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Innspill nr.                Avsender: 
1.  Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
2.  Statens vegvesen  
3.  Norges vassdrags- og energidirektorat 
4.  Hafslund Nett AS 
5.  Årnes Vel 
6.  Plan23 AS, på vegne av utbygger Trysilhus AS 
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 Avsender/ dato Innspill Rådmannens kommentarer 
1 Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, 
20.08.18 

 Fylkesmannen viser til at planområdet består av ca. 30 daa 
fulldyrka jord av god kvalitet. Det bør innarbeides 
bestemmelser i planen som sikrer at matjordlaget tas vare på 
og blir benyttet til matproduksjon andre egnede steder. 
 

 Kommunen bør fastsette spesifikke støykrav i tråd med tabell 
3 i retningslinje T-1442/2016 fremfor å vise til at retningslinjen 
skal gjelde. Evt. bør det stå at tabell 3 i nevnte retningslinje 
skal gjelde. 

 Innspillet tas til etterretning.  Det er innarbeidet en egen 
bestemmelse som sikrer ivaretakelse av matjorda. 

 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. Det vises til tabell 3 i 

planbestemmelsene. 

2 Statens vegvesen, 
18.07.18 

 
 Statens vegvesen bemerker at det må tas inn 

rekkefølgebestemmelser om stenging av avkjørsler til gnr. 
169/50, 169/57, 169/89 og 169/156 i reguleringsplanen med 
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 områdereguleringsplanen for Drognesjordet skal 
stenges og gbnr. 169/50 og 169/57 skal få anlagt avkjørsel 
fra adkomstveg (kjøreveg 8) før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage 
innenfor planområdet» 

 
 Byggegrensen må tas inn og målsettes i plankartet og nevnes i 

reguleringsbestemmelsene. Hensikten med byggegrensen er å 
ivareta nåværende og fremtidige behov, ved å sikre 
tilstrekkelig areal langs offentlige veger. Langs fv. 175 gjelder 
en byggegrense på 50 m. Langs fv. 478 gjelder en byggegrense 

 
 Rådmannen bemerker at disse forholdende er ivaretatt i 

gjennom andre reguleringsplaner (reguleringsplan for 
Evangtunet og Drognesjordet).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Planområdet er beliggende utenfor byggegrenser til 

fylkesveger.  
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på 25 m. 
 

 Det bes om at det tas inn en bestemmelse om at en evt. 
støyskjerm må plasseres på egen eiendom. 

 
 
 

 
 Det foreslås at ordlyden i § 10 endres til: 

«Innenfor frisiktsonen tillates ikke beplantning eller 
liknende med høyde 0,5m over tilstøtende vegers 
planum». 
 

 Statens vegvesen anbefaler at kommunen tar inn en 
bestemmelse om frisiktsoner. Hensikten med frisiktsoner er å 
ivareta frisikten i avkjørsler ut på gang- og sykkelveger og 
bilveger. Inn/utkjøring til planlagt nedkjøringsrampe må 
utformes iht. håndbok N100 veg- og gateutforming. 

 
 Kommunen anbefales at det under jernbanen opparbeides 

gang- og sykkelveg i tråd med gjeldende reguleringsplan for 
Drognesjordet. 

 

 
 
 Støyskjerm skal etableres langs jernbanen, og vil ikke 

berøre Statens vegvesens eiendommer. Rådmannen 
vurderer at det ikke er nødvendig å ta inn en presisering 
av støyskjermens beliggenhet i planen, da dette følger av 
gjeldende reguleringsplan for Evangtunet. 

 
 Innspillet tas til etterretning. 
 
 
 
 
 Rådmannen viser til at det allerede er tatt inn en 

bestemmelse om frisikt i planbestemmelsene pkt. §10. 
 
 
 
 
 Innspillet omhandler forhold som er beliggende utenfor 

aktuelt planområde for Fjuk og etablering av gang og 
sykkelveg under jernbanen må følges opp gjennom 
tilstøtende reguleringsplaner på vestsiden av 
Kongsvingerbanen og under jernbanelinjen. 

3 Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
16.08.2018 

 NVE har gitt sin generelle uttalelse til planforslaget. Det vises 
til generell informasjon og veiledningsmateriale på NVE sine 
nettsider. 
 

 NVE prioriterer uttalelser til reguleringsplaner der det spesifikt 
bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Det er ikke 
bedt om slik bistand i denne saken, og det er derfor ikke gitt 
konkret uttalelse til planforslaget. 

 
 NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at 

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 
 Geoteknisk rapport datert 6.1.2017 konkluderer med 
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det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i 
arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner for å sikre at ny 
utbygging blir sikker. 

 

følgende: «Det ble ikke funnet kvikkleire eller 
sprøbruddmateriale på reguleringsområdet. Terreng- og 
områdestabilitet på og i omkringliggende terreng rundt 
reguleringsområdet er tilfredsstillende.» Videre er det 
tatt inn en bestemmelse om grunnundersøkelser: «Det er 
krav om grunnundersøkelser for å forvisse seg mot 
jordras, og at arbeider ikke påvirker jernbanesporet.» 

4 Hafslund Nett AS, 
29.08.18 

 Nettselskapet er tilfreds med at forslagsstiller har 
imøtekommet deres innspill, men ønsker likevel å minne om 
kabling av regionalnettlinjen som kommer i konflikt med 
planen. Hafslund Nett ønsker i den forbindelse tett dialog med 
forslagsstiller ifht kabling av regionalnettlinjen og bemerker at 
dette er et omfattende prosjekt. 

 Innspillet tas til orientering. 

5 Årnes Vel, 
29.08.18 

 
 Velet uttrykker bekymring ifht trafikksituasjonen ved stor 

utbygging av boliger langs Øvre Hagaveg og på Fjellfoten. 
Etablering av Evangtunet vil medføre økt trafikk i en allerede 
belastet vei og tiltak må iverksettes snarest mulig for å bedre 
dette. 
 

 Det vises til tidligere høringsinnspill der velet fremmet ønske 
om å etablere undergang under jernbanen ved Gorolund. 
Velet er skuffet over bortfall av dette alternativet ved 
reguleringen av Fjuk og viser til at en slik løsning vil kunne 
redusere trafikkbelastningen på Øvre Hagaveg inn mot 
Bruvegen. 

 
 Rådmannen vurderer at dette er et forhold utenfor 

planområdet og viser i denne forbindelse til 
Kommunedelplan for Årnes, som er under utarbeidelse 
hvor det er foreslått en fjerde arm i rundkjøringen for å 
koble på Øvre Hagaveg. 

 
 Rådmannen viser til sin kommentar til Statens vegvesens 

innspill. Forholdet faller utenfor aktuelt planområde og 
må fanges opp av tilliggende reguleringsplaner på 
vestsiden av jernbanen.  

 

6 Plan23 AS,  
31.08.18 

 
 Plan23 har sendt inn ønske om endring i planen på vegne av 

utbygger. Foreslått plassering av de tre blokkene er studert 
nærmere og utbygger ønsker justering av byggegrenser og 
avgrensning av lekeplass f_BLK2. Bakgrunnen for endringen er 
ønsket justering av blokkene. Plan23 har vedlagt en skisse til 
innspillet som viser ønsket endring. 

 
 Rådmannen vurderer at dette er en marginal endring av 

liten betydning for øvrige parter og andre boliger. Det er 
følgelig ikke behov for en ny høring. Innspillet tas til 
etterretning. 


