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 Formannskapet 12.06.2018 

Ny 1.gangsbehendling - regulering av Fjuk 
 

Rådmannens innstilling: 
Forslaget til «reguleringsplan for Fjuk – gbnr 170/213 og del av 170/214» med planbestemmelser 
og plankart datert 5.4.2018 legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-10.   
 
 
 
  



VEDLEGG: 
1 Plankart datert 5.4.2018 
2 Planbestemmelser datert 5.4.2018 
3 Planbeskrivelse datert 5.4.2018 
4 Illustrasjonsplan barnehage datert 28.3.2018 
5 Illustrasjonsplan kun bolig datert 28.3.2018 
6 Innkommende innspill med tiltakshavers og rådmannens vurdering 
7 Uttalelser ved varsel om oppstart 
8 ROS-analyse datert 28.3.2018 
9 Støyrapport datert 6.11.2008 
10 Geoteknisk rapport datert 6.1.2017 
11 Rapport naturverdier datert 19.4.2017 
 
Utrykte vedlegg: 

 Formannskapet 23.5.2017 PS 54/17 - 1.gangsbehendling - regulering av Fjuk 
 Formannskapet 12.12.2017 PS 145/17 - Vurdering av boligstruktur - omregulering av 

reguleringsplanen for Fjuk 
 Formannskapet 6.2.2018 PS 6/18 - Ny behandling - vurdering av boligstruktur i 

forbindelse med omregulering av reguleringsplanen for Fjuk 
 
SAKSOPPLYSNINGER:  

Reguleringsplan for Fjuk legges fram til ny 1.gangsbehandling. Planforslaget har tidligere vært 
oppe til 1.gangsbehandling i Formannskapet 23.5.2017. Formannskapet vedtok å ikke legge 
reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, reguleringsplanen måtte gjennomgås på nytt med tanke 
på boligtypologi og framtidig behov for boliger på Årnes. Planforslaget er i etterkant justert med 
bakgrunn i fremlagt vurdering av boligstruktur i Formannskapet 12.12.2017 (sak 145/17)  og 
6.2.2018 (sak 6/18). 

Planområdet 
Planområdet ligger omtrent 1 km sør for Årnes sentrum. Området ligger øst for 
Kongsvingerbanen og vest for Fjuk gård. Planområdet er på omtrent 30 dekar og er i dag 
fylldyrket mark som benyttes i jordbruksproduksjon. Planområdet er forholdsvis flatt, med noe 
stigning øst i området. Området har i dag innkjøring fra Øvre Hagaveg via den private 
Evangvegen. Rundkjøring på Øvre Hagaveg, som vil danne ny innkjøring til området er ferdigstilt.  
 
 

 
Figur 1. Planområdets plassering vist med rød linje sør for Årnes sentrum. 
 

https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1017/utvalgid:2
https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1027/utvalgid:2
https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1027/utvalgid:2
https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1106/utvalgid:2
https://www.nes-ak.kommune.no/sru/#se:mote/moteid:1106/utvalgid:2


Planstatus for planområdet 

Planområdet er igjennom kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.6.2015) og kommunedelplanen 
for Årnes vedtatt (17.6.2009) avsatt til boligformål.  
 

 
Figur 2. Planområdet vist i med rød linje i kommuneplanens arealdel. 
 
Planområdet er i dag regulert igjennom reguleringsplanen for Evangtunet vedtatt 13.12.2011. I 
områdereguleringsplanen er planområdet regulert til omtrent 60 boenheter fordelt på konsentrert 
småhusbebyggelse og eneboliger. I reguleringsplanen for Evangtunet er området nord for 
planområdet regulert til 50 leiligheter. Området sør for planområdet er regulert til eneboliger. 
 
I planforslaget detaljreguleres delfelt BK2 i reguleringsplanen for Evangtunet. Delområde BF1, 
BF2, BF3, L2, K2 og K3 omreguleres fra frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert 
småhusbebyggelse.  
 
  

 
Figur 2. Ovenfor vises gjeldene reguleringsplan med planavgrensning vist med rødt linje.  



 

Planprosess 
Det ble avholdt oppstartsmøte med forslagstiller og representanter fra kommunen den 
10.11.2016. Det ble varslet oppstart av planen 1.12.2016, med frist for uttalelser satt til 
3.12.2017. Forslagstiller avholdt dialogmøte med naboer 13.12.2016 hvor spørsmål til 
planforslaget ble besvart. Den 20.1.2017 ble det avholdt dialogmøte med forslagstiller og 
representanter fra kommunen hvor problemstillinger knyttet til utforming av reguleringsplanen ble 
vurdert.  
 
Planen ble fremmet til 1.gangsbehandling i Formannskapet 23.5.2017 i PS 17/54. 
Formannskapet vedtok med 10 stemmer: «reguleringsplanen legges ikke ut på høring. Planen 
gjennomgås på nytt, der valg av boligstruktur gjennomgås med tanke på hvilke boligtyper det er 
behov for på Årnes.» 
 
Det ble avholdt arbeidsmøter med administrasjonen og forslagstiller i etterkant av 
Formannskapets behandling for å avklare hva vedtaket innebar og hvordan planen skulle endres. 
Formannskapet behandlet PS 17/145 den 12.12.2017: «Vurdering av boligstruktur – 
omregulering av reguleringsplan for Fjuk». Formannskapet vedtok enstemmig «Saken utsettes. 
Saken legges frem for planutvalget med gjeldende reguleringsplan og nytt planforslag vurdert opp 
mot gjeldende regulering».  
 
Saken ble behandlet på ny i Formannskapet 6.2.2018 i PS 18/6.  Formannskapet vedtok 
enstemmig: «Planforslag med plankart og bestemmelser datert 7.4.2017 avviker vesentlig fra 
gjeldene reguleringsplan vedtatt 13.12.2011. Foreslåtte endringer i notat datert 18.11.2017 gir en 
reduksjon i utnyttelsesgraden i forhold til planforslaget som ble fremmet våren 2017. Notatet er 
vurdert til å delvis følge opp Formannskapets vedtak 23.5.2017. 
 
Denne utnyttelsen kan legges til grunn for videre planarbeid. Dette under forutsetning av at 
bokvalitet, andel i parkering i kjeller, nivå på kjeller, samt løsninger for gående og syklende 
ivaretas i det videre planarbeidet. Det vises til merknader i saksframlegget.» 
 
Ved eventuell utleggelse til offentlig ettersyn vil planforslaget legges ut på høring i minimum 6 
uker. I etterkant av høringsperioden fremmes planforslaget til 2. gangs behandling (vedtak) i 
Formannskap og Kommunestyret. 

Planforslag  
Formålet med forslaget til reguleringsplanen er å omregulere og detaljregulere deler av 
reguleringsplanen for Evangtunet.  Det er planlagt tre byggeområder: i nord feltet som blir enten 
barnehage eller konsentrert småhusbebyggelse, blokkfeltet i midten og det store feltet for 
konsentrert småhusbebyggelse i syd – og én tomt for konsentrert småhusbebyggelse i sydøst. 
Illustrasjonsplanen som ikke er juridisk bindene viser totalt 68 leiligheter i rekkehustype med 
leilighet i 1. etasje og én leilighet som strekker seg over 2. og 3. etasje, fordelt på 9 bygg (86 på 
12 bygg dersom kun boliger). Det er planlagt tre blokker på 4. etasjer, hver med 12 leiligheter, 
totalt 36 leiligheter.  
 
Det er foreslått 5 lekeplasser i planområdet: en kvartalslekeplass (ballplassen) og en ved 
blokkfeltet, to til flerfamilieboligene (BKS1) og siste i overgangen mellom flerfamilieboligene og  
småhusene syd for planområdet.  
 

Endringer i planforslaget fra gjelden reguleringsplan 13.12.2011 

Planforslaget inneholder endringer av boligtypologien i området med en økt utnyttelse i forhold til 
gjeldende reguleringsplan fra 2011. Det legges inn blokkbebyggelse i området, og området som i 
dag er regulert til eneboliger reguleres for konsentrert småhusbebyggelse. Det legges inn 
mulighet for annleggelse av barnehage i området ved at et område er foreslått avsatt til kombinert 



formål barnehage/konsentrert småhusbebyggelse. Det inngår også en korreksjon på feltet for 
frittliggende småhusbebyggelse i syd på grunn av endret kjøreveisystem. 

Endringer i planforslaget fra 1.gangsbehandling 23.5.2017 

Boligtypologien i nå framlagte planforslag er endret fra planforslag fremlagt 23.5.2017. Antallet 
blokker er redusert fra 5 til 3 og arealet avsatt til blokkbebyggelse er redusert fra 6 daa i tidligere 
planforslag til 3.6 daa i nå framlagte planforslag. Areal avsatt til konsentrert småhusbebyggelse er 
økt fra 10.9 daa til 12.5 daa. Parkering for konsentrert småhusbebyggelse er flyttet fra 
parkeringskjeller til overflateparkering. Arealer avsatt til grøntområder er redusert fra 3.6 daa i 
tidligere planforslag til 2 daa i nå framlagte planforslag. Gangvei nord for området med kombinert 
formål er ikke videreført i nytt planforslag.  Det er innarbeidet i bestemmelsene at 
parkeringskjeller skal ligge i under eller i flukt med omkringliggende terreng.  
 

 
Figur 3: Til venstre reguleringsplankart som ligger til behandling nå ved ny 1.gangsbehandling. Til høyre 
reguleringsplankart fremmet til 1.gangsbehandling 23.5.2017. 
 
 
VURDERING: 
 
Innkommende innspill ved varsel om oppstart 
Ved varsel om oppstart 1.12.206 kom det inn uttalelser fra Akershus fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen, NVE, Ruter, Hafslund, Jernbaneverket og 
Årnes vel. For sammendrag av innkommende innspill med forslagstillers og rådmannens 
kommentar vises det til vedlegg.  
 
Av hovedmomenter i innkommende innspill trekkes det fram: 

 Fylkesmannen forventer høy arealutnyttelse i planområdet.  
 Statens vegvesen påpeker behovet for rekkefølgebestemmelser for å sikre den trafikale 

sitasjonen i området.  



 Ruter anbefaler ikke bebyggelse av området. Utbygningen er ikke i henhold til 
overordnete føringer om at transport i større grad skal tas med kollektivtransport.   

 
Forholdet til overordnete planer 
Planforslaget er i henhold kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Årnes ved at 
området er avsatt til bolig. Planforslaget endrer vedtatt reguleringsplan for Evangtunet, med en 
mindre del som omreguleres til høyere utnyttelse. En høyere utnyttelse av planområdet, som er 
dyrket mark, er i tråd med regionalplan fra areal og transport Akershus og statlig jordvernpolitikk. 
 
Endringer i planforslaget fra gjeldene regulering 13.12.2011 
Den økte boligtettheten i området må vurderes opp mot arealeffektive løsninger ved 
omdisponering av dyrket mark, avstand til Årnes sentrum, landskap og eksisterende bebyggelse. 
I pågående arbeid med kommunedelplan for Årnes vurderes utnyttelsesgraden ulike områder 
Årnes. I områder som planområdet med en viss distanse til Årnes sentrum legges det opp til en 
utnyttelse som er lavere enn i mer sentrumsnære områder. Etter rådmannens vurdering kan en 
likevel en begrenset andel blokkbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse i området 
aksepteres.  
 
Endringer i planforslaget fra 1.gangsbehandling 23.5.2017 
Boligstrukturen er endret fra planforslaget lagt fram ved 1.gangsbehadling 23.5.2018. Arealer 
avsatt til blokkbebyggelse og grøntområder er redusert, mens arealet til konsentrert småhus-
bebyggelse er økt. Plasseringen av boligblokkene er endret fra øst til nord i planområdet. Det 
vurderes at reduksjonen i antallet blokker og endret plassering er positivt for boligstrukturene i 
området. 
 
Det vurderes som positivt at parkeringskjeller legges under eller i flukt med bakkenivå. At 
parkering for konsentrert småhusbebyggelse er flyttet til overflateparkering vurderes derimot som 
negativt. Parkering i parkeringskjeller frigjør arealer på bakkenivå.   
  
Boligbebyggelse og uteområder 
Det reguleres for konsentrert småhusbebyggelse og tre boligblokker. Dette vurderes som en 
egnet boligstruktur i et relativt sentrumsnært område. Det vurderes som positivt at boligstrukturen 
gir lekeplasser som er skjermet for støy og trafikk, har gode solforhold og nærhet til alle 
boenhetene i området. 
 
Barnehage  
Området avsatt til kombinertformål boligbebyggelse/barnehage er på 5 dekar. Dette er noe i 
underkant av ønskelig størrelse på barnehagetomt dersom det i fremtiden skal være mulighet for 
utvidelse av en eventuell barnehage. Med framtidig utbygging av boliger på Evangtunet, 
Drognesjordet og Fjuk vil det bli behov for en ny barnehage sør for Årnes sentrum. Rådmannen 
ser det som ønskelig at området som i reguleringsplanen er avsatt til kombinert formål 
barnehage/bolig, bebygges med barnehage.  
 
Ved etablering av barnehage vil man minne om at barnehager er godkjenningspliktige etter 
«Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v». Søknad skal fremlegges for 
godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av 
virksomheten. 
 
Barn og unge 
Det er positivt at alle lekeplasser og uteoppholdsarealer skal være felles for alle beboerne 
innenfor planområdet. Det er positivt med ulike områder for lek og felles opphold, boliger som 
vender mot fellesarealer for å oppnå uformell sosial kontroll, trafikk og parkeringsavvikling uten 
vesentlig konflikt med fellesarealer for opphold, lek og gange og god balanse mellom skjerming 
og innsyn.  Det er satt rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av lekeplasser før det kan gis 
brukstillatelse for nærliggende boliger.  
 



Ved opparbeidelse av lekeplasser må lekeplassutstyr være i tråd med forskrift om sikkerhet ved 
lekeplassutstyr. Det må også avklares hvem som har ansvar for ettersyn og vedlikehold av 
lekeplassen ved etablering. 
 
Eksisterende boligbebyggelse 
Sør for planområde er det i dag 11 eksisterende eneboliger. Av disse er det bare boligen på 
eiendommen gbnr 170/55 som blir direkte berørt av planforslaget.  Boligen vil bli liggende tett på 
parkering med carport. Det bør etterstrebes at området utformes på en måte som i størst mulig 
grad skjermer eksisterende boligeiendom.  
 
Trafikksikkerhet 
Det vurderes som positivt at det i mellom byggene i boligområdet ikke er planlagt å legge til rette 
for biltrafikk. Dette vil begrense trafikken på overflaten til å bare være noe nødvendig transport. 
 
Landskapsbilde 
Øst for planområdet stiger terrenget. Bebyggelsen i området vil endre landskapsbilde i området 
med bygninger på inntil 4 etasjer.  
 
Støy  
Deler av planområdet ligger innenfor støysonen langs ved Kongsvingerbanen. Bestemmelsene 
gir at det i skal oppføres støyskjerm langs jernbanen trinnvis. Ved søknad om brukstillatelse for 
boliger skal det dokumenteres ved støyberegning at omsøkte boliger har tilfredsstillende 
støyskjerming. Rådmannen vurderer at bestemmelsene til planen på en god måte sikrer boligene 
i området mot støy.  
 
Radon  
Området ligger i en sone med moderat til lav aktsomhetsgrad med tanke på radonforekomst i 
grunnen. Det forutsettes at byggene blir oppført i henhold til krav i teknisk forskrift og sikres i 
forhold til radon. Generelt bør alle bygninger ha så lave radonverdier som mulig og alltid innenfor 
anbefalte grenseverdier (tiltaksgrense 100 Bq/m³, maksimumsgrense 200 Bq/m³). Det må gjøres 
forebyggende tiltak i alle nybygg (f.eks radonsperre og tilrettelegging for avlufting av grunnen), jf. 
krav i byggeteknisk forskrift 
 
Dyrket mark 
Planforslaget innebærer nedbygging av et område med god matjord som ligger i et 
sammenhengende landbruksområde. Oppføring av boligbebyggelse i området vil muligens også 
på sikt medføre press på omkringliggende arealer.  
 
Det er viktig å være bevist på at nærheten til jordbruksareal i drift kan innebære risiko for 
beboerne, spesielt for barn. Det bør gjøres risikodempende tiltak i planområdet. Nærhet til 
jordbruksarealer medfører ofte utfordringer med støv, støy, lukt og helge/nattarbeid mv. For å 
begrense risiko og konflikter bør ferdsel på dyrket mark forhindres og det bør anlegges grøntsone 
med hekk/gjerde el. som kan begrense konfliktene med landbruksdrift. Dette bør innarbeides i 
utomhusplan for området.  
 
Deler av planområdet er systematisk drenert. I anleggsperioden må tiltakshaver hensyn ta 
eksisterende drenering i området og funksjonen denne har for drenering av tilgrensende dyrket 
mark. Det er i viktig at tiltak i planområdet ikke fører til ulemper for tilgrensende dyrkingsarealer. 
 
Folkehelse og universell utforming 
Med en avstand på 1 km til Årnes sentrum med kollektivknutepunkt og service funksjoner gir 
dette muligheten til at transport til og fra området kan til en vis grad tas med gange og sykkel.  
 
Det er viktig at det legges til rette for gode løsninger som legger opp for gående og syklende. 
Sykkelparkeringer bør anlegges i nær tilknytning til boligene. En forholdsvis lav 
parkeringsdekning legger til rette for andre transportformer enn bilbruk til/fra planområdet.  
 



Biologisk mangfold 
Det er ikke registrer biologisk mangfold i planområdet. Forurensing i forhold til avrenning av 
overvann er vurdert til ikke å ha betydelig negativ innvirkning på det biologiske mangfoldet.  
 
Teknisk infrastruktur  
VA-anlegget skal utformes iht. VA-norm og retningslinjer i hovedplan. Før utbygging av VA-
anlegg kan iverksettes skal kommunen uttale seg om VA-planen for området. 
 
Området skal ha en plan for flom og- overvannshåndtering. Overvann skal håndteres lokalt, 
internt i planområdet. 
 
ROS-analyse 
Av momenter med fare for risiko og sikkerhet er skred, kraftforsyning, støv/støy fra trafikk og 
høyspentlinje. Ingen av faremomentene er vurdert til å tilsi at området ikke bør bygges ut.   
 
Grunnforhold  
Geoteknisks rapport datert 6.1.2017 konkluderer med at «Det ble ikke funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale på reguleringsområdet. Terreng‐ og områdestabilitet på og i omkringliggende 
terreng rundt reguleringsområdet er tilfredsstillende.» Det bør utføres målrettet bæreevne‐ og 
setningsberegninger ifm. senere tiltaksprosjektering. Ifm. valg av fundamenteringsløsning for 
blokkbebyggelse bør det utføres supplerende grunnundersøkelser for å kartlegge fjelloverflaten i 
relevant område mer nøyaktig når konkrete utbyggingsplaner foreligger. 
 
Følgende inngår som planbestemmelse: «Det er krav om grunnundersøkelser for å forvisse seg 
mot jordras, og at arbeider ikke påvirker jernbanesporet». 
 
KONKLUSJON: 
 
Forslaget til «reguleringsplan for Fjuk – gbnr 170/213 og del av 170/214» med bestemmelser og 
plankart datert 5.4.2018 legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-10.   
 
 
 


