
Oppsummering og vurdering av høringsuttalelser til «Fjuk»  

1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus  
2. Statens vegvesen  
3. NVE 
4. Hafslund Nett  
5. Plan23, på vegne av forslagsstiller  

 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus  

Planområdet består av fulldyrket jord med god jordkvalitet. Ivaretakelse av matjordressursene er 
ikke omtalt. Det bør innarbeides bestemmelser som sikrer at matjordlaget tas vare på og blir 
benyttet til matproduksjon andre steder.  

I planens bestemmelser står det at byggeområdet skal skjermes mot støy i henhold til retningslinje T-
1442. Kommunen bør fastsette spesifikke støykrav i tråd med tabell 3 i retningslinje T-1442/2016 
fremfor å vise til at retningslinjen skal gjelde. Eventuelt bør det stå at tabell 3 i nevnte retningslinje 
skal gjelde. 

Forslagsstillers vurdering 
Forslagsstiller er enig i begge forslagene. Det bør lages en bestemmelse som sikrer at overskudd av 
matjord kjøres til et annet jordbruksareal, etter avtale med kommunal landbruksmyndighet. Når det 
gjelder støy bør det spesifiseres at det er støykrav i T-1442/2016 (tabell 3 (det er noe med det 
støykravet utenfor fasade? Når det er gitt tillatelse til 1. byggetrinn så blir det vel ikke noe problem 
videre heller?) som skal gjelde.  

 

Statens vegvesen  

Vegvesenet skriver: Det må tas inn rekkefølgebestemmelser om stenging av avkjørsler til gbnr. 
169/50, 169/57, 169/89, 169/156 i reguleringsplanen. Bestemmelsene skal ha følgende ordlyd: 
«Avkjørslene til gbnr. 169/89,156 som er regulert stengt i reguleringsplanen for Evangtunet skal 
stenges og gbnr. 169/89, 156 skal få anlagt avkjørsel fra adkomstveg (Evangvegen) før kommunen 
kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor planområdet». 

«Avkjørslene til gbnr. 169/50 og 169/57 som er regulert stengt i områdereguleringsplan for 
Drognesjordet skal stenges og gbnr. 169/50 og 169/57 skal få anlagt avkjørsel fra adkomstveg 
(kjøreveg 8) før kommunen kan gi igangsettelse for bygging av boliger og barnehage innenfor 
planområdet» 

Byggegrensen må tas inn, målsettes på plankartet og nevnes i bestemmelsene. Byggegrensens 
hensikt er å ivareta nåværende og fremtidig behov. Langs fylkesveg 175 gjelder en byggegrense på 50 
meter. Langs fv. 478 gjelder en byggegrense på 25 meter. 

Vi ber om at det tas inn en bestemmelse om at støyskjerm må plasseres på egen eiendom. 

Vi foreslår at følgende bestemmelse tas ut «I frisiktsonen kan det stå nødvendige skiltstolper samt 
høystammende trær». Bestemmelsen kan erstattes med. «Innenfor frisiktsonen tillates ikke 
beplanting eller lignende med høyde 0,5m over tilstøtende vegers planum». 



Vi anbefaler kommunen at det skal tas inn en bestemmelse i planen om frisiktsoner. Hensikten med 
frisiktsoner er å ivareta frisikten i avkjørsler ut på gang- og sykkelveg og bilveger. Inn/utkjøring til 
planlagt nedkjøringsrampe må utformes iht. håndbok N100 veg- og gateutforming. 

 

Forslagstillers vurdering: 
Alle rekkefølgekrav vil være oppfylt før byggestart på boliger innenfor planområdet. Bygging av 
boliger basert på gjeldende plan i nord har ivaretatt kravene.  

Planområdet ligger så langt unna de nevnte veger at byggegrensene er utenfor planområdet. 
Inntegning og omtale i bestemmelsene er derfor ikke nødvendig.  

Eventuelle støyskjermingstiltak vil ligge langt fra Statens vegvesens eiendommer, så bestemmelse om 
plassering av skjermer på egen tomt er ikke nødvendig for å ivareta deres hensyn.  

Forslag til bestemmelse om frisiktsonen trenger ikke endres, eventuelt kan «tillatelsen» til 
høystammede trær fjernes.  

Det er allerede foreslått bestemmelser til frisiktsonen. Kommunen har egen vegnorm, så det er ikke 
nødvendig å knytte kryssutforming mellom en kommunal og en felles, privat veg opp til en statlig 
norm.  

 

NVE 

NVE skriver at de ikke uttaler seg spesifikt om planer med mindre de blir bedt om det.  

Forslagsstillers vurdering:  
Tas til etterretning  

 

Hafslund Nett  

HN ønsker å komme med noen påminnelser om kabling av regionalnettlinje som kommer i konflikt 
med planen. Det har vært korrespondanse angående kabling av 72 kV regionalnettlinje Rånåsfoss – 
Årnes og vises til mailkorrespondanse Kabling av regionalnettlinje er et omfattende prosjekt og HN 
ønsker derfor tett dialog med forslagsstiller.  

Forslagsstillers vurdering:  
Tas til etterretning  

 

Årnes vel  

Årnes Vel har behandlet saken og ønsker å gi følgende kommentarer: 

Velet har i tidligere høringsinnspill uttrykt bekymring over den store utbygging av boliger langs Øvre 
Hagaveg og på Fjellfoten med tanke på trafikksituasjonen. Etablering av Evangtunet vil medføre økt 
trafikk i en allerede belastet vei. Tiltak må iverksettes snarest mulig for å bedre dette. 

2. Velet har i tidligere innspill fremmet ønske om å etablere undergang under jernbanen ved 
Gorolund. Vi er skuffet over at dette alternativ er bortfalt i den regulering som nå skjer av 



Evangtunet. En slik undergang, vil etter vår mening, kunne redusere trafikkbelastningen på Øvre 
Hagaveg inn mot Bruvegen. 

 

Forslagsstillers vurdering:  
Forslagsstiller skal ikke uttale seg om det totale trafikkbildet i Årnes, men trekker frem at 
utbyggingen på Fjuk/Evang har bidratt til en ny rundkjøring på Øvre Hagaveg og stenging av direkte 
utkjørsler.  

Undergangen på Gorolund er utenfor forslagsstillers påvirkning.  

 

Plan23 AS, på vegne av forslagsstiller  

Foreslått plassering av de tre blokkene er studert, og utbygger ønsker justering av byggegrenser og 
avgrensing av lekeplass f_BLK2. 

De to blokkene langs innkjøringsveien ligger litt annerledes enn vist på innsendt illustrasjonsplan, 
men justeringen ligger innenfor de grenser planen setter. 

Den tredje blokken, som ikke ligger på p-kjelleren ønskes vridd. Justeringen av den østligste av de to 
blokkene langs vegen gjør at avstanden mellom balkonger blir ned mot 9 meter hvis man ikke vrir på 
det tredje blokken. For å få til endringen må byggegrensene innenfor felt BBB justeres og lekeplass 
f_BLK2 flyttes noe vestover. Størrelsen på lekeplassen opprettholdes, og den vil fortsatt ligge lett 
tilgjengelig for alle blokkbeboerne. 


