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Nes kommune - reguleringsplan - Fjuk-  del av gbnr. 170/1 og 170/94 - Uttalelse til varsel om 
oppstart

Det vises til oversendelse datert 21.12.16 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for boliger i form av blokker med parkeringskjeller og 
leilighetshus og en barnehage. Planområdet er på ca. 24 daa og ligger 1 km fra Årnes sentrum. 
Området ligger vest for Fjuk gård, og øst for Kongsvingerbanen og Glomma. Planområdet er i 
gjeldende kommuneplan avsatt til boligbebyggelse. Det ble opprinnelig regulert i 2011, men det 
ønskes nå en ny regulering for å gi innpass til en barnehage og blokkbebyggelse. 

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som 
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:

Samordnet areal- og transportplanlegging
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.15. Et av 
planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles 
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

Området ligger 1 km fra Årnes sentrum, som innehar et godt kollektivtilbud. Fylkesrådmannen 
mener det er viktig å legge opp til en høy arealutnyttelse for å bidra til å nå målene i det regionale 
planarbeidet.

For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst.

Parkering
Fylkesrådmannen mener begrensning i parkeringsdekning er et egnet virkemiddel for å stimulere til 
bruk av gange-, sykkel- og kollektivtransport fremfor bilbruk. Fylkesrådmannen anbefaler at det 
fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, og at disse er strenge. 
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Automatisk fredete kulturminner
Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Området er tidligere registrert av Akershus 
fylkeskommune i forbindelse med regulering av Evangtunet. Akershus fylkeskommune viser til 
brev datert 04.11.08, med krav om arkeologisk registrering og Rapport fra registrering av 
automatisk fredede kulturminner i forbindelse med regulering av Evangtunet gbnr. 169/4 mfl. i Nes
kommune, Akershus fylke, Vår ref. 08/9956. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i 
henhold til kulturminnelovens§ 9. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner. 

Fylkesrådmannen ber likevel om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig 
oppmerksomme på at det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 
1537 er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal 
arbeidene straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 
meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til 
kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen 
merknader knyttet til nyere tids kulturminner.

Barn og unges interesser
Fylkesrådmannen forventer at det videre arbeidet tar hensyn til barn og unges interesser, i tråd med 
gjeldende kommuneplan. Fylkesrådmannen vil anbefale at det etableres trygge ferdselsforbindelser 
for myke trafikanter før utbyggingen er ferdigstilt.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen slår fast at det er et 
viktig nasjonalt mål å sikre barn og unges oppvekstmiljø. I Rundskriv T-2/08 presiseres det i tillegg 
at regjeringen ønsker at retningslinjene skal håndheves strengere, og at barns interesser bør veie 
tyngre enn det som hittil har vært vanlig. Der det er interessekonflikter skal barns interesser 
prioriteres. I rundskrivet presiseres at kommunen er ansvarlig for å sikre akseptable 
aktivitetsarealer for barn og unge, uansett hvem som bygger boligene.

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen Pia Skipper Løken
rådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Nes kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen Region øst

Saksbehandlere: 
Planfaglige vurderinger: benedicte.sognen.bendiksen@afk.no, 22 05 56 22
Automatisk fredete kulturminner: pia.skipper.loken@afk.no 22 05 55 70 
Nyere tids kulturminner: hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nes kommune - Fjuk - gbnr 170/1 og 170/94 - Varsel om igangsatt 

detaljregulering -Fylkesmannens uttalelse 
 

Vi viser til brev fra Plan23 AS av 29.11.2016. Området er tidligere regulert i reguleringsplanen 

for Evangtunet, vedtatt desember 2011. Deler av området ønskes nå regulert på nytt for å 

innpasse en barnehage og blokkbebyggelse. Planområdet er avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel, vedtatt 30.6.2015.  

 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 

fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.  

 

Planområdet omfatter om lag 24 dekar fulldyrka jord av svært god jordkvalitet, og arealet er en 

del av et større sammenhengende jordbruksområde sør for Årnes. Selv om området er regulert til 

boligformål tidligere og avsatt i kommuneplanen, forventer Fylkesmannen at området planlegges 

med høy arealutnyttelse, i tråd med de nye føringene for jordvern og tettstedutvikling i regional 

plan for areal og transport.  

 

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas 

i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 

(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til 

kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no). 

 

 

Med hilsen 

 

 

Morten Ingvaldsen  

landbruksdirektør Anette Søraas 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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INFORMASJON 

 

Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning: 

 
66 (72,5) kV kraftledning Rånåsfoss - Årnes har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 21 meter, det vil si 10,5 

meter til begge sider fra ledningens senter.  

 

1. Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, 

sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten 

godkjennelse fra Hafslund Nett.  

 

2. Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det 

klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett er forelagt planer for dette og søknad er godkjent. 

 

3. All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Hafslund Nett, 

slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid 

innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner 

for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400 

 

4. Hafslund Nett skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne 

utføre drift og vedlikehold. 

 

5. Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten netteiers godkjennelse. 

 

6. Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- / 

sykkelvei.  Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern. 

Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett. 

 

7. Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er 

godkjent av Hafslund Nett. 

 

8. Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller 

toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende 

prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer. 

 

9. Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert 

innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte. 

 

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde 

mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,2 meter i ugunstigste tilfelle, det vil si ved 

skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere og må 

beregnes for det enkelte tilfelle. 

 

11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle. 

 

12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Hafslund 

Nett sitt interne krav være minst 6,1 m og minst 3,2 m vannrett ut til siden for ytterste strømførende line. 

Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert tilfelle. 

 

13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må 

dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis. 

Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett. 
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR FJUK, NES KOMMUNE. DEL AV 
GNR/BNR 170/1 OG 170/94  
 
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av planarbeid for Fjuk, Nes kommune. Del av 
gnr/bnr 170/1 og 170/94. Høringsfristen er 3. januar 2017, og uttalelsen er dermed innen fristen. 

 
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Nes kommune. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og 
drifter strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har HN anlegg etablert etter 
anleggskonsesjon innenfor kommunen. 

1 Elektriske anlegg i planområdet 
HN har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Planforslaget må ta høyde 
for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også 
viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. 

2 Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett) 
Planområdet krysses av høyspenningsanlegg som er bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges 
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra 
Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av 
reguleringsplan for andre tema. 

Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle kraftledningen er totalt 21 meter, 10,5 meter målt horisontalt til 
hver side fra senter av ledningen. Ledningen er inntegnet med en hensynssone, og nettselskapet ber 
om at denne opprettholdes. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av 
terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. Ledningen har restriksjoner som 
beskrevet i vedlagt skriv. 

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for 
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.  
 

2.1 For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:  
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta 
hensyn til det elektriske anlegget. HN må oppstille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av 
nevnte kraftledning skal kunne gjennomføres. 

 Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag. 
 

 Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn 
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av 
de enkelte tiltakene i planen. 
 

 Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det 



 

 

kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor 
lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av 
strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3. 
 

 Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i 
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter 
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene 
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging. 
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres. 

3 Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) 
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i 
medhold av områdekonsesjon.  

3.1 Eksisterende høyspenningsluftledning 
HN har en høyspenningsluftledning på grensen til planområdet. Ledningene har et byggeforbudsbelte 
på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om elektriske forsyningsanlegg anlegg med 
veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssone. Ledningen 
er inntegnet med en hensynssone, og nettselskapet ber om at denne opprettholdes.  

Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert 
høyde opp til luftledningsanlegg. 

3.2 Behov for ny nettstasjon  
HN har ingen nettstasjoner innenfor planavgrensningen.  
 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny 
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og 
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.  
 
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er 
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli 
behov for et areal på inntil 25 kvm (ca. 5 m x 5 m). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra 
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare 
utstikk som er direkte knyttet til bygget.  Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes 
frittliggende nettstasjoner plassert minimum tre meter fra veikant og utenfor veiens frisiktsoner. 
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre optimal strømforsyning, ønskes 
nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler 
nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. 
 
HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper 
problemer både for grunneiere og for nettselskapet.  
 
Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene:   

 Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense 
rundt nettstasjoner. 

 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt 
utnyttelsesgrad. 

3.3 Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett 
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye 
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.  

Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at 
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller legges om, må det settes av arealer til ny traséer. 
Nye traséer må gis rettigheter med minst like gode vilkår som det nettselskapet har til de eksisterende 
traséene. 



 

 

4 Andre forhold 

4.1 Vedlagt kart 
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger: 

- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid 
- Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig 
- Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres 
- Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146 

 

4.2 Inntegning på plankart 
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i 
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av 
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal 
tegnes som én ledning.  

Arealet som eventuelt i fremtiden skal brukes til nettstasjon avsettes i planen til arealformål 
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jf 
vedlegg I til kart- og planforskriften. 
 
4.3 Annet  
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal 
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. 
 
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter.  
Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no 

Med hilsen  
Hafslund Nett AS 

 
Ronja Martine Skaug 
rådgiver 
Avdeling Rettigheter 
 
Vedlegg:  
Kartutsnitt 
Restriksjoner sikkerhet regionale linjer 
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Varsel om oppstart av planarbeid Fjuk i Nes kommune - Del av Gnr/Bnr 17/1 og 170/94 - 

Plan ID 023616043, Jernbaneverkets uttalelse 

 

Det vises til brev mottatt 29. november 2016 vedrørende varsel om oppstart av planarbeid for 

området Fjuk, som er avsatt i kommuneplanen til boligformål. Området er tidligere regulert til 

slikt formål, men det ønskes nå ny regulering med blant annet barnehage innenfor 

planområdet. 

 

Planområdet ligger langs Kongsvingerbanen, og vil være støyutsatt. Vi ber om at videre 

planleggingen gjøres i tråd med retningslinje for støy T-1442. Vi ber også om ivaretakelse av 

byggegrense jf. Jernbanelovens § 10 og at dette markeres i plankart.  

 

Vi forutsetter at tiltakshaver som del av ROS-analysen til planforslaget, gjennomfører en 

områdestabilitetsanalyse som dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet iht. kravene i TEK10 kap. 

7/PBL § 28-1 om sikkerhet mot naturfare. Dersom det dokumenteres at det er skredfarlige 

masser, må det dokumenteres at det planlagte tiltaket ikke vil føre til økt fare for 

utglidninger/skred, setninger og erosjon som kan ramme jernbanen, dette gjelder både i 

anleggsfase og permanent».  

 

Det må videre kunne dokumenters hvordan overvann skal håndteres slik at Jernbaneverkets 

dreneringssystem ikke endres/belastes som følge av planlagt utbygging. Eventuelle 

risikoreduserende tiltak for å unngå forverrede dreneringsforhold eller erosjonsskader på/ved 

våre anlegg må inngå i geoteknisk vurdering og beskrives i reguleringsplanforslaget. 

 
Jernbaneverket har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen.  Informasjon om 

disse finnes i Jernbaneverkets veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: 

http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/ og i vårt tekniske 

regelverk: trv.jbv.no. 

 

  

http://www.jernbaneverket.no/Sikkerhet/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.jernbaneverket.no/Marked/Leverandorinfo/
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Jernbaneverket forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før de utarbeider 

forslag til reguleringsplan.   

 

 
 
Med hilsen  
Ragnhild Lien  
seksjonssjef  
Plan og teknikk, forvaltning og samfunnskontakt  
  
 Nina Rønning Raabel 
 overingeniør 
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NVEs innspill ved varsel om oppstart av planarbeid Fjuk - Årnes 

Hageby - Del av GBnr 170/1 og 94 - Nes kommune, Akershus 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid datert 29.11.2016. NVE gir i forbindelse med planarbeid 

råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og 

energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 

flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 

2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 

ekstremvær. 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 

tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for 

utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 

tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging. 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 

store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 

planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

  

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging


 
Side 2 

 

 

 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 

underveis i planprosessen. 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:  Sjekkliste 

   

   
 

  

Kopi til: 

Nes kommune (Akershus) 

 



Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende 
sikkerhet i henhold til TEK10.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven  
og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 
som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 
raskere avrenning til vassdrag? Vil 
havnivåstigning og stormflo ha betydning for 
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 
vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 
overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 
klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A74-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A71-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart/
http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/7/2/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_04.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2015/faktaark2015_03.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 
Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging , er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt hyppighet av skred i bratt 
terreng, men fareområdene vil ikke 
nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 10 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 
sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK10 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 
skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 
anleggskonsesjon etter energiloven 
er unntatt fra plan- og 
bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer , 
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 
anlegg for energiforsyning og -overføring .  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 
sentral og regionalnettet som skal vises som 
hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 
kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-tekniske-krav-til-byggverk/?dxp=/dxp/content/tekniskekrav/7/3/
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2013/faktaark2013_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/konsesjonssaker/
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-5
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
Årnes Hageby, del av gbnr. 170/1 og 170/94 i Nes kommune 

Vi viser til brev datert 29.11.2016 fra Plan23 AS. 
 
Beskrivelse av saken 
Plan23 varsler om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Årnes Hageby,  
del av gbnr. 170/1 og 170/94. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 

bygging av leiligheter og en barnehage.  
 
Gjeldende reguleringsplaner som berører planområdet 
Planområdet inngår i detaljreguleringsplan for Evangtunet, vedtatt 29.11.2011. I nevnte 
reguleringsplan er eksisterende kryss mellom fv. 478 (Øvre Haga veg) og Evangvegen 
regulert stengt/fjernet. Videre er eksisterende avkjørsel fra fv. 478 til gbnr. 169/89, 156 
regulert stengt.  
 
Det er regulert adkomst til planområdet via planlagt rundkjøring i fv. 478.  
Den nye rundkjøringen er regulert i områdereguleringsplan for Drognesjordet,  

vedtatt 13.12.2011.  
 
Det er regulert en adkomstveg (kjøreveg 8) i områdereguleringsplan for Drognesjordet, 
som vil være en forlengelse av Evangvegen.  
 
Statens vegvesen har følgende merknader til varsel om oppstart av planarbeid: 
 
1. Rekkefølgebestemmelse om bygging av kryss med fv. 478 

Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at rundkjøringen og kjøreveg 8  

regulert i reguleringsplan for Drognesjordet skal være bygget før kommunen kan gi 
igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor planområdet. 
 

2. Rekkefølgebestemmelse om fjerning av kryss 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at eksisterende krysset mellom 
Evangvegen og fv. 478 skal fjernes før kommunen kan gi igangsettingstillatelse for 
bygging av boliger og barnehage. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 7  
i reguleringsplanen for Evangtunet.  
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3. Rekkefølgebestemmelse om stenging av avkjørsel til gbnr. 169/89,156 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at avkjørselen til gbnr. 169/89,156  
som er regulert stengt i reguleringsplan for Evangtunet skal fjernes og  
at gbnr. 169/89,156 skal få anlagt avkjørsel fra adkomstveg (Evangvegen) før 
kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage 
innenfor planområdet. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 7 i regulerings-
plan for Evangtunet. 
 

4. Rekkefølgebestemmelse om stenging av avkjørsler til gbnr. 169/50 og 169/57 

Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at avkjørslene til gbnr. 169/50 og 
169/57 som er regulert stengt i områdereguleringsplan for Drognesjordet skal 
fjernes og at 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. Vi viser her også til rekkefølgebestemmelse 2.4 i 
områdereguleringsplan for Drognesjordet. 
 

5. Rekkefølgebestemmelse om byggeplan for nytt kryss med fv. 478 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at Statens vegvesen skal godkjenne 

byggeplan for rundkjøringen regulert i områdereguleringsplan for Drognesjordet 
før man kan starte på arbeidet med å bygge rundkjøringen. 
 

 
 
 
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen 
Med hilsen 
 
 

 
Arne Kolstadbråten 
Fagkoordinator Torhild Sletten 
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Plan 23 AS 

v/Maia Hodne 

Åsengata 4 C,  

0480 Oslo        Årnes 05.12.16 

 

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale for Fjuk, Nes kommune. 

Del av gnr/bnr. 170/1 og 170/94. 

 

Merknad til oppstartsvarsel og innspill til utbyggingsavtale 

 

Årnes Vel behandlet ovennevnte sak i styremøte 02.12.16. 

Styret  vedtok følgende merknad/innspill: 

 

I henhold til gjeldende reguleringsplan skal det under jernbanen etableres gang-/sykkelvei som 
knyttes til gang-/sykkelvei langs Glomma. 

Det forutsettes at dette utføres som et element i det videre arbeidet med utbyggingen av Fjuk. 

 

Hilsen for Årnes Vel 

 

VidarNordby 

Styreleder 
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