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Nes - uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for boligområde 
sørøst for Årnes sentrum  

Vi viser til deres oversendelse datert 28.11.2019 med varsel om oppstart av detaljregulering for 
boligområde sør for Årnes sentrum. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging. Det 
planlegges hovedsakelig konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur. Det legges 
opp til adkomst fra Øvre Hagaveg.  
 
Planområdet er på ca. 75 daa og ligger 1,6 km i luftlinje sørøst for Årens sentrum. Planområdet 
grenser til fv. 1570 og småhusbebyggelse i sørvest, eneboliger i nord og skogsområder og dyrket 
mark i sør og øst. Store deler av planområdet er dyrka mark, men området er avsatt til bolig i 
kommunedelplan for Årnes. 
 
Rammeverk og Fylkesmannens rolle 
Fylkesmannen er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, vi skal se til 
at barn og unges interesser blir ivaretatt i planleggingen. Fylkesmannen skal arbeide for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i 
kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og bygningslovens 
formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. Det er en forutsetning at planene 
kommunen vedtar er innenfor rammene av gjeldende nasjonal politikk. 
 
Plan- og bygningsloven gir viktige føringer og verdier for planleggingen. De nasjonale forventningene 
til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. Her samles mål, oppgaver 
og interesser som regjeringen forventer at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen.  
 
Fylkesmannen fremmer tematiske innspill som vurderes som relevant her, vi viser utover dette til 
vårt forventningsbrev av 01.03.2018 og 14.11.2019. 
 
 
Fylkesmannens innspill 
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Areal og transport og jordvern – tidligere innsigelse 
Ved høring av den nå vedtatte kommunedelplan Årnes fremmet Fylkesmannen innsigelse til 
arealene som det nå foreslås starte opp reguleringsplanarbeid for ettersom området må anses å 
ligge utenfor det prioriterte vekstområdet Årnes, jf. Regional plan for areal og transport og består av 
dyrket jord. Innsigelsen ble imidlertid frafalt da kommunen foreslå å ta ut et stort boligareal på 
Drognesjordet.   
 
Selv om innsigelsen for arealet ble trukket i overordnet plan ber vi kommunen vurdere om arealet 
bør reguleres nå ettersom det bør primært være fokus på å utvikle arealer innenfor vekstområdet 
før arealer utenfor blir utviklet.  
 
Dersom kommunen går videre med planen forventer vi at føringer i kommunedelplan for Årnes 
legges til grunn for videre detaljering av området.   
 
Samfunnssikkerhet og overvannshåndtering 
Området ligger under marin grense og det er derfor potensielt kvikkleire i grunnen. Det er registrert 
kvikkleire i nærliggende områder. Vi ber derfor at det gjøres en vurdering og kartlegging av 
grunnforhold og områdestabilitet, jf. TEK 17 §1-3. Vi viser også til NVEs retningslinjer og veiledere om 
tematikken, blant annet 2/2011 Flom- og skredfare i arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 
 
Det er store grønne flater som skal bygges igjen, dette minsker infiltrasjonsevnen til området og vil 
kunne gi utfordringer knyttet til overvann. Det forventes stadig hyppigere og mer intens nedbør, det 
anbefales klimapåslag på minst 40 % på regnskyll med varighet på under 3 timer. Vi ber om at det 
vurderes tiltak for å håndtere overvann. Vi anbefaler å holde eksisterende bekkedrag åpne og åpne 
bekker som i dag er lukket. Bekker fungerer som regnbedd ved store nedbørshendelser og 
fordrøyer godt ved flomhendelser. 
 
Barn og unge 
Det fremkommer ikke av oppstartsvarselet hvor mange boenheter det her er snakk om, men 
planområdet er relativt stort og vil potensielt kunne romme en betydelig andel boliger. Det er derfor 
viktig at det legges opp til interne snarveger og grøntdrag, og at disse kobler seg på eksisterende tur- 
og gangveger. Videre bør det etableres kvalitative lekeplasser som er koblet til internt gangnett og 
snarveger. Opparbeidelse av lekeplasser må sikres i rekkefølgebestemmelsene. 
 
Det skal være en særskilt ordning i hver kommune som sikrer at barn og unges interesser ivaretas. Vi 
viser til temaveileder T-1513, rundskriv T-2/08, RPR Barn og unge, samt viser vi til plan- og 
bygningslovens § 5-1 om medvirkning og tilrettelegging for grupper og interesser som ikke selv er i 
stand til å delta direkte i planprosessen. Det må belyses i saken hvordan interessene er ivaretatt. 
 
LNF-formål og hensynet til dyrket jord 
Planavgrensningen er utvidet sammenlignet med kommunedelplanen for Årnes. Det fremkommer 
av referatet fra oppstartsmøtet at dette gjelder et ønske om å etablere tilkomst fra Øvre Hagaveg til 
det nye boligområdet. Den utvida planavgreningen berører dyrka mark i LNF-område. En eventuell 
tilkomst her bør ikke gå på bekostning av landbruksdrift eller dyrka mark. 
 
Vi mener at det bør det bør innarbeides bestemmelser som sikrer at matjord i planområdet som 
eventuelt bygges ned tas vare på og kan brukes til matjord andre steder.  
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Med hilsen 
 
Alexander Karlsson (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Lars Erik Krogtoft 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nes kommune - Gbnr 169/36,39,40 mfl - Detaljregulering for B F6-8 Fjuk 
- Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid 
 

Det vises til oversendelse datert 28. november 2019 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.  

Planområdet er på ca. 75 dekar og i hovedsak avsatt til boligformål i kommunedelplan for 
Årnes. Den varslede planavgrensningen omfatter også noe areal avsatt til LNF-formål i 
kommuneplanens arealdel. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging, i 
hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, med tilhørende infrastruktur. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, fagmyndighet 
for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken fylkeskommune har 
følgende merknader til varselet: 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt 14. desember 2015. Et av 
planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper 
om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det 
felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om 
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. Vi ber også kommunen sikre at 
tilgjengeligheten for gående og syklende ivaretas gjennom hele bygge- og anleggsfasen. 

For forhold som gjelder fylkesvei viser vi til uttalelse datert 20. desember 2019 fra Statens 
vegvesen region øst. 

Automatisk fredete kulturminner 
Det er ikke kjent arkeologiske kulturminner i planområdet. De topografiske forholdene tilsier 
imidlertid at det er potensial for å gjøre funn av automatisk fredete kulturminner. Det vil 
derfor være behov for å gjennomføre en arkeologisk registrering. Kravet er hjemlet i 
kulturminneloven § 9. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver, jf. 
kulturminnelovens § 10. På bakgrunn av det tilsendte materialet er omfanget av det 
arkeologiske feltarbeidet anslått til 11 dagsverk. De totale registrerings-kostnadene er 
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stipulert til inntil kr 183 186,-. For mer utfyllende informasjon henvises til eget brev med 
budsjett og prosjektplan. 

Tiltakshaver må akseptere budsjettet og bestille registreringer hos seksjon for feltarkeologi v/ 
Linn Marksten, tlf. 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, Bestillingfeltarkeologi@viken.no. 
Registreringene kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. Da det er stor pågang, spesielt 
på høsten, må bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i planarbeidet.  

Avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. Hvis 
registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for 
forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete 
kulturminner er avklart før planen vedtas. 

Nyere tids kulturminner 
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Med hensyn til nyere tids 
kulturminner har vi vurdert at planinitiativet ikke i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller 
regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. På bakgrunn av dette 
har vi ingen merknader til tiltaket. Vi oppfordrer likevel kommunen til å vurdere eventuell 
lokal kulturminneverdi.  

På eiendommen 169/255 finner vi husmannsplassen Skomakerstuen og på 169/223 plassen 
Øverheim. Hovedbygningen på begge brukene er SEFRAK-registrert. På Skomakerstuen er i 
tillegg driftsbygningen (ikke registert) i behold, men her har den lille husmannsstuen fått et 
tilbygg på 1980-tallet som er dobbelt så stort som det opprinnelige huset. Vår anbefaling er at 
plassene beholdes som en historisk forankring og miljøskapende element i området og 
reguleres med en hensynssone H-570 bevaring av kulturmiljø. Hensynssone bør etter vårt syn 
omfatte hele 169/255 (Skomakerstuen) og hovedhuset på Øverheim. Vi overlater en nærmere 
vurdering til kommunen. 

Barn og unges interesser  
Kommunedelplan for Årnes stiller i bestemmelse 2.6.2 en rekke krav til leke-, aktivitets- og 
uteoppholdsarealer. Vi forventer at disse følges opp i den videre planleggingen. 

Universell utforming  
Kommunedelplan for Årnes stiller i bestemmelse 2.6.3 krav knyttet til universell utforming. Vi 
forventer at disse følges opp i den videre planleggingen. 

Vannforvaltning 
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 setter, i tråd med 
vannforskriften §§ 1, 4 og 12, strenge krav til forvaltning av vannforekomster for å sikre god 
økologisk og kjemisk kvalitet i overflatevann. Planen skal ligge til grunn for all kommunal 
planlegging. I alle utbyggingsområder bør det legges opp til lokal overvannsdisponering med 
avrenning på egen grunn. 

Planområdet ligger innenfor vannområdet Øyeren og berører vannforekomst 002-3419-R 
Sidebekker til Glomma, oppstrøms Rånåfoss, som er registrert å være i dårlig økologisk 
tilstand. Vannområdet har ambisjon om å innfri vannkvalitetsmålene innen 2021. 
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Fylkeskommunen forutsetter at tiltakene planen legger til rette for ikke reduserer muligheten 
for å oppfylle kravene i regional plan for vannforvaltning. Vi støtter kommunens innvendinger 
mot bekkelukking. Bekkelukking er ikke anbefalt da det reduserer den naturlige fordrøyningen 
og kan forringe tilstanden i bekken. 

Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. 
Planen inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig 
masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til 
grunn i det videre planarbeidet. 

 

  Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer 
 

rådgiver kommunale planer 

  

Kopi: Nes kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger:   Margaret Andrea Mortensen, 22 05 56 22 
Automatisk fredete kulturminner: Bjarne Gaut, 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner:  Peder Figenbaum, 22 05 56 28



Avsender: Statens vegvesen
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Vedr. 17-79200-29 - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for B_F 6 - 8 - Fjuk - Årnes
-  Nes kommune

Innbyggere kan motta post digitalt fra Statens vegvesen. For amotta post digitalt må du opprette digital
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Virksomheter mottar digital post i Altinn
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Vår dato:

20.12.20 19

Utt alelse t il varsel om oppstart av reguleringsplan for B_F 6 - 8 - Fj uk  -
0

Arnes og oppstart av forhandling av utbyggingsavtale - Nes kommune

Vi v iser t il oversendelse fra Norco nsult As v  / Anne Larsson Hovind datert 28 .11.20 19.

Formålet med planen er a legge t il rette for utbygg ing av boliger med t ilhørende anlegg samt

etablere ny adkomstvei fra planområdet t i l fy lkesveg 1570, Øvre Hagaveg . Planområdet er på

ca. 75 daa, og ligger ca. 1,7 km sørøst for Årnes sent rum. I kommuneplanen er for Årnes,

vedtat t 18.06.20 19, er planområdet avsat t t il boligbebyggelse.

En del av adkomst t il planområdet ligget i LNF- omradet i henhold t il gj eldende

kommuneplan for Nes kommune.

Staten vegvesen skal som stat lig fagmyndighet med sektoransvar følge opp nasj onale

føringer for samordnet areal- og t ransport planlegg ing. Dette innebærer blant annet a

arbeide for a begrense t ransport behovet og sikre mest mulig effekt iv, t rygg og miljøvennlig

t ransport . Vi er også vegeier på riksveg og vegadminist rasj on på vegne av Akershus

fylkesko mmune på fy lkesveger.

Statens vegvesen har følgende kommentarer t ilt det oversendte varselet :

Adkomst til planområdet / teknisk plan

Det fremgår av varselet at det planlegges etablering av ny adkomstvei fra Øvre Hagaveg t il

planområdet . Ut fra det vedlagte kartet kan v i ikke se nøyakt ig hvor det er t enkt a ha

adkomstvei. Slik v i to lker t egningen vil adkomsten ikke l igge i samsvar med vegnormalene.

Dett e på grunn av nær avstand t il eksisterende busslomme  Nylænne  som ligger på motsatt

side av planområdet .

Postadresse

State ns vegvesen
Telefon: 22 0 7 30 00 Kontoradresse

Østensjøve ien 34

066 7 OSLO

Org .nr: 9710 3208 1

Fakturaad resse

Statens vegvesen

Regns kap

Postboks 702

9815 Vads ø
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Dersom t iltakshaver velger a regulere adkomstveg fra fylkesveg 1 570, må den

d imensj oneres et ter Stat ens vegvesen vegnormaler. I t illegg må forslagsst iller utv ide

planområdet og ink ludere busslomme med t i lrettelagt krysningspunkt over veien. Vi minner

om at det må utarbeides teknisk plan for alle t iltak som berører fylkesveinettet et ter Statens

vegvesen håndbok R 700 Tegningsgrunnlag. Teknisk plan skal godkj ennes av Viken

fylkeskommune før planen sendes ut t il offent lig ettersyn. Det må også tas inn en

bestemmelse i planen om at alle fy lkesvegt iltakene skal være bygd ett er byggeplan godkj ent

av Viken fylkeskommune før kommunen kan g i igangsett ingst illatelse t il t iltak i

reguleringsområdet .

Som følge av eventuell etablering av ny adkomst fra fy lkesveg 1 570 må eksisterende

busslo mme flyt tes sørøstover på grunn av t raf ikksikkerheten og fremkommeligheten langs

veien. Den nye busslommen med et nyt t t ilret telagt kryss over Øvre Hagaveg skal også tas

med i reguleringsplanen.

Videre er vi enige med kommunen at det må stenges for gj ennomkj øring t il Bakkevegen

dersom t iltakshaver v il etablering av ny adkomstveg t il planområdet fra Øvre Hagaveg. Dette

må sikres gj ennom rekkefølgebestemmelsene.

Frisikt

Frisikt i det event uelle nye krysset må målsett es i plankartet og tas inn i

reguleringsbestemmelsene.

Løsning for gående og syklende

Statens vegvesen fo rventer at det lages gode og t rafi kksikre forbindelser for gående og

syk lende t il og fra og gj ennom planområdet . Trafi kksikkerhet og fremkommelig het for myke

t rafi kanter skal prioriteres i planen.

Ansvarlig for videre oppfølging av denne planen vil være Viken fylkeskommune som ny

fylkesvegforvalter fra 0 1.0 1.2020.

Vegavdeling Akershus, planseksj onen

Med hilsen

Arne Kolstadbråten

Fagkoord inator Ewa Bartnik iew icz

Dokum entet er godkj ent elek tronisk og har derfor ingen håndskrevne s ignaturer.

Kopi

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE, Post boks 1200 Sent rum, 0 107 OSLO
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Fylkesmannen i Oslo og Viken, Post boks 32 5, 1 502 MOSS

NES KOMMUNE, Post boks 114 , 2 1 51 ÅRNES
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NVEs generelle innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan 

og forhandlinger om utbyggingsavtale -  Detaljreguleringsplan for B F  

6-8 Fjuk – Boligutbygging 

Vi viser til varsel om oppstart datert 28.11.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 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. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.miljøkommune.no, www.klimatilpasning.no og www.norskvann.no.   

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.miljøkommune.no/
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.norskvann.no/
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Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no. 

  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

Kjetil Indrevær 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
http://www.nve.no/arealplan
mailto:ro@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Kopi til: 

Nes kommune (Akershus) v/Maria Runden 

paj@fenstadbygg.no 

tjohnsen@online.no 

 



 

Postadresse 
Hafslund Nett AS  
Postboks 990, Skøyen 
N-0247 OSLO 

Hovedkontor  
Drammensvn. 144, Skøyen 
N-0247 OSLO 

Internett 
www.hafslundnett.no 
firmapost@hafslundnett.no 

Telefon 
+47 22 43 58 00 
 

Bankkonto 
6468.05.20877 
Foretaksregisteret 
NO 980 489 698 MVA 

 
 

 

Deres dato 
2019-11-28 

Vår dato 
2019-12-16 

Deres referanse 
5197631/alh 
  

Vår referanse 
94425 
 

 
NORCONSULT AS 
JESSHEIM, PB 26 
2051 

Vår saksbehandler 
Kristian Patrick Kulsveen 
Kristian.patrick.kulsveen@hafslund.net 
 

 Kopi til 
postmottak@nes-kommune.no 
 
 
 
 

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR «B_F 6-8, FJUK». 
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for «B_F 6-8, FJUK»  i 
Nes kommune. Høringsfristen er 10. januar 2020 og uttalelsen er dermed innen fristen. 
 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Nes kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og 
drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). 
 
 
1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt 

distribusjonsnett) 
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det 
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som 
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.  
 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  
 

1.1 Eksisterende høyspenningsluftledning 
Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et 
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om elektriske 
forsyningsanlegg anlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert 
byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traseen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som 
en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften. 

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg.  

 

1.2 Eksisterende høyspenningskabler 
HN har høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til. Normalt kan 
det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som 1 meter målt horisontalt 
fra kabelgrøftens ytterkant. Det er imidlertid viktig at fremtidig tilkomst til kabelgrøftene ikke hindres, og 
det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler.  
 
For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel 
om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

1.3 Behov for ny nettstasjon 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 

mailto:Kristian.patrick.kulsveen@hafslund.net
mailto:Kristian.patrick.kulsveen@hafslund.net
mailto:postmottak@nes-kommune.no
mailto:postmottak@nes-kommune.no


 

 

Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, 
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, 
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette 
skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser 
mot nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres 
i planbestemmelsene:   

• Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

• Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

 
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og 
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til 
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v. 
 

1.4 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting  
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til nye traseer 
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen. 

2 Andre forhold 

2.1 Kart 
Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med 
Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.  

2.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i 
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og 
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9. 

Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 

2.3 Annet  
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.  
 



 

 

Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.   
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen 
avdeling i Hafslund Nett.  

 

 

 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Kristian Patrick Kulsveen 
Avdeling Rettigheter 
 
 

mailto:firmapost@hafslundnett.no
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Andreas Kaarbø

Fra: Vetås Magne Inge <Magne.Vetas@ruter.no>
Sendt : 17. desember 2019 13:29
Til: Hovind Anne Larsson
Emne: 19/03531-1 - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Fjuk

6-8

Hei.

Ruter anbefaler at det reguleres inn gang og sykkelvei/eller fortau fra utbyggingsområdet og frem til eksisterende
gangsykkelvei langs øvre Hagavei og bussholdeplassene Fjukfeltet. Det må tilrettelegges for sykkel og gange slik at
målene med at økning i reiser skal tas kollektivt eller med sykkel og gange.

Utover dette har ikke Ruter noen kommentarer eller merknader til detaljreguleringsplanen for Fjuk 6-8.

Med vennlig hilsen
Magne Vetås
Seniorrådgiver

Ruter As
Kollektivtrafikk for Oslo og Akershus
Dronningens gate 40
Postboks 1030 Sentrum
NO-0104 Oslo

Telefon +47 464 09 323
Sentralbord +47 400 06 700
www.ruter.no



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

NORCONSULT AS
Postboks 626
1303 SANDVIKA

Dato: 29.11.2019
Saksref: 201917420-2
Deres ref.:
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Marianne Hvalsmarken
Telefon: +47 55966110
Mobil:
E-post: Marianne.Hvalsmarken@banenor.no

Nes kommune - Innspill til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og
forhandlinger om utbyggingsavtale

Viser til deres brev med vedlegg vedr. ovennevnte.

Angjeldende planområde er relativt langt fra jernbanen, ca 800 m målt i luftlinjen, men ligger
oppstrøms jernbanen. I forhold til ev. naturfare og/eller overvannshåndtering vil vi minne om at
kommunen og tiltakshaver har ansvar for å ikke øke faren for naturskader på omkringliggende
anlegg, herunder jernbanen. Vi viser i den sammenheng til plan- og bygningsloven § 28-1 og
TEK17 kapittel 7. Dersom det viser seg at jernbanen blir berørt, herunder at flomvann vil kunne
belaste jernbanens stikkrenner e.l., bes om at det tas kontakt med oss før planen legges ut på
offentlig høring.

Med vennlig hilsen

Peder Oluf Vold
fung. Seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Marianne Hvalsmarken
senioringeniør
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
NORCONSULT AS, Anne Larsson Hovind
Kopi:
NES KOMMUNE I AKERSHUS
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Andreas Kaarbø

Fra: Ellen Udnes <eudnes@yahoo.no>
Sendt : 30. november 2019 11:52
Til: Hovind Anne Larsson
Emne: Fjuk

Hei!
Jeg har sett gjennom kart og bilder for deres byggeplaner på Fjuk, Årnes, og ser at dere har merket av tre områder
med gult: F8, F9 og F 10. I teksten omtales F6, F7 og F8 som områder for utbygging. Jeg kan ikke finne F6 og F7 på
kartene eller bildene.
Jeg er direkte nabo og interessert i å vite eksakt hvilke arealer som skal benyttes til
- boliger
- garasje-/carport
- grønt-/ friareal
- vei/gang-/sykkelsti
- parkering
Jeg ønsker også å vite eksakt hvordan dere akter å heve nivået over det eksisterende bunnivået i forbindelse med
fylling av ravinen. Skal alt helt opp i plan med Øvre Hagaveg? Skal feltet være jevnt synkende mot enden av
Bakkevegen nede i det gamle Fjukfeltet? Jeg leser at Bakkevegen har vært vurdert som adkomstvei.

Kan dere sende meg et oppdatert kart og helst også et luftfoto med presiseringer?

Jeg vil også informere om at kartet som er lagt i annonsen i Raumnes, er uleselig. Det er ikke mulig å lese i det
kartet, hvilke eiendommer det handler om. Det samme gjelder reguleringskartet i dokumentet dere har på deres
nettside. Annonsen bør derfor settes inn på nytt, slik at de som er berørt, faktisk blir oppmerksomme på at det
gjelder dem.

Hilsen
Ellen Udnes
Nordlitunet 34
2150 Årnes
eudnes@yahoo.no
Tel 95722719
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Andreas Kaarbø

Fra: emitseim@online.no
Sendt : 30. november 2019 14:18
Til: postmottak@nes-ak.kommune.no
Kopi: Hovind Anne Larsson; soors@online.no
Emne: innspill detaljregulering for B_F 6-8, FJUK

Vikt ighet : Høy

Hei
Leser i lokalavisen at det skal bygges ut kraftig på Fjuk.
Vi er eiere av Granerudvegen 1, g.nr. 170, b.nr. 73 og 77 som grenser til øvre Hagavei.
Her er det allerede store utfordringer knyttet til trafikkstøy.
All tungtrafikk går på denne veien, selv om nedre Hagavei er satt til å være hovedfartsåre.
Tungtrafikk kommer ikke gjennom Haugen-undergangen på Haga.
Det er allerede/ foregår stor utbygging på Fjellfoten, noe som også har økt trafikkmengden eksplosivt.
For oss som bor langs øvre Hagavei er dette nå blitt et så stort problem, at vi ikke hører hva vi sier til hverandre når
vi er i hagen.
Har tidligere kontaktet fylkeskommunen angående dette, de henviste bare videre til Nes kommune.
Nes kommune svarte ikke engang på henvendelsen.
Med dobling av størrelsen på Fjuk-feltet vil vi tro at trafikken forbi bare vil øke tilsvarende.
Vi vet at dette vil føre til ytterligere forringelse av vår eiendom.
Støyen går også utover livskvalitet, helse og søvn.
Alle våre naboer som har grense til øvre hagavei plages av det samme.
Hva har Nes kommune og utbygger tenkt å gjøre med dette?
Altså tiltak for allerede eksisterende bebyggelse.
Da tenker vi ikke kun på anleggsarbeidet, men økt trafikkmengde og støy etter ferdig utbygging.
Vi ser for oss støyskjerming, eller nedsatt hastighet forbi Fjuk som forslag til tiltak. I tillegg bør man snarlig gjøre noe
med Haugen-undergangen, slik at tungtrafikken kan gå der kommunen mener den skal gå.
Fartsdumper ønsker vi ikke, da dette vil øke støyen pga all tungtrafikk som må bremse ned og sette opp igjen farten.
Veien har stigning fra Årnes forbi Fjuk.
Vi forventer at dette blir tatt med videre i planleggingen/ reguleringen.
Vennligst bekreft mottak, vi ønsker å bli holdt oppdatert i saksgangen.
Mvh
Erik Mitseim og Svenn Ø Orskaug
Granerudvegen 1
2150 Årnes
Mob: 91155120
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Til: 

Tiltakshaver B_F 6-8, Fjuk 

Kopi: Nes Kommune, Årnes Vel 

Fra: 

Styret i Fjuk Boforening 

co:  Thomas Furuseth 

  Gamlevegen 27 

  2150 Årnes 

 Tlf: 90 79 58 93 

 E-post: tom.furuseth@gmail.com      9.1.2020 

 

 

Trafikkhensyn og øvrige hensyn Fjuk 

 

Styret i Fjuk Boforening har følgende anførsler jmf. detaljregulering B_F 6-8, Fjuk: 

1. Området på Fjuk, Bakkevegen m.m., er ikke egnet for anleggstrafikk. Det er lave ledninger og 

smale veger som gjør trafikkavvikling farlig dersom anleggstrafikk skal sperre vegen i lange 

perioder. I tillegg er beboere allerede utsatt for nedkjøring av ledninger med eksisterende 

trafikk. Styret henstiller utbygger til å utarbeide infrastruktur for anleggstrafikk via ny 

kjørerute tidligst mulig i anleggsperioden og at utbyggingen skjer med minst mulig påvirkning 

for eksisterende beboere. 

2. Lysløypen som grenser til B_F 6-8, Fjuk, er et yndet utfartsområde for Nesbuer som ønsker å 

gå turer sommerhalvåret og ski vinterhalvåret. Det må avsettes områder til tilstrekkelig 

parkering, fortrinnsvis bør trafikken ledes der vegkapasiteten er størst gjennom ny 

infrastruktur. Dagens parkering er på privat grunn og deler av veg frem til parkering er også 

privat. Uten tilstrekkelig parkering frykter Styret vilkårlig hensetning av kjøretøy med dertil 

trafikkfarlige situasjoner.  

3. Styret ønsker også at det etableres trafikksikker ferdsel til fots fra B_F 6-8, Fjuk til grønt 

friluftsområde ved hoppbakken. Dette området blir hyppig brukt av barn og unge. 

4. Grøntområdet rundt hoppbakken bør vedlikeholdes og oppgraderes for å ta imot økt trafikk 

og bruk som følge av utvidelse av Fjukfeltet. Styret i Fjuk Boforening finner det 

hensiktsmessig at utbygger bidrar til å øke standarden i området.  

mailto:tom.furuseth@gmail.com
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5. Styret i Fjuk Boforening oppfordrer også utbygger om å holde løpende kontakt med Styret, 

samt at det legges opp til godt samarbeid fremover. Styret gjør blant annet frivillig arbeid 

som rydding av fellesområder og finansiering av felleskostnader for å ha et trivelig oppveksts- 

og bosted. Vi ønsker at våre fremtidige naboer velkommen i en felles innsats for nærmiljøet.  

6. Styret henstiller også Nes Kommune til å få fortgang i utbedring av kapasitet i krysset ved 

Årnes. Vedvarende utbygging langs Øvre Hagavei vil gjøre trafikkavviklingen verre. 

7. Styret opplever allerede at våre beboere blir sjenert av trafikkstøy og uønsket kjøreadferd 

både på feltet og hovedvegen. Styret ønsker at Nes Kommune ser på tiltak for å redusere fart 

til et tilfredsstillende nivå. Alternativt foretar seg andre støybegrensende tiltak.  

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Styret i Fjuk Boforening 

 

Thomas Furuseth 

Sekretær 
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Andreas Kaarbø

Fra: Harald Verket <hverket@online.no>
Sendt : 9. januar 2020 20:14
Til: Postmottak@nes-ak.kommune.no; Hovind Anne Larsson;

tom.furuseth@gmail.com
Emne: Fwd: Fwd: Innspill Detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk
Vedlegg: Tilsvar B_F68 Fjuk fra Fjuk Boforening 9.1.2020.pdf

INNSPILL DETALJREGULERING FOR B-F 6-8, FJUK

Årnes Vel, som har mange medlemmer i det berørte område, ønsker å komme med følgende kommentarer:

1. Vi støtter fullt ut innspillet fra Fjuk Boforening (se vedlegg).

2. Velet har i flere år kommentert den bekymringsfulle trafikkutviklingen på Øvre Hagaveg. Langs denne veien
foregår nå en omfattende utbygging (f.eks. Drognes-jordet, Evangtunet, fortetting på Fjuk samt på Fjellfoten). Dette
medfører en økende trafikkmengde langs veien og spesielt i krysset ved bensinstasjonen. Vi er kjent med at det
foreligger planer om en løsning (tilkobling i rundkjøring), men det haster med å gjennomføre denne løsningen eller
andre alternativer.

3. Et alternativ som kan avlaste trafikken noe inn mot sentrum er å lage en undergang under jernbanen ved
Gorolund. Denne kunne ta av i nyanlagt rundkjøring nederst i Fjukbakken og inn på veien til Evangtunet og så under
jernbanen. At denne undergangen blir så lav i forhold til vannstand i Glomma slik at denne i perioder ville bli fylt av
vann synes velet er et dårlig motargument. Den vil tross alt være stengt kun få uker i året. Alternativt kunne
undergangen etableres noe nærmere sentrum da den da kommer høyere i terrenget.

Årnes, 09.01.2020.

Vidar Nordby

Leder

Årnes Vel

-------- Videresendt melding --------
Emne: Fwd: Innspill Detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk
Dato: Thu, 9 Jan 2020 15:09:38 +0100

Fra: Thomas Furuseth <tom.furuseth@gmail.com>
Til: postmottak@nes-ak.kommune.no, anne.larsson.hovind@norconsult.com, hverket@online.no

Hei,

Det er feil epostadresse oppgitt i ene skrivet til Norconsult. Rettet ved å videresende.

Mvh
Thomas

---------- Forwarded message ---------
Fra: Thomas Furuseth <tom.furuseth@gmail.com>
Date: tor. 9. jan. 2020 kl. 12:27
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Subject: Innspill Detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk
To: <hverket@online.no>, <anne.larsson.hovind@norconsult.com>, <postmottak@nes-kommune.no>

Hei,

På vegne av Fjuk Boforening ønsker vi å komme med vedlagte innspill til Detaljregulering B_F 6-8, Fjuk.

E-post sendes til Nes Kommune, Norconsult og Årnes Vel v/ Harald Verket.

Mvh

Thomas Furuseth
Tlf 90 79 58 93
Sekretær og styremedlem Fjuk Boforening
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Andreas Kaarbø

Fra: Cicilie ramsrud <cicilie.ramsrud.95@hotmail.com>
Sendt : 11. januar 2020 11:45
Til: Hovind Anne Larsson
Emne: Planarbeid på fjuk

Hei, vi bor i Bekkeliveien 10a, og ser at det skal utføres planarbeid i tomtekgrensen vår. Der er det en skråning og
bekk der dere skal planere. Hva er tanken for dette området ?

Mvh Cicilie Ramsrud undbekken

Last ned Outlook for Android



Merknader ved oppstar t av detaljreguler ing for B_F 6-8, Fjuk

NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til varsel om oppstart av
detaljregulering for småhusbebyggelse på Fjuk i Nes kommune.

Generelt er vi av den klare oppfatning at videre boligutbygging i kommunen bør skje ved fortetting av eksis-
terende bebyggelse samt konsentrert utbygging nær kollektivknutepunkt. I praksis betyr det videre utbyg-
ging i Årnes sentrum, på Aulifeltet, Nybergfeltet og Fjellfoten.

Det nye foreslåtte feltet ved Fjuk, langs Øvre Hagaveg, grenser riktignok til noe bebyggelse, men omfatter
dyrka mark med ravine og ligger inntil verdifulle skogområder. Dette grønne området, med stort potensial
for rikt og variert biologisk mangfold, bør bevares slik det er med ravine, beitemark og skog.

Vi krever derfor 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 går videre
med reguleringsplanprosessen må det som et minstemål gjøres en grundig og omfattende kartlegging av

or a og fau n a , me d vek t på pat t e dy r, f u g l , k a r pla nt e r og i n sek t e r. En sl i k k a r t leg g i ng m å sk je på vå r/for som-
mer, og NOF OA stiller sin kompetanse til rådig-het når det gjelder registrering av fuglefaunaen.

Vennlig fuglehilsen

Håkan Billing Jan Olav Nybo (sign.)
leder NOF OA naturvernkontakt NOF OA

Kopi: postmottak@nes-kommune.no

NOF OA
Postboks 1041 Sentrum

0104 OSLO

Org.nr. 975 615 308

leder@oa.birdlife.no
Medlemsrelatert: medlem@oa.birdlife.no

Økonomisk: kasserer@oa.birdlife.no
Vernesaker: naturvernkontakt@oa.birdlife.no

oa.bir dlife.no

Vå r r ef.: s a k /566 D e r e s r ef.: 5 1 9 7 6 31 / a l h Dato: Oslo, 14. januar 2020

Norconsult
Postboks 26
2 051 J E SSSH E I M
anne.larsson.hovind@norconsult.com
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Andreas Kaarbø

Fra: Kai Frank Nereng <ka-neren@online.no>
Sendt : 7. januar 2020 22:28
Til: Hovind Anne Larsson
Kopi: postmottak@nes-kommune.no
Emne: Bygging bak Nordlitunet 2150 Årnes
Vedlegg: SCN_0008.pdf

Hei Anne

Vi på Nordlit unet på Årnes er spent på hvordan utbyggingen skal foregå av det nye byggefeltet , derfor
har vi noen spørsm ål som vi ønsker svar på håper du kan hj elpe oss m ed det .

• Hvilke planer er det for tom ten som gule huset som ligger nærm est Nordlitunet? ( rød ring)
• Hvordan har dere tenkt adkom st t il det (gule huset?) ( rød st rek)
• Hvordan har dere tenkt med parkering t il eiendomm en?
• Er det m ulig og t ilret telegge slik at det blir bygget at det vil bli en liten plen st ripe som det er pr

dags dato im ellom de 4 nærm este leilighetene og eiendom men t il det gule huset? ( rød st rek)
• Er det mulighet for at innkjøring t il eiendomm en blir på motsat t side av det som er pr dags

dato?
• Hvor tenkes det at anleggst rafikken skal gå under de forskj ellige byggeperioder?
• Når ser utbygger seg for at de begynner m ed første bygget rinn?
• Det er t inglyst en veiret t for det gule huset over Nordlit unet boligsam eie sin vei, har dere en

kopi av den? (Fint om j eg kan få en kopi hvis dere har den)

Med vennlig hilsen,

Kai Nereng Styreleder – Nordlitunet Bolisam eie
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Andreas Kaarbø

Fra: Simen Holter <simenhol@outlook.com>
Sendt : 30. november 2019 20:22
Til: Hovind Anne Larsson
Kopi: postmottak@nes-kommune.no
Emne: Detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk

Hei,

Viser til kunngjøring i Raumnes 30.11 vedørerende detaljregulering for B_F 6-8, Fjuk. Kunne jeg fått
tilsendt tegning som viser området i høyere oppløsning enn hva som fremkommer i lokalavisens
papirutgave? Jeg ønsker også tilsendt referat fra oppstartsmøte, kunngjøring med planavgrensning og
planinitiativ.

Mvh
Simen Holter
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Andreas Kaarbø

Fra: Nes turlag <post@nes-turlag.no>
Sendt : 15. januar 2020 12:32
Til: Hovind Anne Larsson; postmottak@nes-ak.kommune.no
Emne: Uttalelse til sak - detaljregulering for b_f 6-8 Fjuk
Vedlegg: Parkering Fjuk Lysløype.pdf

Oppfølgingsf lagg: Følg opp
Status for f lagg: Fullført

Hei!

Beklager at vi har oversittet fristen.

Det ser ut til at parkeringsplassen som brukes ved turløype/ lysløype ligger innenfor plangrensen (se vedlegg 1).

Parkeringsplassen burde vært satt i stand med asfalt eller tilsvarende dekke og det burde også settes opp belysning.
Turløypa har universell utforming og det bør derfor også avsettes plass til hc-parkering. Vi ber om at uttalelsen tas
hensyn til i vurderingen av detaljreguleringen.

Med vennlig hilsen,

Jørgen Johannessen

Styreleder i Nes Turlag
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Andreas Kaarbø

Fra: Terje Hoemsnes <terje.hoemsnes@siteservice.no>
Sendt : 17. mars 2020 12:18
Til: Hovind Anne Larsson
Kopi: postmottak@nes-kommune.no; Terje Hoemsnes
Emne: Detaljregulering B_F 6-8, Fjuk

Oppfølgingsf lagg: Følg opp
Status for f lagg: Fullført

Hei

Vi viser til mottatt plan, og beklager at kommentarer ikke er sendt tidligere. Vi er eier av 169/31, og det skisser at
det kan være ønskelig med tilpassing av ravine ved grense sørvest for aktuelt boligområde.
Vi setter oss stert imot ethvert inngrep på vår tomt, og vil påklage enhver utfylling eller annen tilpassing på vår tomt.

Med vennlig hilsen

Terje Hoemsnes/Hege Narum

Mobil: +47 92633005
terje.hoemsnes@siteservice.no
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Andreas Kaarbø

Fra: Ewa Bartnikiewicz <ewab@viken.no>
Sendt : 18. februar 2020 13:36
Til: Hovind Anne Larsson
Kopi: Trygve Johnsen; Jon-Terje Bekken
Emne: VS: plassering av ny adkomstvei i forbindelse med eksisterende busslomme

i Nes kommune - Øvre Hagaveg - Nylænne bussholdeplass
Vedlegg: 2020.02.07_skisse regulering.pdf

Hei,

Infrastrukturavdeling i Viken fylkeskommune har sett på den oversendte dokumentasjonen og mener at vi foreløpig
kan godkjenne foreløpig skisse, jf. vedlagt vedlegg. Vi kan allikevel ikke akseptere den før Infrastrukturavdeling har
fått alle tegninger / endelig løsning for ny adkomstvei fra Øvre Hagaveg til planområdet. Våre fagpersoner må se
nærmere på dette igjen.

Det må utarbeides teknisk plan for alle tiltak som berører fylkesvegnettet etter Statens vegvesen håndbok R 700
Tegningsgrunnlag. Dette innebærer at teknisk plan og byggeplan for den nye adkomstveien må være godkjent av
Viken fylkeskommune før planen sendes ut til offentlig høring.

Belysning:
Slik dere har tegnet den nye adkomstveien kan den være i konflikt med eksisterende lysmast langs fylkesvegen.
Vennligst se bildet under. Dette må dere ta hensyn til.
Det må også utbedres belysning ved busslomme på motsatt side (ingen belysning ved eksisterende busslomme
Nylænne).
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Løsning for gående og syklende:
Trafikksikkerhet for skolebarn må ivaretas i planforslaget.

Med vennlig hilsen

Ewa Bartnikiewicz
Planforvalter

Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning

mobil: 95 11 25 47
web: ewab.viken.no

Fra: Hovind Anne Larsson <Anne.Larsson.Hovind@norconsult.com>
Sendt: fredag 7. februar 2020 15:04
Til: Ewa Bartnikiewicz <ewab@viken.no>
Kopi: Trygve Johnsen <tjohnsen@online.no>; Jon-Terje Bekken <jonterjeb@viken.no>
Emne: SV: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjuk
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Hei.

Takk for svar.

Vedlagt er foreløpig utsnitt av skisse for detaljreguleringsplan, som viser mulig plassering av adkomstvei fra Øvre
Hagaveg. Det er tidlig i prosessen, så endelig plassering av adkomsten er ikke fastsatt enda, men er planlagt innenfor
varslet planavgrensning. Videre undersøkelser for eksempel kan ha innvirkning på plassering.

Som skissen viser er eksisterende busslomme Nylænne på motsatt side av Øvre Hagaveg ift. adkomstveien til
planområdet. Vi kan ikke se at det stilles krav om avstand fra kryss til busslomme i vegnormalen.
Det skal etableres en adkomst som sørger for trafikksikkerhet og fremkommelighet langs veien, noe vi mener er
gjennomførbart slik busslomma ligger i dag.

Hører fra deg!

Vennlig hilsen
Anne Larsson Hovind
Landskapsarkitekt/arealplanlegger
Mob: +47 97 68 37 90
anne.larsson.hovind@norconsult.com

Norconsult AS
Storgata 11, NO-2050 Jessheim
Tel: +47 63 94 24 40 | www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not
an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. While thesender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or
accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

Fra: Ewa Bartnikiewicz <ewab@viken.no>
Sendt: 7. februar 2020 13:33
Til: Hovind Anne Larsson <Anne.Larsson.Hovind@norconsult.com>
Kopi: Trygve Johnsen <tjohnsen@online.no>; Jon-Terje Bekken <jonterjeb@viken.no>
Emne: SV: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjuk

Hei Anne

Vi kan ikke se nøyaktig hvor dere har tenkt å ha adkomstvei fra Øvre Hagaveg til planområdet, jf. uttalelse datert
20.12.2019. Kan ikke du sendte over en enkel tegning for adkomstvei som viser avstand i meter til eksisterende
busslomme Nylænne?

Med vennlig hilsen

Ewa Bartnikiewicz
Planforvalter

Infrastruktur/Avdeling for samferdselsplanlegging og forvaltning/seksjon Vest

mobil: 95 11 25 47
web: ewab.viken.no
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Fra: Hovind Anne Larsson <Anne.Larsson.Hovind@norconsult.com>
Sendt: torsdag 6. februar 2020 09:09
Til: Ewa Bartnikiewicz <ewab@viken.no>
Kopi: Trygve Johnsen <tjohnsen@online.no>
Emne: VS: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjuk

Hei Ewa.

Har prøvd å ringe deg flere ganger uten hell.
Kan du bekrefte at du har mottatt mailen under?

Vennlig hilsen
Anne Larsson Hovind
Landskapsarkitekt/arealplanlegger
Mob: +47 97 68 37 90
anne.larsson.hovind@norconsult.com

Norconsult AS
Storgata 11, NO-2050 Jessheim
Tel: +47 63 94 24 40 | www.norconsult.no

CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not
an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. While thesender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or
accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.

Fra: Hovind Anne Larsson
Sendt: 23. januar 2020 12:51
Til: ewab@viken.no
Kopi: Viken fylkeskommune <post@viken.no>; Trygve Johnsen <tjohnsen@online.no>
Emne: Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Fjuk

Hei Ewa.

Viser til vedlagt uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan for B_F 6-8
Fjuk – Årnes, Nes kommune.
Og at ansvarlig for videre oppfølging vil være Viken fylkeskommune som ny fylkesforvalter fra 01.01.2020. Sender
denne direkte til deg da du stod som saksbehandler hos Vegvesenet.

I uttalelsen vises det til at adkomsen ikke ligger i samsvar med vegnormalen. Dette på grunn av nær avstand til
eksisterende busslomme Nylænne på motsatt side av planområdet.
Som følge av etablering av ny adkomst må eksisterende busslomme flyttes sørover pga. trafikksikkerheten og
fremkommeligheten langs veien.

Vi kan ikke se at det står noe krav om avstand fra kryss til busslomme i vegnormalen. Vi skal etablere en adkomst
som sørger for trafikksikkerhet og fremkommelighet langs veien, men mener dette er gjennomførbart slik
busslomma ligger i dag.

Vennlig hilsen
Anne Larsson Hovind
Landskapsarkitekt/arealplanlegger
Mob: +47 97 68 37 90
anne.larsson.hovind@norconsult.com

Norconsult AS
Storgata 11, NO-2050 Jessheim
Tel: +47 63 94 24 40 | www.norconsult.no
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CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. If you are not
an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use,
disclosure or distribution is prohibited. While thesender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warrant the absence of, or
accept liability for, any such viruses in this message or any attachment.
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