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 Formannskapet 13.11.2018 
 Kommunestyret 20.11.2018 

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 
og del av gnr. 170 bnr. 214 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr 
213 og del av gnr. 170 bnr. 214. 
 
 
  



VEDLEGG: 
Vedlegg 
1 Plankart datert 19.09.18 
2 Planbestemmelser datert 24.09.18 
3 Planbeskrivelse datert 18.09.18 
4 Illustrasjonsplan boliger og barnehage datert 20.09.18 
5 Illustrasjonsplan boliger datert 20.09.18 
6 Sammendrag av høringsinnspill med forslagsstillers kommentarer 
7 Sammendrag av høringsinnspill med rådmannens kommentarer 
8 Høringsuttalelser 
 
 

SAMMENDRAG: 
Saken gjelder sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170/213 og del av gnr. 
170/214. Planområdet inngår i reguleringsplanen for Evangtunet, vedtatt 13.12.2011. I 
områdereguleringsplanen er planområdet regulert til omtrent 60 boenheter fordelt på konsentrert 
småhusbebyggelse og eneboliger. Formålet med detaljreguleringsplanen er å detaljregulere deler 
delfelt BK2 i reguleringsplanen for Evangtunet. Delområde BF1, BF2, BF3, L2, K2 og K3 
omreguleres fra frittliggende småhusbebyggelse til konsentrert småhusbebyggelse.  
 
Planforslaget ble fremmet til ny 1. gangs behandling i Formannskapet den 12.06.18 i sak 107/18. 
Formannskapet vedtok å utlegge planforslaget for detaljreguleringen til offentlig ettersyn i seks 
uker i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10. Høringsfristen for offentlig ettersyn var 
31.08.18. 
 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder 2. gangs behandling av forslag til detaljreguleringsplan for Fjuk, gnr. 170 bnr. 213 
og del av gnr. 170 bnr. 214.  
 
Planforslaget 
Planforslaget som fremmes til 2.gangsbehandling og sluttbehandling består av:  

 Plankart i målestokk 1:1000, datert 19.09.2018  
 Reguleringsbestemmelser, datert 24.09.2018  
 Planbeskrivelse med vedlegg, datert 18.09.2018 

 
Formålet med planen er å omregulere og detaljregulere deler av reguleringsplanen for 
Evangtunet. Det er planlagt tre byggeområder; feltet i nord som enten blir barnehage eller 
konsentrert småhusbebyggelse, blokkfeltet i midten og et større felt for konsentrert 
småhusbebyggelse i sør. På det sørlige feltet er det i tillegg foreslått regulert en tomt for 
konsentrert småhusbebyggelse i sørøst. 
 
Planstatus 
Planområdet er igjennom kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.6.2015) og kommunedelplanen 
for Årnes vedtatt (17.6.2009) avsatt til boligformål. Planområdet er i dag regulert igjennom 
reguleringsplanen for Evangtunet vedtatt 13.12.2011. I områdereguleringsplanen er det  innenfor 
planområdet planlagt omlag 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 avsatt til eneboliger. 
 
 
 
 



Planprosess 
Planforslaget ble opprinnelig fremmet til 1. gangsbehandling i Formannskapet 23.05.17 (sak nr 
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.» 
 
 
Ny 1. gangs behandling 
Planforslaget ble vedtatt for utleggelse til offentlig ettersyn i Formannskapet 12.06.18 (sak 
107/18). Plandokumentene ble sendt ut til offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og 
berørte private aktører i slutten av juni. Utleggelsen til offentlig ettersyn ble kunngjort i lokalavisen 
Raumnes og på kommunens nettsider. 
 
 
Endringer etter ny 1. gangs behandling 
Som et ledd i kvalitetssikringen av planen og for å imøtekomme høringsuttalelser er det gjort 
mindre endringer i plandokumentene etter ny 1. gangsbehandling 12.06.18: 

- Endret byggegrense for felt BBB 
- Endret avgrensning av lekeplass f_BLK2 
- Tatt inn en bestemmelse om ivaretakelse av matjordressurser 
- Spesifisering av tabell 3 i gjeldende retningslinje for støy T-1442 
- Endret ordlyd i § 10 om frisiktsone 
- Justert planbeskrivelse med beskrivelse av prosessen etter ny 1.gangsbehandling  

 
 
Innsigelser 
Det er ikke innkommet innsigelser til reguleringsplanen. 
 
 
Høringsinnspill 
I løpet av høringsperioden kom det inn totalt 6 høringsinnspill til planforslaget fra Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus, Statens vegvesen, NVE, Hafslund Nett, Årnes Vel og Plan 23 AS.  Innspillet 
fra Plan 23 AS inneholdt et ønske om endring på vegne av utbygger Trysilhus AS. Innspillene 
følger saken som vedlegg 8. Et sammendrag med rådmannens og forslagstillers kommentarer 
kan leses i vedlegg 6 og 7. Innholdet i høringsuttalelsene omtales nedenfor.  
 
 
 
 
 



VURDERING: 
 
Endringer i planforslaget etter 1.gangsbehandling 12.06.18 
 
Justering av felt BBB og f_BLK2 
I etterkant av 1.gangsbehandling og offentlig ettersyn er det foretatt noen mindre justeringer av 
planforslaget på felt BBB og lekeplassen f_BLK2, etter ønske fra forslagsstiller: 
 
 

  
Figur 1: På kartutsnittet til venstre vises plankartet som ble fremmet til ny 1.gangsbehandling 12.06.18. Til høyre 
vises reguleringsplankartet med mindre en justering av byggegrensen på felt BBB og lekeplass f_BLK2. 
 
På blokkfeltet BBB er bebyggelsen noe justert for å bedre sollys og innsyn mellom leilighetene. 
Denne endringen medfører en justering av byggegrensen på feltet BBB. Som følge av endringen 
blir arealet for feltet BBB redusert fra å være ca. 3,658 daa til ca. 3,655 daa.  
 
Avgrensningen på lekeplassen f_BLK2 sør for BBB er også justert som følge av vridningen av 
bebyggelsen. Lekeplassens størrelse ved forslaget som ble fremmet til ny 1.gangsbehandling 
12.06.18 var ca. 0,205 daa. Med justeringen etter 1.gangsbehandling er lekeplassen ca. 0,219 
daa.   Disse justeringene medfører marginale endringer av liten betydning for øvrige parter, og 
rådmannen vurderer at saken kan fremmes til politisk behandling uten ny høring.  
 
Illustrasjoner i planbeskrivelsen og illustrasjonsplanene er endret i tråd med justeringene ovenfor. 
Planbeskrivelsen følger saken som vedlegg 3. Det er utarbeidet to illustrasjonsplaner; en med 
boliger og barnehager på det nordligste feltet BKB og en illustrasjon som kun viser utbygging av 
boliger.  Illustrasjonsplanene følger i vedlegg 4 og 5. Planbeskrivelsen er endret i henhold til den 
ovennevnte justeringen.  
 
 



Ny bestemmelse om ivaretakelse av matjordressursser 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus påpeker at det bør innarbeides bestemmelser i planen som 
sikrer at matjordlaget tas vare på og blir benyttet til matproduksjon andre egnede steder. 
Rådmannen vurderer at matjordressurssene på området som bygges ut skal ivaretas og det er 
tatt inn en egen bestemmelse i planen.  
 
Støy 
Fylkesmannen påpeker at kommunen bør fastsette støykrav i tråd med tabell 3 i retningslinje 
T1442/2016 fremfor å vise til at retningslinjen skal gjelde, evt. bør det fremgå at tabell 3 i nevnte 
retningslinje bør gjelde. Kommunen har ikke utarbeidet egne støykrav og rådmannen anbefaler at 
det skrives inn en henvisning til tabellen. For øvrig vises det til reguleringsplan for Evangtunet 
(planID 023608053), som hjemler etablering av støyskjerm langs jernbanen. Statens vegvesen 
har i sitt innspill bedt om en spesifisering av at oppføring av støyskjerm skal skje på egen 
eiendom. Støyskjermen oppføres langs jernbanen og vil ikke berøre Statens vegvesen sine 
eiendommer, og rådmannen vurderer at det ikke er behov for å spesifisere plasseringen av 
støyskjermen da dette fremgår av vedtatt reguleringsplan for Evangtunet. 
 
Frisiktsone 
Statens vegvesen har i sitt innspill bedt om at ordlyden i bestemmelsen §10 endres. Rådmannen 
tar innspillet til etterretning. Denne endringen innebærer en spesifisering i forhold til hva som ikke 
er tillat innenfor frisiktsonen. Endringen er omforent med tiltakshaver.  
 
Byggegrenser til offentlig veg 
Statens vegvesen anbefaler at det tas inn byggegrenser i planen og viser til fylkesvegene fv. 175 
og fv. 478 i sin uttalelse. Planområdet kommer ikke i berøring med disse vegene. Det er følgelig 
ikke formålstjenlig å ta inn bestemmelser til disse i detaljreguleringsplanen for Fjuk. 
 
 
Innspill til andre forhold utenfor aktuelt planområde 
Flere av høringspartene påpeker forhold som er beliggende utenfor planområdet. Blant annet 
ønsker Statens vegvesen at det tas inn rekkefølgebestemmelser om stenging av avkjørsler til 
eiendommene gnr. 169 bnr. 50, gnr. 169 bnr. 57, gnr. 169 bnr.89 og gnr. 169 bnr. 156. 
Avkjøringene har sammenheng med den nordligste delen av reguleringsplanen Evangtunet (Plan 
ID 023608053) og vest i reguleringsplanen for Drognesjordet (plan ID 023608062). Disse 
forholdene ivaretas gjennom nevnte reguleringsplaner. På bakgrunn av dette vurderer 
rådmannen at det ikke er nødvendig å ta inn bestemmelsene i detaljreguleringen av Fjuk, som er 
beliggende langt sør for de aktuelle eiendommene.  
 
Et annet moment som flere av høringspartene har nevnt er opparbeidelse av gang- og sykkelveg 
under jernbanen. Dette er i tråd med reguleringsplan for Drognesjordet. Rådmannen vurderer at 
etablering av gang og sykkelveg under jernbanen må følges opp gjennom tilstøtende 
reguleringsplaner på vestsiden av Kongsvingerbanen og under jernbanelinjen for å kunne 
realiseres. Innspillet omhandler et forhold som er beliggende utenfor aktuelt planområde for Fjuk. 
 
Årnes Vel har i sitt høringsinnspill uttrykt bekymring i forhold til trafikksituasjonen ved stor 
utbygging av boliger langs Øvre Hagaveg og Evangtunet, særlig i krysset hvor Øvre Hagaveg 
møter Bruvegen. Kommunen oppfordres til å iverksette tiltak snarest mulig for å bedre 
situasjonen. Rådmannen viser i denne sammenheng til kommunedelplan for Årnes, som er under 
behandling, hvor det er foreslått en fjerde arm i rundkjøringen. Dette vil være et effektivt tiltak for 
å bedre trafikksituasjonen i dette området.  
 
Andre forhold som må følges opp av tiltakshaver 
 
Endring av eiendomsgrense 
Planen hjemler en endring av gjeldende eiendomsgrense mellom gnr. 170 bnr. 213 og gnr. 170 
bnr 94. Eiendomsgrensen skal oppheves og justeres noe lenger nord, i tråd med 



reguleringsplankartet. Eiendomsgrensen mellom gnr. 170 bnr 213 og gnr. 170 bnr. 214 skal også 
oppheves. Rådmannen vurderer at disse forholdene må følges opp av tiltakshaver. 
 
Høyspentledning i kabel 
Hafslund Nett minner om kabling av regionalnettlinjen Rånåsfoss-Årnes i sin høringsuttalelse og 
ønsker tett dialog med forslagsstiller i den forbindelse. Rådmannen forutsetter at dette følges opp 
av forslagsstiller/tiltakshaver. 
 
 
Samlet vurdering: 
Planen er en detaljregulering av overordnet reguleringsplan for Evangtunet. Det vises til 
bearbeidelse av reguleringsplanen som har pågått i etterkant av at saken ble fremmet til politisk 
behandling i 2017, og som var innarbeidet i planforslaget ved ny 1. gangs behandling i juni 2018.  
 
Rådmannen vurderer at forholdene som er blitt poengtert under høringen i tilstrekkelig grad er 
ivaretatt i denne reguleringsplanen. Planforslaget vurderes som gjennomarbeidet, og balanser 
mellom ulike hensyn. Det er ikke avdekket vesentlige interessemotsetninger i forbindelse med det 
offentlige ettersynet.  
 
På bakgrunn av innkomne høringsuttalelser mv. er det som tidligere beskrevet gjort mindre 
endringer i plandokumentene etter ny 1. gangs behandling den 12.06.18: 

- Endret byggegrense for felt BBB 
- Endret avgrensning av lekeplass f_BLK2 
- Tatt inn en bestemmelse om ivaretakelse av matjordressurser 
- Spesifisering av tabell 3 i gjeldende retningslinje for støy T-1442 
- Endret ordlyd i § 10 om frisiktsone 
- Justert planbeskrivelse med beskrivelse av prosessen etter ny 1.gangsbehandling  

 
 
Endringene i etterkant av 1.gangsbehandling er mindre justeringer og har liten betydning for 
øvrige parter utenfor planområdet. Rådmannen vurderer at planen kan sluttbehandles med 
ovennevnte endringer uten ny høring. 
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 

 Plan- og bygningsloven § 12-12 
 Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
 Reguleringsplan for Evangtunet (planID 023608053), vedtatt 13.12.11 
 Reguleringsplan for Drognesjordet (planID 023608062), vedtatt 13.12.11 
 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 

 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen særskilte. 
 
 
Administrative konsekvenser 
Ingen særskilte. 
 
 
Andre konsekvenser 
Det må påregnes økt trafikk på Øvre Hagaveg som følge av utbygging av flere boliger på Fjuk. 
Naboer vil kunne oppleve støy under anleggsperioden.  
 
 



KONKLUSJON: 
Planen er en detaljregulering av overordnet reguleringsplan for Evangtunet, planprosessen for 
detaljreguleringsplanen har vært grundig.  
 
Rådmannen anbefaler at detaljregulering for Fjuk gnr. 170 bnr 213 og del av gnr. 170 bnr 214 
vedtas. 
 


