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Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Øvre Fjuk B_F6-8 
 
Vedtak som innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur - 06.09.2022 - sak 22/96 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs vedtak: 

Endringer i forhold til kommunedirektørens innstilling: 
 
Administrasjonens forslag angående husmannsstua Øverheim fjernes, og erstattes med: 
Husmannsstua aksepteres revet. Dersom det er interesse for det, kan materialene gis bort og stua 
settes opp igjen utenfor planområdet. Flytting og istandsetting må skje uten kostnader for Nes 
kommune eller utbygger. 
 
Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 
2.9, første avsnitt 
Administrasjonens forslag strykes. Ingen vesentlig forskjell i forhold til opprinnelig tekst. 
Administrasjonens forslag til nytt punkt om variasjon av boligstørrelser og boligtyper innenfor feltene 
BKS1-4 støttes ikke, og fjernes. 
Administrasjonens forslag til nytt punkt om variasjoner i fasader støttes ikke, og fjernes. 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
§3.2, annet ledd: 
Rekkefølgebestemmelsenes punkt 3.2 annet ledd skal ikke omfatte felt BFS3. 
 
Nødvendig infrastruktur skal være ferdig før det gis igangsettingstillatelse på boliger og ikke være 
ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. 
 
§3.2, tredje ledd: 



Administrasjonens forslag strykes, røret er ingen landsbruksdrenering, men en bekkelukning under 
grøntdraget. 
 
Ny tekst: Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor BKS1-4 og BFS1 skal 
eksisterende landbruksdrenering under f_GBG2 vurderes oppgradert. 
 
§3.3, siste avsnitt: 
Administrasjonens forslag strykes, opprinnelig tekst blir stående: 
Vann-, avløp- og overvannanlegg tilhørende det enkelte feltet skal være driftsklart før det gis 
brukstillatelse til nye boliger. 
 

 
Formannskapet 13.09.2022: 

 
Behandling: 
Fremmer  Administrasjonens forslag på nytt, foreslått av Ali Reza Nouri, Uavhengige 
Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Fjuk, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 
28.04.2022, legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 
med følgende justeringer: 
 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre bevaring av husmannsstua Øverheim. 
Forslag til ny bestemmelse: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune.  
Husmannsstua Øverheim skal bevares og tillates ikke revet eller vesentlig endret. 
Husmannsstua skal enten: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune.  
 
Opprinnelige materialer skal ivaretas, og eventuelt erstattes med tilsvarende materialer i 
dimensjon, kvalitet og utførelse. Det kan tillates tilbygg på husmannsstua. Et tilbygg skal 
utformes som en uavhengig bygningskropp og godkjennes av Nes kommune med tanke 
på tilpasning til husmannsstua. 
 
Eventuell flytting og istandsetting av husmannsstua Øverheim ferdigstilles før det kan gis 
igangsettelsestillatelse for boliger i feltene BKS1-4 og BFS1. 
 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning før 
igangsettingstillatelse til boliger innenfor feltene BKS1-4 og BFS1, skal også omfatte felt 
BFS3 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning. 
mellom planområdet og pumpestasjon ved Drognesjordet, endres fra å skulle være ferdig 
før igangsetting av boliger til å være ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak 
innenfor planområdet. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 tredje ledd, som sikrer oppgradering av røret under 



bakkeplaneringen i felt f_GB2 før det kan bygges boliger, skal også omfatte boliger på felt 
BFS3. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.3 siste avsnitt, som sikrer at vann-, avløp- og overvannsanlegg 
tilhørende det enkelte felt skal være driftsklar før brukstillatelse kan gis til nye boliger, 
endres til å være driftsklar før det kan gis igangsettelsestillatelse for første nye bolig 
innenfor det enkelte feltet. 

· Første avsnitt i bestemmelse 2.9 om terrengbearbeidelse endres for sikre bevaring av 
terrenget. Forslag til nytt avsnitt: 

Bebyggelse, utomhusareal, og veg skal tilpasses eksisterende terreng. Nødvendig 
terrengendringer for å oppnå kravet til stigningsforhold på veg og for å sikre gode 
adkomstforhold fra veg til bolig kan tillates. Det skal følge med en redegjørelse for 
vurdering av et slike unntak. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon av boligstørrelser og 
boligtyper innenfor feltene BKS1-4. Forslag til bestemmelse: 

Innenfor delfeltene skal det etableres ulike boligtyper. Minimum 10 % av boenhetene 
innenfor hvert felt, skal ha en BRA under 55 m2. Minimum 30 % av boenhetene innenfor 
hvert felt skal ha en BRA på minst 120 m2. Det er ikke tillat med boenheter med mindre 
BRA enn 40 m2. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon i fasader på bebyggelsen ved 
hjelp av ulike høyder, brudd i fasader og materialbruk. Forslag til bestemmelse: 

Bebyggelsens fasadeuttrykk, material- og fargebruk skal variere mellom bygg og 
utformes med god kvalitet. For større bygg skal det etableres tydelige brudd i fasaden 
minst hver 25. meter. Det kan etableres i fasaden i form av endret byggehøyde, 
fremspring eller tilbaketrekking av fasadelinje og annen farge eller materialbruk. 

 
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre korrigeringer i planforslaget som følge av vedtak, i 
forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. 
 

 

 
Forslaget fra representant Nouri (uavh.) ble satt opp mot innstillingen fra utvalg for teknikk, næring 
og kultur. Forslaget fra Nouri fikk 3 stemmer (Uavh., TSL og V) og falt mot 8 stemmer.  
 
FS- 22/110 Vedtak: 
Formannskapets vedtak: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Fjuk, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 
28.04.2022, legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 
med følgende justeringer: 
 
• Husmannsstua aksepteres revet. Dersom det er interesse for det, kan materialene gis bort og stua 
settes opp igjen utenfor planområdet. Flytting og istandsetting må skje uten kostnader for Nes 
kommune eller utbygger.  
 
• Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning før 
igangsettingstillatelse til boliger innenfor feltene BKS1-4 og BFS1, skal ikke omfatte felt BFS3 
• Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning. 
mellom planområdet og pumpestasjon ved Drognesjordet: 
Nødvendig infrastruktur skal være ferdig før det gis igangsettingstillatelse på boliger og ikke være 



ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. 
• Rekkefølgebestemmelse 3.2 tredje ledd, som sikrer oppgradering av røret under 
bakkeplaneringen i felt f_GB2: 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor BKS1-4 og BFS1 skal eksisterende 
landbruksdrenering under f_GBG2 vurderes oppgradert. 
• Rekkefølgebestemmelse 3.3 siste avsnitt, som sikrer at vann-, avløp- og overvannsanlegg 
tilhørende det enkelte felt skal være driftsklar før brukstillatelse kan gis til nye boliger. 
Vann-, avløp- og overvannanlegg tilhørende det enkelte feltet skal være driftsklart før det gis 
brukstillatelse til nye boliger. 
 
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre korrigeringer i planforslaget som følge av vedtak, i 
forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
 
Utvalg for teknikk, næring og kultur 06.09.2022: 

 
Behandling: 
Votering: 
Endringsforslag fra representant Rimstad (Sp) ble satt opp mot første punkt i endringsforslag fra 
representant Tømte (Ap). Forslaget fra Sp fikk 4 stemmer (Sp, Mdg), og falt mot 7 stemmer.  
Endringsforslag fra representant Tømte (Ap) ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. 
Endringsforslaget fra representant Tømte (Ap) ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
UTNK- 22/96 Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs vedtak: 

Endringer i forhold til kommunedirektørens innstilling: 
 
Administrasjonens forslag angående husmannsstua Øverheim fjernes, og erstattes med: 
Husmannsstua aksepteres revet. Dersom det er interesse for det, kan materialene gis bort og stua 
settes opp igjen utenfor planområdet. Flytting og istandsetting må skje uten kostnader for Nes 
kommune eller utbygger. 
 
Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 
2.9, første avsnitt 
Administrasjonens forslag strykes. Ingen vesentlig forskjell i forhold til opprinnelig tekst. 
Administrasjonens forslag til nytt punkt om variasjon av boligstørrelser og boligtyper innenfor feltene 
BKS1-4 støttes ikke, og fjernes. 
Administrasjonens forslag til nytt punkt om variasjoner i fasader støttes ikke, og fjernes. 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
§3.2, annet ledd: 
Rekkefølgebestemmelsenes punkt 3.2 annet ledd skal ikke omfatte felt BFS3. 
 
Nødvendig infrastruktur skal være ferdig før det gis igangsettingstillatelse på boliger og ikke være 
ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. 
 
§3.2, tredje ledd: 
Administrasjonens forslag strykes, røret er ingen landsbruksdrenering, men en bekkelukning under 
grøntdraget. 
 
Ny tekst: Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger innenfor BKS1-4 og BFS1 skal 



eksisterende landbruksdrenering under f_GBG2 vurderes oppgradert. 
 
§3.3, siste avsnitt: 
Administrasjonens forslag strykes, opprinnelig tekst blir stående: 
Vann-, avløp- og overvannanlegg tilhørende det enkelte feltet skal være driftsklart før det gis 
brukstillatelse til nye boliger. 
 

 
Formannskapet 15.06.2022: 

 
Behandling: 
 
 
FS- 22/75 Vedtak: 
Sak utsatt etter behandling i TNK. Ingen vedtak fattet i saken. 
 
Utvalg for teknikk, næring og kultur 07.06.2022: 

 
Behandling: 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt (11 stemmer). 
 
UTNK- 22/72 Vedtak: 
Utvalg for teknikk, næring og kulturs enstemmige innstilling (11 stemmer): 

Saken utsettes til neste møterunde. 

 
Nes Eldreråd 07.06.2022: 

 
Behandling: 
 
 
NER- 22/33 Vedtak: 
Eldrerådets enstemmige innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Fjuk, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 
28.04.2022, legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 
med følgende justeringer: 
 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre bevaring av husmannsstua Øverheim. 
Forslag til ny bestemmelse: 

1. Settes i stand der den står i dag 
2. Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune 
3. Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune.  
Husmannsstua Øverheim skal bevares og tillates ikke revet eller vesentlig endret. 
Husmannsstua skal enten: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune 



· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 
skal godkjennes av Nes kommune.  

 
Opprinnelige materialer skal ivaretas, og eventuelt erstattes med tilsvarende materialer i 
dimensjon, kvalitet og utførelse. Det kan tillates tilbygg på husmannsstua. Et tilbygg skal 
utformes som en uavhengig bygningskropp og godkjennes av Nes kommune med tanke 
på tilpasning til husmannsstua. 
 
Eventuell flytting og istandsetting av husmannsstua Øverheim ferdigstilles før det kan gis 
igangsettelsestillatelse for boliger i feltene BKS1-4 og BFS1. 
 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning før 
igangsettingstillatelse til boliger innenfor feltene BKS1-4 og BFS1, skal også omfatte felt 
BFS3 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning. 
mellom planområdet og pumpestasjon ved Drognesjordet, endres fra å skulle være ferdig 
før igangsetting av boliger til å være ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak 
innenfor planområdet. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 tredje ledd, som sikrer oppgradering av røret under 
bakkeplaneringen i felt f_GB2 før det kan bygges boliger, skal også omfatte boliger på felt 
BFS3. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.3 siste avsnitt, som sikrer at vann-, avløp- og overvannsanlegg 
tilhørende det enkelte felt skal være driftsklar før brukstillatelse kan gis til nye boliger, endres 
til å være driftsklar før det kan gis igangsettelsestillatelse for første nye bolig innenfor det 
enkelte feltet. 

· Første avsnitt i bestemmelse 2.9 om terrengbearbeidelse endres for sikre bevaring av 
terrenget. Forslag til nytt avsnitt: 

Bebyggelse, utomhusareal, og veg skal tilpasses eksisterende terreng. Nødvendig 
terrengendringer for å oppnå kravet til stigningsforhold på veg og for å sikre gode 
adkomstforhold fra veg til bolig kan tillates. Det skal følge med en redegjørelse for 
vurdering av et slike unntak. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon av boligstørrelser og 
boligtyper innenfor feltene BKS1-4. Forslag til bestemmelse: 

Innenfor delfeltene skal det etableres ulike boligtyper. Minimum 10 % av boenhetene 
innenfor hvert felt, skal ha en BRA under 55 m2. Minimum 30 % av boenhetene innenfor 
hvert felt skal ha en BRA på minst 120 m2. Det er ikke tillat med boenheter med mindre 
BRA enn 40 m2. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon i fasader på bebyggelsen ved 
hjelp av ulike høyder, brudd i fasader og materialbruk. Forslag til bestemmelse: 

Bebyggelsens fasadeuttrykk, material- og fargebruk skal variere mellom bygg og 
utformes med god kvalitet. For større bygg skal det etableres tydelige brudd i fasaden 
minst hver 25. meter. Det kan etableres i fasaden i form av endret byggehøyde, 
fremspring eller tilbaketrekking av fasadelinje og annen farge eller materialbruk. 

 
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre korrigeringer i planforslaget som følge av vedtak, i 
forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Eldrerådet tar kommunedirektørens innstilling til orientering, men bemerker følgende:  
1. Eldrerådet stiller spørsmål om hvor kommunen vil erstatte 23 dekar dyrket mark. Dette burde 
fremgå i saken.  



2. Eldrerådet lurer på om det er utbygger som er ansvarlig for matjordplan.  
 
 
 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 07.06.2022: 

 
Behandling: 
Votering: 
Tillegsforslag fra representant Johnsen ble enstemmig vedtatt. Kommunedirektørens innstilling ble 
enstemmig vedtatt (5 stemmer).  
 
RFMNF- 22/28 Vedtak: 
Rådets enstemmige innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Fjuk, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 
28.04.2022, legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 
med følgende justeringer: 
 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre bevaring av husmannsstua Øverheim. 
Forslag til ny bestemmelse: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune.  
Husmannsstua Øverheim skal bevares og tillates ikke revet eller vesentlig endret. 
Husmannsstua skal enten: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune.  
 
Opprinnelige materialer skal ivaretas, og eventuelt erstattes med tilsvarende materialer i 
dimensjon, kvalitet og utførelse. Det kan tillates tilbygg på husmannsstua. Et tilbygg skal 
utformes som en uavhengig bygningskropp og godkjennes av Nes kommune med tanke 
på tilpasning til husmannsstua. 
 
Eventuell flytting og istandsetting av husmannsstua Øverheim ferdigstilles før det kan gis 
igangsettelsestillatelse for boliger i feltene BKS1-4 og BFS1. 
 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning før 
igangsettingstillatelse til boliger innenfor feltene BKS1-4 og BFS1, skal også omfatte felt 
BFS3 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning. 
mellom planområdet og pumpestasjon ved Drognesjordet, endres fra å skulle være ferdig 
før igangsetting av boliger til å være ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak 
innenfor planområdet. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 tredje ledd, som sikrer oppgradering av røret under 
bakkeplaneringen i felt f_GB2 før det kan bygges boliger, skal også omfatte boliger på felt 
BFS3. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.3 siste avsnitt, som sikrer at vann-, avløp- og overvannsanlegg 
tilhørende det enkelte felt skal være driftsklar før brukstillatelse kan gis til nye boliger, endres 



til å være driftsklar før det kan gis igangsettelsestillatelse for første nye bolig innenfor det 
enkelte feltet. 

· Første avsnitt i bestemmelse 2.9 om terrengbearbeidelse endres for sikre bevaring av 
terrenget. Forslag til nytt avsnitt: 

Bebyggelse, utomhusareal, og veg skal tilpasses eksisterende terreng. Nødvendig 
terrengendringer for å oppnå kravet til stigningsforhold på veg og for å sikre gode 
adkomstforhold fra veg til bolig kan tillates. Det skal følge med en redegjørelse for 
vurdering av et slike unntak. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon av boligstørrelser og 
boligtyper innenfor feltene BKS1-4. Forslag til bestemmelse: 

Innenfor delfeltene skal det etableres ulike boligtyper. Minimum 10 % av boenhetene 
innenfor hvert felt, skal ha en BRA under 55 m2. Minimum 30 % av boenhetene innenfor 
hvert felt skal ha en BRA på minst 120 m2. Det er ikke tillat med boenheter med mindre 
BRA enn 40 m2. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon i fasader på bebyggelsen ved 
hjelp av ulike høyder, brudd i fasader og materialbruk. Forslag til bestemmelse: 

Bebyggelsens fasadeuttrykk, material- og fargebruk skal variere mellom bygg og 
utformes med god kvalitet. For større bygg skal det etableres tydelige brudd i fasaden 
minst hver 25. meter. Det kan etableres i fasaden i form av endret byggehøyde, 
fremspring eller tilbaketrekking av fasadelinje og annen farge eller materialbruk. 

 
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre korrigeringer i planforslaget som følge av vedtak, i 
forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering med følgende 
tilleggsforslag: 
Rådet ber om at ankomst til lysløypa og turvegen til Dragsjøhytta ikke berøres/innskrenkes, også ikke 
i byggeperioden.  
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Fjuk, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 
28.04.2022, legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 
med følgende justeringer: 
 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre bevaring av husmannsstua Øverheim. 
Forslag til ny bestemmelse: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny 

plassering skal godkjennes av Nes kommune.  
Husmannsstua Øverheim skal bevares og tillates ikke revet eller vesentlig endret. 
Husmannsstua skal enten: 

· Settes i stand der den står i dag 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt innenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune 
· Flyttes og oppføres på egnet tomt utenfor planområdet, og settes i stand. Ny plassering 

skal godkjennes av Nes kommune.  
 



Opprinnelige materialer skal ivaretas, og eventuelt erstattes med tilsvarende materialer i 
dimensjon, kvalitet og utførelse. Det kan tillates tilbygg på husmannsstua. Et tilbygg skal 
utformes som en uavhengig bygningskropp og godkjennes av Nes kommune med tanke 
på tilpasning til husmannsstua. 
 
Eventuell flytting og istandsetting av husmannsstua Øverheim ferdigstilles før det kan gis 
igangsettelsestillatelse for boliger i feltene BKS1-4 og BFS1. 
 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning før 
igangsettingstillatelse til boliger innenfor feltene BKS1-4 og BFS1, skal også omfatte felt 
BFS3 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 annet ledd, som sikrer oppgradering av spillvannsledning. 
mellom planområdet og pumpestasjon ved Drognesjordet, endres fra å skulle være ferdig 
før igangsetting av boliger til å være ferdig oppgradert før det kan gis tillatelse til tiltak 
innenfor planområdet. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.2 tredje ledd, som sikrer oppgradering av røret under 
bakkeplaneringen i felt f_GB2 før det kan bygges boliger, skal også omfatte boliger på felt 
BFS3. 

· Rekkefølgebestemmelse 3.3 siste avsnitt, som sikrer at vann-, avløp- og overvannsanlegg 
tilhørende det enkelte felt skal være driftsklar før brukstillatelse kan gis til nye boliger, endres 
til å være driftsklar før det kan gis igangsettelsestillatelse for første nye bolig innenfor det 
enkelte feltet. 

· Første avsnitt i bestemmelse 2.9 om terrengbearbeidelse endres for sikre bevaring av 
terrenget. Forslag til nytt avsnitt: 

Bebyggelse, utomhusareal, og veg skal tilpasses eksisterende terreng. Nødvendig 
terrengendringer for å oppnå kravet til stigningsforhold på veg og for å sikre gode 
adkomstforhold fra veg til bolig kan tillates. Det skal følge med en redegjørelse for 
vurdering av et slike unntak. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon av boligstørrelser og 
boligtyper innenfor feltene BKS1-4. Forslag til bestemmelse: 

Innenfor delfeltene skal det etableres ulike boligtyper. Minimum 10 % av boenhetene 
innenfor hvert felt, skal ha en BRA under 55 m2. Minimum 30 % av boenhetene innenfor 
hvert felt skal ha en BRA på minst 120 m2. Det er ikke tillat med boenheter med mindre 
BRA enn 40 m2. 

· Det legges til nytt punkt i bestemmelsene for å sikre variasjon i fasader på bebyggelsen ved 
hjelp av ulike høyder, brudd i fasader og materialbruk. Forslag til bestemmelse: 

Bebyggelsens fasadeuttrykk, material- og fargebruk skal variere mellom bygg og 
utformes med god kvalitet. For større bygg skal det etableres tydelige brudd i fasaden 
minst hver 25. meter. Det kan etableres i fasaden i form av endret byggehøyde, 
fremspring eller tilbaketrekking av fasadelinje og annen farge eller materialbruk. 

 
Kommunedirektøren får fullmakt til å gjennomføre korrigeringer i planforslaget som følge av vedtak, i 
forkant av utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Vedlegg: 
01 Plankart Øvre Fjuk 28.04.2022 
02 Reguleringsbestemmelser Øvre Fjuk 28.04.2022 
03 Planbeskrivelse Øvre Fjuk 28.04.2022 
04 Illustrasjonsplan 
05 Merknader etter varsel om oppstart 



06 VA-Rammeplan 
07 VA-notat 21.04.2022 
08 Beregning av 200-årsflon og flomsone 03.05.2021 
09 Tilleggsnotat flom 11.10.2021 
10 Risiko- og sårbarhetsanalyse 21.04.2022 
11 Geoteknisk rapport 22.05.2020 
12 Arkeologisk registreringsrapport 27.05.2020 
13 Naturmangfoldsrapport 20.12.2019 
14 Brev fra forslagsstiller datert 29.03.2022, og klage datert 03.03.2021 på Formannskapets vedtak 
15 Saksfremlegg - Avklaring kulturminnehensyn - Øverheim 
16 Saksprotokoll fra formannskapet 27.10.2020 - Avklaring kulturminnehensyn - Øverheim 
 
Sammendrag: 
Nes kommune har mottatt planforslag for detaljregulering av Øvre Fjuk, langs Øvre Hagaveg mellom 
Fjukfeltet og Nordlitunet, ca. 2 km sørøst for Årnes sentrum. Planforslaget er utarbeidet av 
Norconsult AS, på vegne av Øvre Romerike Eiendom AS. 
 
Planområdet er ca. 65 dekar, og er for det meste satt av til fremtidig boligbebyggelse i 
kommunedelplan for Årnes 2019-2030. Ca. 3,6 dekar er satt av til LNF-område. Omlag 23 dekar er i 
dag dyrka mark. Det går to raviner gjennom planområdet, som preger landskapet og setter premisser 
for utbyggingen. Helt øst i planområdet ligger en utfartsparkering som brukes i forbindelse med 
lysløype og turstier. 
 
Planforslaget legger opp til utbygging av ca. 83 boliger. Både konsentrert småhusbebyggelse med 
rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og seksmannsboliger, og frittliggende 
småhusbebyggelse med eneboliger eller tomannsboliger. Innenfor feltene med konsertert 
bebyggelse foreslås det å tillate opptil 3 etasjer, mens det for frittliggende boliger foreslås 2 til 2,5 
etasjer. 
 
Det ligger to husmannsplasser innenfor området hvor ny utbygging foreslås, Nerheim og Øverheim. 
Hovedhusene er SEFRAK-registrert. På Nerheim foreslås ingen endring. Øverheim foreslås revet, for å 
kunne senke terrenget og tilrettelegge for ny adkomstveg og utbygging av nye boliger.  
 
Formannskapet vedtok 27.10.2020 at husmannsstua på Øverheim skal bevares. Kommunedirektøren 
foreslår derfor å legge til en bestemmelse som sikrer bevaring, eventuelt flytting, av husmannsstua 
og at den settes i stand, i tråd med formannskapets vedtak.  
 
Videre foreslår kommunedirektøren skjerpede krav i forhold til flere av rekkefølgebestemmelsene. 
Hensikten er å ikke igangsette utbygging før infrastrukturen er oppgradert samt å unngå 
konsekvenser for eksisterende boliger.  
 
For å sikre et variert boligområde foreslår kommunedirektøren krav til ulike boligtyper og 
boligstørrelser innenfor hvert delfelt for konsentrert småhusbebyggelse, samt brudd i fasader på 
større bygg.  
 
Med disse tilleggene anbefaler kommunedirektøren at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Nes kommune har mottatt forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Fjuk. Reguleringsplanen er 
utarbeidet av Norconsult AS, på vegne av Øvre Romerike Eiendom AS. 
 
Planområdet er på ca. 65 dekar, og ligger ca. 2 kilometer sørøst for Årnes sentrum. Planområdet 
grenser til fv. 1570 Øvre Hagaveg og konsentrert småhusbebyggelse (Nordlitunet) i sørvest, 



eneboliger i nord og nordvest, og skogsområder og noe dyrket mark i sør og øst. Ved 
eneboligområdet i nord (Fjukfeltet), grenser planområdet til Bakkevegen og Gamlevegen.  
 

 
Figur 1: Kartutsnittet viser planområdet nederst til venstre med stiplet linje, og Årnes sentrum øverst.  

 
Planstatus 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Årnes (KDP-Årnes) satt av til 
boligbebyggelse, friområde og LNF-område. I henhold til kommuneplanens retningslinjer og 
bestemmelse § 1.1 gjelder bestemmelsene i KDP-Årnes foran kommuneplanens arealdel.  
 
Områdene som er satt av til bolig er innenfor grønn grense i KDP-Årnes. Et mindre område sør i 
planområdet er utenfor KDP-Årnes, og er satt av til LNF-formål i kommuneplanen. Her foreslås det ny 
adkomstveg fra Øvre Hagaveg. I tillegg er utfartsparkeringen nord-øst i planområdet satt av til 
friområde.  
 



 
Figur 2: Kartutsnitt av planområdet fra kommuneplanens arealdel 2019. Se grønn grense i KDP-Årnes langs 
kanten av arealene satt av til bolig. 

 
Innenfor feltene for boligutbygging er det KDP Årnes tillatt med småhusbebyggelse. Maks høyde på 
bebyggelse fastsettes i reguleringsplan. 
 
Beskrivelse av planområdet 
Planområdet består av tre boligeiendommer, ca. 23 dekar er dyrka mark, ca. 10 dekar grasbevokste 
skråninger og ca. 26 dekar skog. Helt øst i planområdet ligger en utfartsparkering. 
 



 
Figur 3: Ortofoto av planområdet, som viser dagens situasjon og plangrense.  

 
Planområdet ligger i et karakteristisk ravinelandskap, og det strekker seg to raviner i nord/sør-
retning. Det er bekkedrag i begge ravinene. Bekken i den vestre ravinen ligger åpen, mens bekken i 
den østre ravinen går i rør gjennom planområdet. Røret går under en bakkeplanering hvor det er fylt 
masser for dyrking av arealet. Røret er i dag i dårlig forfatning, og må enten rehabiliteres eller skiftes 
ut. Det er to flate platåer, et på hver side av den østre ravinedalen. Den vestre ravinen ligger inntil 
Nordlitunet. 
 
Utfartsparkeringen som ligger nordøst i planområdet er en liten plass som er gruset opp, og som 
brukes som utfartsparkering for lysløype. Den betjener en lysløype og et nettverk av stier sørøstover 
mot blant annet Dragsjøhytta. Det går en snarveg over jordbruksarealet mellom Gamlevegen i 
nordvest og skogsområdet i øst. Parkeringsplassen ligger på en landbrukseiendom og er i dag satt av 
til LNF-område.  
 
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. 
 
Eksisterende boligeiendommer og bevaringsverdig bebyggelse 
Den ene boligeiendommen innenfor planområdet, ligger på vestsiden av den vestre ravinen, og vil 
ikke bli direkte berørt av utbyggingen som foreslås. De to andre boligeiendommene er 
husmannsplassene Nerheim (gbnr. 169/255) og Øverheim (gbnr. 169/223). Disse ligger mellom 
ravinene, og i området hvor det foreslås utbygging. Begge bolighusene er SEFRAK-registrerte 
bygninger. Eiendommene har adkomst gjennom Skogfaret. Nerheim består av bolighus, garasje låve 
og stabbur. På Øverheim står et laftet hus fra 1800-tallet. Tidligere anneks på Øverheim er revet.  



 
Kommunen utarbeidet et register over verneverdige bygninger i forbindelse i planprosessen for 
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Alle eldre bygninger (SEFRAK-registeret) ble 
gjennomgått, og det ble gjort en vurdering av verneverdien til bygningene, fra lav til svært høy.  
 
Husmannsstua på Øverheim er i dette registeret registrert vurdert å ha høy verneverdi. Bygningen 
framstår forholdsvis opprinnelig fra byggeår, hvor utvendig laft, kledning, sveitserstil-utsmykning og 
form er bevart. Husmannstua på Nerheim er registrert å være av middels verneverdi. Verneverdien 
er begrunnet med at bygget har fått et moderne tilbygg og at det opprinnelige preget derfor er 
endret. 
 

 
Figur 4: Husmannstua Øverheim slik den fremstår i dag (Norconsult AS) 

 
Forslagstiller ønsket en politisk avklaring på om reguleringsplan for området må legge opp til 
bevaring av husmannsstua. Spørsmålet ble derfor behandlet i formannskapet 27.10.2020 (sak 
PS123/20). Her ble det vedtatt at Husmannsstua skal bevares. Saken er lagt ved som vedlegg 15 og 
16. Formannskapets vedtak: 

 
Husmannsstua Øverheim skal bevares, men kan flyttes innenfor eller utenfor planområdet. 
Bygningen skal plasseres slik at verneverdien ivaretas. Bygningen sikres på ny plassering 
gjennom hensynssone c) bevaring av kulturmiljø. Flytting og istandsetting sikres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 

 
Planprosess 
Oppstartsmøte ble holdt 23.10.2019. Det ble varslet oppstart av planarbeidet til berørte grunneiere, 
naboer og offentlige instanser 28.11.2019, og kunngjort i Raumnes 30.11.2019. Det ble samtidig 
varslet om utbyggingsavtale for planområdet mellom tiltakshaver og Nes kommune. 
 
Det kom inn 17 merknader til varsel om oppstart, 7 fra offentlige instanser, og 10 fra naboer, 
velforeninger og andre. Merknadene er lagt ved saken som vedlegg. Oppsummering av merknadene 
og forslagstillers kommentar står i planbeskrivelsen kapittel 7, fra side 33. 
 
I merknadene fra overordnede myndigheter bes kommunen om å vurdere et eventuelt planforslag 
opp mot Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det påpekes at det må gjøres en 
vurdering om planområdet bør reguleres nå, med tanke på at området ligger utenfor vekstområdet 
Årnes. Det kommenteres at det må være fokus på overvann. Eksisterende bekkedrag bør forbli åpne, 
og lukkede bekkedrag bør åpnes. Det bør også være fokus på snarveier, grøntdrag og internt 
gangnett. Barn og unges interesser skal ivaretas.  
 
Naboer, foreninger og organisasjoner har flere merknader om økt trafikk på Øvre Hagaveg, støy, og 
oppgradering av utfartsparkeringen. Naboer er bekymret for ytterligere trafikkøkning på Øvre 



Hagaveg, og krysset mellom Øvre Hagaveg og Bruvegen i Årnes, og spør om hvilke tiltak som er tenkt. 
Det påpekes at det må legges til rette for trafikksikker ferdsel for barn og unge fra planområdet til 
friluftsområdet ved den tidligere hoppbakken i Fjukfeltet. I tillegg er det ønske om større 
utfartsparkering inntil lysløypa, for å unngå villparkering. Det er også ønske om at parkeringen bør 
asfalteres og ha belysning, og at det etableres HC-parkering, da lysløypa er universelt utformet. 
 
 
Gjennomgang av planforslaget 
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for boligutbygging. Reguleringsplanen foreslår å 
regulere 28 dekar til boligformål, både konsentrert og frittliggende småhusbebyggelse. Planforslaget 
legger opp til ca. 83 nye boliger i ulik størrelse, både eneboliger, kjedede eneboliger, rekkehus og 
flermannsbolig. 
 

 
Figur 5: Utklipp av reguleringsplankartet med tegnforklaring. 

 
 
Boligbebyggelse 
Det foreslås fire delfelter til konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-4, og 4 delfelter til frittliggende 
småhusbebyggelse, BFS1-4. BFS2 regulerer den eksisterende boligeiendommen Nerheim, og BFS4 
regulerer en eksisterende boligeiendom med adkomst gjennom Nordlitunet. 



  
Innenfor feltene BKS1-4 foreslås det å tillate rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og 
seksmannsboliger. Det foreslås en utnyttelsesgrad på maksimalt BYA=45%, og en boligtetthet på 
mellom 2,5-3 dekar per dekar. Det foreslås et unntak for boligtetthet på BKS2, hvor det kan tillates 
opptil 6 boenheter per dekar. Det foreslås en maksimal gesimshøyde på 8,5 m og en mønehøyde på 
10 m for boliger uten sokkeletasje. For boliger med sokkeletasje, foreslås det gesimshøyde på 8,5 m 
og mønehøyde på 11 m. For begge tilfeller tilsvarer det opptil 3 etasjer. 
 
Parkeringsdekningen innenfor disse feltene skal være mellom 1,3-1,5 parkeringsplasser for bil og 
minst 2 for sykkel per boenhet. Det er ikke krav om at parkeringsplassene for bil skal være i felles 
anlegg. Halvparten av sykkelparkeringene skal være innendørs, og det skal være elektrisk 
infrastruktur, slik at det tilrettelagt for lading av el-sykkel.  
 
Innenfor feltene BFS1-4 foreslås det eneboliger og tomannsboliger. I eneboliger kan det bygges 
sekundærleiligheter. Innenfor disse feltene foreslås en utnyttelsesgrad på maks BYA=30%. Det skal 
være 2 parkeringsplasser for bil, og minst to for sykkel. Også her skal halvparten av 
sykkelparkeringene være innendørs med tilrettelegging for lading av el-sykkel. 
 

 
Figur 6 og 7: Området sett fra syd. Eksisterende bebyggelse er rødfarget. Ny planlagt bebyggelse i mørk farge. 



 
Kvartalslekeplass og nærlekeplasser 
Det foreslås å regulere en større Kvartalslekeplass, f_BLK, på 2,2 dekar sentralt i planområdet, 
mellom den nye adkomstvegen og den østre ravinedalen. Lekeplassen blir liggende langs 
samlevegen, og det stilles derfor krav til gjerde mot vegen. Bestemmelsen sikrer at 
kvartalslekeplassen skal ha et variert innhold med apparater og funksjoner. Den skal være tilpasset 
alle, ulike aldergrupper og med ulike funksjonsevner. Det er sikret i rekkefølgebestemmelsene at 
kvartalslekeplassen skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til første nye bolig 
innenfor feltene BKS1-4. 
 
Alle boenheter innenfor feltene BKS1-4 skal i tillegg være tilknyttet en nærlekeplass, spesielt tilpasset 
de minste barna. Nærlekeplassene er ikke regulert inn i plankartet, men sikres oppført gjennom 
bestemmelsene under punkt 2.2. Bestemmelsen sikrer et variert innhold på lekeplassene og maks 
avstand til bolig. Det er i tillegg krav om at en nærlekeplass kun kan betjene inntil 20 boenheter. 
 
Grønnstruktur og flomsone 
Begge ravinene innenfor planområdet reguleres blå/grønnstruktur, og med flomsone. I de 
blå/grønnstrukturene skal eksisterende vegetasjon bevares, eventuelt tilsås med stedegne arter.  
 
Den østre ravinen, felt f_GBG2, blir en videreføring av grøntdraget i KDP-Årnes (se fig. 2.). 
Planforslaget legger opp til at bakkeplaneringen i ravinen beholdes slik den er, fremfor å åpne og 
tilbakeføre til ravinens opprinnelige dybde. Ved å beholde planeringen og dagens terreng, vil dette 
arealet lettere kunne fungere som en snarvei mellom boligene på øst- og vestsiden av ravinedalen, 
og dermed kortere veg for boligene på østsiden til kvartalslekeplassen. Fra adkomstvegen til felt BFS3 
og til f_GBG2 er det regulert turdrag, for å binde sammen grøntdraget f_GBG2 med Gamlevegen for 
gående.   
 
Røret for bekken og overvannet under bakkeplaneringen er i dårlig stand, og må skiftes ut eller 
oppgraderes. I henhold til rekkefølgebestemmelsene skal dette gjøres før det kan gis 
igangsettelsestillatelser for nye boliger i feltene BKS1-4 og BFS1.  
 
Veg, renovasjon og teknisk infrastruktur 
Det meste av området for boligutbygging ligger mellom ravinedalene. Disse feltene, BKS1-4, og BFS1-
2, vil få adkomst via en ny samleveg (o_SKV2), som skal etableres med nytt kryss på Øvre Hagaveg, 
sør for Nordlitunet. Samlevegen går inn på den eksisterende boligvegen Skogfaret. Vegen skal 
opparbeides med fortau. Vegen foreslås stengt i nord, men med en gangveg som knytter den til 
Bakkevegen. Hensikten med å stenge for gjennomkjøring er for å unngå å belaste Bakkevegen. Vegen 
kan tilrettelegges slik at det likevel er mulig for utrykningskjøretøy og renovasjonsbil å kjøre 
igjennom. 
 
Den nye samlevegen erstatter dagens adkomst for følgende eiendommer: 169/132 (Skogfaret 4), 
169/130 (Skogfaret 8), 169/225 (Nerheim), og 169/223 (Øverheim). I tillegg er det to ubebygde 
tomter i Skogfaret. 
 
BFS3 ligger på østsiden av den østre ravinen, og får adkomst gjennom Bakkevegen og Gamlevegen. 
Det foreslås ny snuhammer i enden av Gamlevegen (o_SKV4) som avslutning på den offentlige vegen. 
Bakkevegen er smal og uten fortau. Denne vegen tåler kun liten trafikkøkning. Det er derfor satt et 
tak på utbygging av maks 7 boenheter for dette området. Dersom ny adkomstveg fra Øvre Hagaveg 
blir etablert kan det bygges ut opptil 12 boenheter fordi det da er flere eksisterende boligtomter som 
vil få endret atkomst fra Bakkevegen til den nye samlevegen. 
 
Interne adkomstveger til utbyggingsfelter, f_SKV3 og f_SKV5-6 foreslås regulert som felles for 
boligene på feltet. 
 



Utfartsparkeringen o_SPA, reguleres offentlig, og med mulighet for utvidelse av plassen som i dag er 
opparbeidet. 
 
Areal for renovasjon er merket i plankartet. Arealene for renovasjon er plassert langs regulerte veger, 
og det er mulighet for renovasjonsbil å snu i vendehammere. I tillegg åpner planforslaget opp for at 
renovasjonsbil kan kjøre gjennom den nye samlevegen og ut på Bakkevegn. 
 
Vann, avløp og overvann 
Årnes vannverk står for vannforsyningen til planområdet. Hovedvannledningen i område har 
tilstrekkelig kapasitet til å betjene de nye boligene planforslaget legger opp til, samt tilstrekkelig 
brannvann. 
 
Det eksisterende spillvannsledningen fra Fjukfeltet og til pumpestasjon ved rundkjøringen ved 
Drognesjordet, er i dårlig stand og fullt utnyttet. Den ligger inne i saneringsplanen i hovedplan for VA. 
I hovedplanen er den planlagt erstattet i 2023-2024. På grunn av forsinkelser i gjennomføringen av 
tiltakene i hovedplanen, må det forventes forsinkelser på oppgraderingen av denne ledningen. I 
henhold til rekkefølgebestemmelsene kan det ikke gis igangsettelsestillatelse for nye boliger innenfor 
feltene BKS1-4 og BFS1, før avløpsledningen mellom planområdet og pumpestasjonen ved 
Drognesjordet oppgradert. 
 
Terrengbearbeidelse 
Planforslaget legger opp til å endre det eksisterende terrenget innenfor planområdet så lite som 
mulig. Samtidig åpner bestemmelsene opp for terrengendringer der det ikke er mulig å beholde det 
eksisterende terrenget med den planlagte bebyggelsen eller stigningsforhold på vei.  
 
For deler av feltet er det illustrert terrengendringer som følger av planlagt veg og skissert bebyggelse 
på feltet. Planforslaget legger opp til at terrenget innenfor BFS1 og BKS1 må skjæres ned 2-3 meter. 
 



 
Figur 8: Figuren er hentet fra planbeskrivelsen og viser snittet, slik forslagstiller ser for seg at terrenget må 
senkes opptil 2-3 meter i feltene BFS1 og BKS1. 

 
Dyrka mark 
Planområdet består av dyrket mark. Det stilles derfor krav om utarbeidelse av en matjordplan, før 
det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. Matjordplanen skal være en bindende plan som 
sikrer flytting av matjord, slik at den kan gjenbrukes et annet sted til landbruksformål. 
 
Grunnforhold 
Det ble gjort geotekniske undersøkelser i planområdet 2020. Den geotekniske rapporten, datert 
22.05.2020 (vedlagt) viser at områdestabiliteten er tilfredsstillende. Rapport er vurderinger av tidlig 
fase og er begrenset til områdestabilitet. Det vil være behov for videre geoteknisk rådgivning knyttet 
til prosjektering av bygningers fundamentering i forbindelse med påfølgende byggesøknadsprosess. 
 
Siden undersøkelsene og rapporten ble utarbeidet, har det kommet ny veileder fra NVE; sikkerhet 
mot kvikkleireskred nr. 1/2019. I og med at områdestabiliteten for planområdet ikke er vurdert med 
utgangspunkt i den nyeste veilederen, skal den geotekniske rapporten oppdateres. På grunn av stor 
pågang hos foretaket som har utarbeidet rapporten, vil ikke den oppdaterte rapporten være klar for 
førstegangsbehandlingen av planen eller til eventuelt høring og offentlig ettersyn. Oppdatert rapport 
er ventet i løpet av oktober. Det forutsettes at den er sendt inn til kommunen før eventuell 
sluttbehandling av planen. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Viken fylkeskommune har utført arkeologiske undersøkelser av planområdet. Det ble funnet to 
automatisk fredede kulturminner og ett kulturminne av nyere tid. Denne typen kulturminner er 
relativt vanlige, og det kan søkes dispensasjon fra kulturminneloven for å frigi disse. Kulturminnene 
er markert i plankartet. 



 
Formannskapet vedtok 27.10.2022 (sak PS 123/20) at husmannsstua på Øverheim skal bevares, men 
kan flyttes, både innenfor og utenfor planområdet, og at dette da må sikre gjennom planen. Saken er 
lagt ved som vedlegg 15 og 16. Dette er ikke fulgt opp i planforslaget. Planen legger derimot opp til at 
husmannsstua på Øverheim skal rives, for å legge til rette for ny adkomstveg og ny utbygging. 
Planforslaget legger ikke opp til ny utbygging på tunet Nerheim. 
 
 
Kommunedirektørens vurdering:  
Statsforvalteren i Oslo og Viken (daværende Fylkesmannen i Akershus) ba i innspill til oppstart av 
planarbeid kommunen vurdere om planområdet burde reguleres nå. Statsforvalteren påpeker at 
planområdet ligger utenfor prioritert vekstområde for Årnes, og at boligutbygging heller bør skje ved 
fortetting i sentrum fremfor på arealer lenger ut. Dette selv om planområdet er satt av til bolig i KDP-
Årnes. 
 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget er i samsvar med KDP-Årnes, selv om det isolert sett 
kunne vært utviklet mer innenfra og ut. Samtidig er det høyt prioritert å kunne tilby et variert 
boligtilbud innenfor Årnes, for å legge til rette for den veksten som er ønsket i kommunesenteret.  
 
Kommunedirektøren mener at konsentrert småhusbebyggelse i utkanten av Årnes vil være et godt 
supplement til blokkbebyggelsen som planlegges i og tett på Årnes sentrum. Et variert boligtilbud vil 
bidra til å nå målsetningen om at veksten hovedsakelig skal skje på Årnes. I tillegg vil en slik 
bebyggelse i kunne passe fint inntil det eksisterende boligfeltet med åpen småhusbebyggelse. 
Kommunedirektøren har derfor vært positiv til oppstart av regulering. 
 
 
Husmannsstua Øverheim 
Planforslaget legger opp til at husmannsstua Øverheim skal rives, for å legge til rette for ny utbygging 
og den nye samlevegen inn i planområdet. Forslagstiller har den forbindelse redegjort for dette i en 
egen uttalelse, se vedlegg 14, med argumenter for at Formannskapets vedtak om bevaring av 
husmannsstua bør omgjøres. Dette refereres kort nedenfor:  
 

· Forslagstiller peker på at vern av husmannsstua ikke er nevnt i tilgjengelige dokumenter 
som kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer eller kommuneplanen. Og at dette 
ikke ble redegjort for før i etterskrift i referat til oppstartsmøte.  

· Forslagstiller mener husmannsstua må rives for å kunne etablere en ny adkomstveg inn i 
planområdet. Forslagstiller mener det heller ikke er andre egnende steder innenfor 
planområdet hvor husmannsstua kan flyttes. Forslagstiller stiller spørsmål ved om 
kommunen har hjemmel til å påføre tiltakshaver og etter hvert beboere pliktene og 
kostnadene. 

· Forslagstiller mener planen må tillate at husmannsstua kan rives. Eventuelt at kommunen 
selv tar på seg å flytte å sette den i stand et annet sted. 

 
Husmannstua på Øverheim er vurdert å ha høy verneverdi, og Kommunedirektøren mener at vernet 
for husmannsstua på Øverheim er viktig å ivareta. Det er svært få slike husmannsstuer som er bevart, 
og Øverheim er derfor representativ for sin bygningstype. I tillegg ligger den bevart i sitt opprinnelige 
miljø med frukttrær og hage. 
 
Kommunedirektøren er åpen for at husmannsstua kan flyttes til et annet sted før den istandsettes. 
Helst innenfor planområdet, for å ivareta lokal identitet. Kommunedirektøren mener det vil være 
mulig å flytte husmannsstua til et av feltene for frittliggende småhusbebyggelse, BKS1 eller BKS3. Ved 
å beholde bygningen innenfor planområdet, kan den fungere som en identitetsmarkør som forteller 
hva dette området har vært tidligere. 



 
Det ble opplyst i oppstartsmøte at administrasjonen ville komme tilbake til eventuell redegjørelse for 
verneverdi av bygget. Verneverdien ble dermed opplyst i etterskrift i referatet. Planprosessen er 
blant annet ment å sikre at planområdet utredes og at viktige forhold avdekkes. Oppstartsmøte har 
til hensikt å avklare forhold som det er viktig å ta hensyn til gjennom en reguleringsprosess for et 
område.  
 
Formannskapets vedtak om bevaring av husmannsstua er ment som et premiss for videre planlegging 
av området. Plan- og bygningsloven § 12-7 punkt 6, om bestemmelser i reguleringsplaner, gir 
kommunen hjemmel til å kreve at husmannsstua skal bevares og settes i stand gjennom 
bestemmelsene til reguleringsplanen.  
 

Utdrag fra PBL § 12-7.Bestemmelser i reguleringsplan 
I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og 
hensynssoner om følgende forhold: (…) 
6.          bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, 
herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, samt sikre naturtyper og annen verdifull 
natur, (…) 

 
Kommunedirektøren foreslår å legge til en bestemmelse som sikrer bevaring og istandsettelse av 
husmannsstua, i tråd med Formannskapets vedtak. Det foreslås i tillegg å legge til en 
rekkefølgebestemmelse som sikrer at istandsettingen og eventuell flytting av husmannsstua skjer før 
det kan gis igangsettelsestillatelse for nye boliger innenfor feltene BKS1-4 og BFS1. 
 
Krav til ferdigstillelse av infrastruktur 
Reguleringsplanen skal sikre at nødvendig infrastruktur blir etablert og at utbyggingen ikke medfører 
vesentlige ulemper for eksisterende innbyggere ved at ny bebyggelse benytter samme infrastruktur. 
Dette sikres gjennom krav i rekkefølgebestemmelser.  
  
Rekkefølgebestemmelsene i planforslaget sikrer at spillvannsledningen mellom planområdet og 
pumpestasjonen ved Drognesjordet oppgraderes før igangsettelsestillatelse for nye boliger kan gis 
for feltene BKS1-4 og BFS1, men ikke for BFS3. Kommunedirektøren mener rekkefølgebestemmelsen 
også må omfatte BFS3. Administrasjonen har i dialog med forslagstiller informert om at det det maks 
kan tillates 4 nye boenheter på dagens spillvannsledning ned til pumpestasjonen. Slippes det på 
ytterligere boenheter, er det fare for at det vil få konsekvenser som tilbakeslag av kloakk, også for de 
eksisterende boligene på Fjukfeltet.  
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at rekkefølgebestemmelsen endres til også å omfatte felt BKS3. I 
tillegg foreslår kommunedirektøren at spillvannsledningen må være oppgradert før tillatelse til tiltak 
innenfor planområdet, i stedet for før igangsettelsestillatelse for første bolig. Ved å gjøre denne 
endringen, vil kommunen kunne sikre at sikre at for eksempel den nye adkomstvegen fra Øvre 
Hagaveg ikke bygges på det som i dag er dyrket mark, før det er mulig å bygge nye boliger innenfor 
planområdet. 
 
Før området kan omdisponeres og bygges ut, må røret under bakkeplaneringen i den østre ravinen 
utbedres. Rekkefølgebestemmelsene i planforslaget sikrer at røret repareres eller erstattes, før 
igangsettingstillatelse for nye boliger kan gis for feltene BKS1-4 og BFS1, men ikke for BFS3. 
Kommunedirektøren mener også her at rekkefølgebestemmelsen må omfatte BFS3, og foreslår i 
innstilling at dette legges til. Skiftning av rørkulverten må gjøres når jordet skal bebygges. Det vil bety 
store gravearbeider i ravinen, noe som vil gå utover eventuelle nye boliger innenfor felt BFS3. 
Kommunedirektøren mener at et slikt stort arbeid, som også er nødvendig for boligutbyggingen 
planforslaget legger opp til, må gjøres før det gis igangsettelsestillatelse for nye boliger innenfor 
planområdet.  
 



Planforslaget legger opp til at etablering av vann-, avløp- og overvannsanlegg tilhørende det enkelte 
feltet regulert til boligutbygging, skal være driftsklart før det gis kan gis brukstillatelse for første nye 
bolig innenfor feltet. Kommunedirektøren mener dette må sikres før igangsettelsestillatelse fremfor 
brukstillatelse. Alt rundt infrastruktur må være avklart og ferdig før det bygges ut. Derfor er det ikke 
hensiktsmessig at dette skyves til brukstillatelse. Når boliger er ferdig er det forventinger om å kunne 
flytte inn i ny bolig. Dette må kommunen da si nei til dersom infrastrukturen ikke er på plass. 
Eventuelle tilpasninger og justeringer for hensiktsmessig utbyggingstakt kan vurderes i byggesaken.  
 
Terrengbearbeidelse 
Planforslaget legger opp til at det kan gjøre relativt store endringer på terrenget på deler av området 
for å gjøre det enklere å bygge ut. Forslagstiller mener det er behov for terrengbearbeiding både for 
å kunne etablere den nye adkomstvegen, men også for å sikre gode boligtomter. Forslagstiller mener 
også at ved å senke terrenget i BKS1 og BFS1, vil bebyggelsen ruve mindre i terrenget. 
 
Kommunedirektøren er åpen for å tillate terrengendringer der veger skal etableres, blant annet for å 
sikre tilstrekkelig stigningsforhold. Også at terrenget kan senkes noe i de områdene en vei eventuelt 
vil føre til en større skjæring i terrenget. Der terrenget eventuelt bør senkes for å sikre et godt 
boligområde, mener kommunedirektøren at terrenget ikke må bli helt flatt, men fortsatt vise 
landskapsformen. Kommunedirektøren mener at utbyggingen i større grad kan tilpasse seg det 
eksisterende terrenget. Det er mulig å få til gode løsninger ved å bygge boliger som passer i 
skrånende terreng.  
 
Kommunedirektøren foreslår å endre deler av bestemmelsen for terrengbearbeidelse. I 
høringsperioden er det nødvendig å vurdere om bestemmelsene sikrer at planen i tilstrekkelig grad 
sikrer det eksisterende terrenget.  
 
Boligområdene 
Planforslaget er en detaljreguleringsplan, men har lav detaljeringsgrad innenfor feltene som foreslås 
regulert til boligutbygging. Kommunedirektøren mener plankartet burde vært detaljert i større grad. 
Planforslaget viser ikke plassering av bebyggelse, ulike boligtyper, grøntområder eller nødvendig 
infrastruktur innenfor feltene som foreslås regulert til bolig. Dette gjør det utfordrende å vurdere om 
planforslaget legger opp til et godt boligområde. Illustrasjonsplanen (vedlagt) viser et forslag til 
utbygging, men dette dokumentet er ikke juridisk bindende.  
 
Planområdet ligger godt synlig i terrenget, og vil påvirke omkringliggende boligfelt. Bestemmelsene 
sier at planområdet som helhet skal ha variasjon i form og uttrykk. Det er ikke beskrevet hvordan 
dette kan gjøres, noe som medfører at det er vanskelig å følge opp i en byggesak. 
Kommunedirektøren savner beskrivelse og mer detaljerte illustrasjoner som viser hvordan nye 
boligområder vil komme til å se ut. Illustrasjonen viser store volumer, av høye og sammenhengende 
bygg. Området kan potensielt oppleves ruvende og ensformig. Det bør vurderes om det er ønskelig 
med opptil 10 meters mønehøyde og 3 etasjer på flatene på toppen av ravinene, med tanke på 
fjernvirkning.  
 
For å enklere kunne sikre en variasjon i form og uttrykk foreslår Kommunedirektøren at det tilføyes 
en bestemmelse for å sikre variasjon i fasader på bebyggelsen ved hjelp av ulike høyder, brudd i 
fasader og materialbruk.  
 
Planforslaget sikrer heller ikke en variasjon av boligstørrelser innenfor feltene BKS1-4. Gjennom 
temaplanen Helhetlig boligstrategi 2020-2032, har Nes kommune definert mål og strategier for å 
sikre variert boligsammensetning i boligprosjekter. Et av hovedmålene er at «Nes kommune har en 
god variasjon av boligtyper». og for å sikre boliger for ulike målgrupper og en blandet demografi i et 
boligprosjekt. Et tiltak for på nå dette målet i en reguleringsplan, er å ha bestemmelser som sikrer 
forskjellig boligstørrelser innenfor feltene som foreslås til boligutbygging. 
 



Kommunedirektøren foreslår en bestemmelse som sikrer variasjon i boligtyper og boligstørrelser 
innenfor feltene BKS1-4. Bestemmelsen som foreslås sikrer at minst 10 % av boenhetene innenfor et 
felt er mellom 40-50 m2. I tillegg sikrer den at minst 30 % av boenhetene er større enn 120 m2. 
Kommunedirektøren mener dette sikrer at feltene både inneholder små og rimeligere leiligheter til 
for eksempel førstegangsetablerere, og samtidig større leiligheter til småbarnsfamilier. 
Kommunedirektøren ber om innspill til denne bestemmelsen i høringsperioden. 
 
Grønnstruktur og overvannshåndtering 
Kommunedirektøren vurderer det som positivt at den eksisterende bakkeplaneringen i den østre 
ravinedalen innenfor felt f_GBG2 beholdes. En tilbakeføring av ravina vil føre til svært bratte 
skråninger. Ved at bakkeplaneringen beholdes, skaper dette en lettere forbindelse mellom 
boligområdene på østsiden og vestsiden av ravinedalen. Terrenget med bakkeplaneringen er i tillegg 
bedre egnet til for eksempel aking om vinteren.  
 
En tilbakeføring av ravina, vil derimot være svært positivt for overvannshåndteringen, både lokalt og 
nedstrøms mot Årnes. En gjenåpning av bekken ville sørget for bedre oversikt over vannet som 
renner der, og til større fordrøyningsareal. Kommunedirektøren har likevel vurdert at med et nytt 
rør, som både sikrer vanngjennomstrømning, men ikke slipper gjennom for mye vann vil være 
tilstrekkelig løsning for overvannshåndteringen. 
 
Økt trafikk på Øvre Hagaveg 
En konsekvens av planforslaget vil være økt trafikk på Øvre Hagaveg, inn mot Årnes sentrum, noe 
som har blitt poengtert av naboer og lokale velforeninger gjennom merknad til varsel om oppstart av 
planarbeidet. 
 
Kommunedirektøren mener Øvre Hagaveg tåler denne trafikkøkningen. Vegen har 50 sone, og er 
tilrettelagt med gang- og sykkelveg og trafikklys fra planområdet og inn til Årnes sentrum. Eventuelt 
nytt kryss mellom Øvre Hagaveg og Bruvegen i Årnes må avklares gjennom andre prosesser. 
 
Planområdet ligger utenfor ideell gangavstand til stasjonen. Avstanden er ca. 2,1 km, målt fra 
Øverheim og ned Bakkevegen. Planforslaget sikrer derfor gode sykkelparkeringsplasser hvor minst 
halvparten av sykkelparkeringen skal være innendørs, og det skal legges opp til at det enkelt kan 
etableres ladekontakt for elsykler. Kommunedirektøren mener at boligområdet ligger i en slik 
avstand til Årnes sentrum at det ved å sikre gode muligheter for å bruke både sykkel og el-sykkel kan 
redusere bilbruk. 
 
Utfartsparkeringen 
Utfartsparkeringen er en naturlig del av planområdet. Plassen er tenkt utvidet og oppgruset, men 
ikke asfaltert. Den vil ikke bli en parkering for beboerne i området, men folk fra andre steder som 
kommer til friluftsområdet med bil. Planforslaget sikrer at området kan benyttes til parkering, men 
det er ikke et krav at parkeringsplassen opparbeides samtidig med boligprosjektet.  Forslagstiller 
mener det er urimelig å pålegge utbygger å utvide utfartsparkeringen. Kommunedirektøren tenker 
her at der viktigste er å sikre at det kan legges til rette for en større parkeringsplass.  
 
 
Viktige hensyn: 
Økonomi 
Utbyggingen planforslaget forutsetter oppgradering av spillvannsledningen mellom planområdet og 
pumpestasjonen ved Drognesjordet. Dette ligger inne som rekkefølgekrav før utbyggingen kan skje. 
Planforslaget fastsetter ikke hvem som må ta kostnadene. Kommunen har oppgraderingen av denne 
strekningen inne i gjeldende hovedplan for VA. Tiltaket må vurderes opp mot andre nødvendige tiltak 
gjennom ny hovedplan.  
 
Samlevegen og utfartsparkeringen foreslås regulert offentlig. Det vil dermed komme kostnader i 



forbindelse med vedlikehold og snøbrøyting av disse. I tillegg vil det bli en kostnad å utvide 
utfartsparkeringen dersom det skal gjøres av kommunen. 
 
Planforslaget legger opp til utbygging av ca. 83 nye boenheter, noe som vil føre til generelle 
kostnader for kommunens tjenestetilbud. Utbyggingen gir også grunnlag for økte skatteinntekter. 
  
Klima og miljø 
Planforslaget vil føre til nedbygging av areal som i dag er dyrka mark. Den dyrkbare marka sikres 
gjenbrukt et annet egnet sted gjennom bestemmelsene.  
 
Rapport om naturmiljø viser at utbygging i henhold til planforslaget vil medføre små negative 
konsekvenser for naturmangfoldet. Avbøtende tiltak med hensyn til spredning av fremmede arter er 
foreslått, og sikret i bestemmelsene. 
  
Folkehelse 
Planforslaget har fokus på leke- og uteområder, og sykkelparkering. Planforslaget skal bidra til økt 
bruk av sykkel eller el-sykkel som fremkomstmiddel. Det legges ikke opp til for høy 
parkeringsdekning, for å oppmuntre til å gå eller bruk av sykkel som fremkomstmiddel.  
  
Universell utforming 
Planforslaget har en egen bestemmelse som sikrer krav om universell utforming både for boliger og 
fellesarealer. 
 
Barn og unges interesser 
Planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. Det er satt krav om 
både innhold og sikkerhet i kvartalslekeplasser og nærlekeplasser. Planen legger opp til fortau langs 
den nye samlevegen, fra gang- og sykkelveg langs Øvre Hagaveg i sør, og frem til Bakkevgen i nord.  
 
Bakkeplaneringen i den østre ravinen beholdes, noe som skaper en snarvei mellom boligene på 
østsiden til blant annet kvartalslekeplassen. Dette skaper også et større grøntområde som barn og 
unge kan utfolde seg i, og en vei ned i ravinedalen. 
  
Dersom planforslaget blir vedtatt lagt ut offentlig ettersyn, vil det kunngjøres i henhold til plan- og 
bygningsloven. Alle parter, naboer, relevante myndigheter og andre vil kunne komme med 
høringsuttalelse. 
  
Juridiske 
Planen vil bli juridisk bindende for bruken av arealene som reguleres. Plankartet og 
planbestemmelsene er juridisk bindende dokumenter.  
 
 
Alternativ   
Planforslaget sende tilbake til administrasjonen, for å arbeide frem et mer detaljert planforslag, hvor 
det legges særlig vekt på å sikre 
- … 
- …  
 
 
Konklusjon: 
Forslaget til detaljregulering for bolig på Øvre Fjuk er i henhold til arealformålet i KDP-Årnes, og 
kommunedirektøren er positiv til at området reguleres.  
 
Planforslaget er i strid med Formannspets vedtak om husmannsstua Øverheim. Kommunedirektøren 
foreslår at det legges inn en bestemmelser som følger opp dette vedtaket.  



 
Planforslaget har en lav detaljeringsgrad. Kommunedirektøren forslår derfor å sette mer konkrete 
bestemmelser til terrengendringer, boligstørrelser og boligtyper, variasjon i fasader. 
 
Opparbeiding av nødvendig infrastruktur må sikres gjennomført før utbygging. Det foreslås derfor at 
dette sikres gjennom endringer i bestemmelsene.  
 
Med disse endringen foreslår Kommunedirektøren at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
 


