere. Det må avsettes områder til tilstrekkelig parkering ved 
utfartsområdet der planområdet grenser til lysløypa, og trafikken bør fortrinnsvis ledes der 
vegkapasiteten er størst gjennom ny infrastruktur. Dagens parkering, og deler av veg frem til 
parkering, er privat. Uten tilstrekkelig parkering frykter Styret vilkårlig hensetning av kjøretøy, 
med dertil trafikkfarlige situasjoner. Styret ønsker at det etableres trafikksikker ferdsel fra 
planområdet og til grønt friluftsområde ved hoppbakken, som blir hyppig brukt av barn og 
unge. Styret finner det hensiktsmessig at utbygger bidrar til vedlikehold og oppgradering av 
dette grøntområdet, da det blir økt trafikk og bruk som følge av utvidelsen av Fjukfeltet. 
Utbygger oppfordres til å holde løpende kontakt med Styret, samt at det legges opp til godt 
samarbeid fremover. Styret arbeidet for et trivelig oppvekst- og bosted, og ønsker fremtidige 
naboer velkommen i en felles innsats for nærmiljøet. Styret henstiller også kommunen til å få 
fortgang i utbedring av kapasitet i kryss ved Årnes, da vedvarende utbygging langs Øvre 
Hagaveg vil gjøre trafikkavviklingen verre, samt at det ses på tiltak for å redusere farten til et 
tilfredsstillende nivå. Alternativt foretar andre støybegrensende tiltak.  
Vurdering: Planforslaget skal være i henhold til kravene i T1442. Kommunen ønsker 
skjerpende bestemmelser om støy i anleggsperioden, særlig viktig ved behov for nattarbeid. 
Det skal tas hensyn til naboer, også mtp. anleggsstøy. Utfartsparkering skal reguleres, og det 
foreslås adkomst via planområdet og at gjennomkjøring til Bakkevegen stenges 

 
11. Årnes Vel v/leder Vidar Nordby, datert 09.10.2020 støtter fullt ut innspillet fra Fjuk Boforening. 

Velet har i flere år kommentert den bekymringsfulle trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg, hvor 
det nå foregår en omfattende utbygging som medfører økende trafikkmengde – spesielt i 
krysset ved bensinstasjonen. Velet er kjent med at det foreligger planer om en løsning 
(tilkobling i rundkjøring), og peker på at det haster å gjennomføre denne løsningen eller andre 
alternativer. Peker på at et alternativ som kan avlaste trafikken inn mot sentrum er å lage en 
undergang under jernbanen ved Gorolund, som kunne tatt av i nyanlagt rundkjøring nederst i 
Fjukbakken, inn på veien ved Evangtunet, og så under jernbanen. Velet synes det er et dårlig 
motargument at en slik undergang blir så lav ift. vannstand i Glomma at den periodevis blir fylt 
med vann, da den kun vil være stengt få uker i året. Alternativt kunne undergangen etableres 
noe nærmere sentrum da den kommer høyere i terrenget.  
Vurdering: Viser til vår kommentar til merknaden fra Fjuk Boforening over.  

 
12. 169/244/0/1, Cicilie Ramsrud Undbekken, datert 11.01.2020 peker på at det er en skråning og 

bekk i tomtegrensen som skal planeres, og lurer på hva tanken er for dette området.  
Vurdering: Området på nordsiden av bekken er foreslått regulert til konsentrert 
småhusbebyggelse. 
 

 
13. Norsk Ornitologisk Forening, avdeling Oslo og Akershus (NOF OA), datert 14.01.2020 er 

generelt av den oppfatning at boligutbyggingen i kommunen bør skje ved fortetting av 
eksisterende bebyggelse, samt konsentrert utbygging nærme kollektivknutepunkt. I praksis vil 
det si Årnes sentrum, på Aulifeltet, Nybergfeltet og Fjellfoten. Planområdet grenser til 
bebyggelse, men omfatter dyrka mark med ravine, og ligger inntil verdifulle skogområder. Det 
pekes på at dette grønne området, med stort potensial for rikt og variert biologisk mangfold, 
bør bevares slik det er med ravine, beitemark og skog. Det kreves at arealet tas ut av 
kommunedelplanen som byggeområde, av hensyn til at feltet består av en variert mosaikk av 
biotoper som kan romme mange arter. Dersom kommunen mot formodning får videre med 
reguleringsplanprosessen må det som minstemål gjøres en grundig kartlegging av flora og 
fauna, med vekt på pattedyr, fugl, karplanter og insekter. Kartleggingen må skje på 
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vår/forsommer, og NOF OA kan bidra med kompetanse når det gjelder registreringen av 
fuglefaunaen.  
Vurdering: Planområdet er avsatt til boligutbygging i kommunedelplan for Årnes, og er dermed 
i tråd med overordnede planer. Det er utarbeidet en naturmangfoldrapport, datert 20.12.2019, 
basert på eksisterende kunnskap og feltarbeid 31.10.2019. Det ble ikke registrert verdifulle 
naturtyper, men rødlistearten sanglerke, og fremmedartene hagelupin og sibirkornell. 
Utbyggingen vil medføre små negative konsekvenser for naturmangfoldet, og avbøtende tiltak 
vil bli foreslått med hensyn til spredning av fremmede arter.  

 
 

14. Nordlitunet Boligsameie v/leder Kai Nereng, datert 07.01.2020 er spent på hvordan 
utbyggingen skal foregå, og har flere spørsmål. Hvilke planer er det for Nordlitunet 22 (del av 
gbnr 169/40), og hvordan skal adkomsten hit og parkering for eiendommen være? Kan 
tilsvarende plenstripe som i dag mellom Nordlitunet 26, 28 ,30, 32 og Nordlitunet 22 
videreføres? Hvor skal anleggstrafikken gå under de forskjellige byggeperiodene? Det 
etterspørres en kopi av tinglyst veirett for Nordlitunet 22 over Nordlitunet boligsameie sin vei. 
Vurdering: Det er lagt opp til at nye boliger innenfor eiendommen får adkomst via nytt kryss på 
Øvre Hagaveg. Anleggstrafikken vil gå via nytt kryss på Øvre Hagaveg. 

 
15. Simen Holter, datert 30.11.2019 etterspør tegning som viser høyere oppløsning enn det som 

fremkommer i lokalavisens papirutgave, samt oppstartsmøtereferat, kunngjøring med 
planavgrensning og planinitiativ. 
Vurdering: Viser til detaljerte varslingsdokumenter som er tilgjengelig på kommunens og på 
Norconsult sine hjemmesider.  

 
16. Nes Turlag v/styreleder Jørgen Johannessen, datert 15.01.2020 peker på at 

parkeringsplassen som brukes ved turløypa/lysløypa burde asfalteres og belyses. Turløypa er 
universelt utformet og det bør tilrettelegges for HC-parkering.  
 
Vurdering: Parkeringsplassen inkluderes i planforslaget etter innspill fra kommunen, og for å 
tilrettelegge for adkomst via utbyggingsområdet. Det er ingen avtale med grunneier for 
parkeringsplassen, og den reguleres slik den ligger i dag. Ved eventuelt asfaltering og 
belysning må avklares med grunneier.  
 

17. Gnr. 169, bnr. 31, Terje Hoemsnes og Hege Narum, datert 17.03.2020 setter seg sterkt imot 
ethvert inngrep på deres tomt, og vil påklage enhver utfylling eller annen tilpasning på deres 
tomt. 
Vurdering: Planforslaget legger ikke opp til inngrep på nevnte eiendom. 

 
 
Viken fylkeskommune ga følgende uttalelse, basert på forespørsel fra forslagsstiller, datert 23 01 
2020, angående krav om avstand til busslomme. Uttalelsen er også vedlagt planforslaget. 
 

1. Viken fylkeskommune, datert 18.02.2020 
Infrastrukturavdelingen i Viken fylkeskommune godkjenner foreløpig skisse av ny adkomstvei 
fra Øvre Hagaveg. Løsningen kan ikke aksepteres før infrastrukturavdelingen har fått alle 
tegninger/endelig løsning for ny adkomstvei. Det må utarbeides teknisk plan for alle tiltak som 
berører fylkesvegnettet, og teknisk plan og byggeplan for den nye adkomstveien må være 
godkjent av fylkeskommunen før planen sendes ut til offentlig ettersyn. Det må tas hensyn til 
eksisterende lysmast langs fylkesvegen. Det må utbedres belysning ved busslomme på 
motsatt side. Trafikksikkerhet for skolebarn må ivaretas i planforslaget.  
Vurdering: Det er utarbeidet en teknisk plan for nytt kryss ut på Øvre Hagaveg. Denne er 
godkjent av Viken Fylkeskommune. 
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