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SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet 20.06.2017 
 Kommunestyret 27.06.2017 

2. gangs behandling (vedtak) : Detaljregulering Årnes Næringspark (tidligere 
Draka) Folmovegen - gbnr 167/57,293,339,348,351 

Rådmannens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Årnes 
Næringspark – gbnr 167/57, 293, 339, 348, 351. 
 
Planens formål er å legge til rette for videreføring og utvidelse av virksomheten i 
næringsparken. Trafikksikkerhet ved utbygging i næringsområdet forbedres med etablering av 
gang- og sykkelveg. 
 
  



VEDLEGG: 

1. Reguleringsplankart, datert 29.01.2016 – sist revidert 15.03.2016 
2. Reguleringsbestemmelser, datert 15.05.2017 
3. Planbeskrivelse (opprinnelig og ikke oppdatert) 
4. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 6. november 2015 
5. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev 17. august 2016  
6. Nes kommune, brev av 15. mars 2017 
7. Tiltakshavers kommentarer til FMOA opprettholdelse, udatert 
8. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev 12. mai 2017  
9. Akershus Fylkeskommune, brev av 6. november 2015 
10. Statens vegvesen, brev av 21. oktober 2015 
11. Statens vegvesen, brev av 27. april 2016 
12. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 26. oktober 2015  
13. Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 2. mai 2016 
14. Hafslund nett AS, brev av 6. november 2015 
15. Nekas AS, mail av 23. november 2015 
16. Dagfinn Lien m.fl, brev av 29. oktober 2015 

UTRYKTE VEDLEGG: 

Saksdokumenter tilhørende 1. gangs politisk behandling og offentlig ettersyn (formannskapet 
sak 15/65 i møte 1. september 2015).  

SAKSOPPLYSNINGER: 

Formålet med planarbeidet er å konkretisere kommuneplanens gjeldende arealformål ved 
gjennomføring av reguleringsprosess. I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt med 
næringsformål. Planen legger til rette for videreføring av eksisterende næringsvirksomhet og 
utvidelse av denne. Det kan også kunne etableres plasskrevende varehandel. Adkomstforholdene 
til næringsområdet endres, og det etableres gang- og sykkelveg og fortau inn til området. 
 
Planforslaget er fremmet av Romerike Arkitekter AS på vegne av Årnes Næringspark AS, v/Per 
Waagan. 
 
Det ble avholdt oppstartsmøte for planprosessen 26.oktober 2011. Oppstart av planarbeidet ble 
kunngjort 19.januar 2013 i Raumnes og på kommunens nettside. Grunneiere rettighetshavere og 
offentlige myndigheter ble varslet ved brev. 
 
I prosessen er det avgjort at reguleringsplanen skal behandles etter forskrift om 
konsekvensutredning i henhold til Plan- og bygningsloven (pbl) § 4.1. Forslag til planprogram 
ble i henhold til samme paragraf sendt ut på høring samtidig med varsel om oppstart. 
 
Planprogrammet ble enstemmig fastsatt i formannskapet i sak 13/60 i møte 03.06.13. 
På bakgrunn av fastsatt planprogram ble forslag til detaljregulering med konsekvensutredning 
(KU) utarbeidet. Utarbeidet KU var mye vinklet opp mot at det skulle etableres gang- og 
sykkelveg langs Rakeievegen, fra Seterstøavegen og til næringsparken. Slik gang- og sykkelveg 
var ikke inkludert i opprinnelig varslet planområde. Planomrisset måtte således utvides til å 
inkludere gang- og sykkelveg.  
 
Planforslaget var oppe til 1. gangs behandling i formannskapet i sak 15/65 i møte 1. september 
2015. Planforslaget med konsekvensutredning ble med enstemmig vedtak lagt ut til offentlig 
ettersyn. Perioden for offentlig ettersyn var fra 21.september 2015 til 8.november 2015.  
 



Til politisk 2. gangs behandling (vedtak av reguleringsplanen) fremmes reguleringsplanen til 
politisk behandling i formannskap og kommunestyret. Utvalg for teknikk, næring og kultur er i 
henhold til delegeringsreglement av 20. desember 2016 inkludert i behandlingsrekken, men utav 
at dette er en sluttbehandling av en lang reguleringsprosess har rådmannen vurdert å ikke 
involvere utvalget i denne saken nå. 
 
Til politisk 2. gangs behandling følger opprinnelig planbeskrivelse som vedlegg.  Merk da at 
planbeskrivelsen ikke er revidert og da ikke inneholder de endringer som har tilkommet 
planforslaget gjennom politisk behandling og offentlig ettersyn.  

Reguleringsplanen: 
Dagens virksomhet på området er knyttet til den eksisterende industri og kontorbebyggelsen på 
totalt ca 13.800 m² grunnflate. Eiendommene er utbygd i perioden 1974 til 1986. Tidligere 
virksomhet var knyttet til kabelproduksjon med Draka Norsk Kabel AS. Denne driften ble lagt 
ned 2010 og eiendommen ble lagt ut for salg. 
 
Innenfor planområdet ønskes en utvidelse av den eksisterende næringsbebyggelse. Av 
tiltakshaver anses dette som et realistisk behov, også sett i et mellomlangt tidsperspektiv. 
Rådmannen støtter dette også ut i fra tydelige signaler og krav om fortetting og transformasjon 
av mer kollektivnære sentrumsområder på Årnes. Dette da en ønsket transformasjon og 
fortetting til boliger, detaljvarehandel og kontorer. Slik fortetting i sentrum vil kunne drive 
enkelte virksomheter ut fra sentrumsområdene, dette samtidig som det samtidig kan åpnes opp 
for nye etableringer i forhold til de segmentene som reguleringsplanen legger opp til. 
 
Reguleringsplanen legger opp til at det skal etableres gang-/sykkelsti fra fv.175 Seterstøavegen 
og opp til Sagvegen. Videre opp til næringsparken skal det etableres fortau. Opparbeidelsen av 
denne gang- og sykkelvegen er knyttet opp via rekkefølgebestemmelse til ny utbygging innenfor 
planområdet. 
 
For ytterligere beskrivelse av planforslaget vises det til her utrykte vedlegg med saksframlegg 
og vedlegg som fulgte saken til 1. gangs behandling.  
 

  
Figur:  Figuren til venstre viser planforslaget ved offentlig ettersyn (utsnitt plankart) 
            Figuren til høyre viser den justerte reguleringsplanen til politisk sluttbehandling/vedtak (utsnitt plankart) 
            Merk at gangveg/fortau til Seterstøavegen ikke vises i sin helhet i figurene (dette på grunn av lesbarhet) 



Endringer til 2. gangs behandling: 

Gjennom perioden for offentlig ettersyn ble det fremmet innsigelse til planforslaget av 
Fylkesmannen (FMOA) og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Disse innsigelsene 
har medført endringer i Reguleringsplanen. Det har også innkommet innspill fra Statens 
vegvesen og berørt nabo som har medført endinger i planen. Tiltakshaver har vært 
løsningsorientert i forhold til innsigelser og innspill. Det har i etterkant av perioden for offentlig 
ettersyn vært avholdt korrespondanse med FMOA, NVE og vegvesenet. Deres framholdte 
momenter og innsigelser er svart ut og innsigelsene er frafalt. 

Dyrket mark 
Den ytterligere omdisponering av dyrket mark som planforslaget til offentlig ettersyn la opp til, 
er nå tatt ut i Reguleringsplanen til vedtak (se figurene over). Denne endringen medfører at det 
formålsmessig ikke legges opp til noen ny omdisponering av dyrket mark. Faktisk arealbeslag 
av dyrket mark vil gjennomføres ved utbygging etter planen, men denne omdisponeringen er i 
henhold til tidligere vedtak av kommuneplanens arealdel. Senest gjentatt ved vedtak av 
kommuneplanens arealdel 30. juni 2015. 

Formålsendringer 
Reguleringsplanen som fremmes til sluttbehandling (vedtak) vil ikke legge til rette for etablering 
av virksomheter innenfor tjenestegruppen offentlig eller privat tjenesteyting. Dette er tatt ut i 
tråd med innsigelse og høringsinnspill. 

Parkeringsdekning  
Reguleringsplanen til vedtak legger ikke opp til en maksimalnorm for parkeringsdekningen. 
Planen legger opp til etablering av sykkelparkering i forbindelse med inngangspartier. 
Sykkelparkering skal fortrinnsvis være under tak.  
 
Rådmannen anbefaler tiltakshaver å se på muligheten for å opparbeide ladeplasser for el-bil 
innenfor parkeringsområdene i reguleringsplanen. Tidene har endret seg fort i denne forbindelse 
og dette er en realitet som har blitt betydelig mer aktuell nå enn det situasjonen var ved oppstart 
av planprosessen.  

Risiko og sårbarhet 
NVE fremmet innsigelse til planforslaget. Det er på bakgrunn av denne utført supplerende 
geotekniske undersøkelser. NVE har på bakgrunn av tilleggsutredningene frafalt sin innsigelse.  

Adkomstforhold og annen infrastruktur 
I reguleringsplanen er det regulert inn midlertidig anleggsbelte langs framtidig gang- og 
sykkelveg. Dette hvor slikt anleggsbelte kan etableres ut fra avstander til eksisterende 
bebyggelse og anlegg. Dette anleggsbeltet skal benyttes under opparbeidelse av gang- og 
sykkelvegen og senere istandsettes. Rekkefølgebestemmelsene er endret for fortau/gang- og 
sykkelveg og stenging av østre adkomstveg. Rekkefølgebestemmelsen er endret slik at dette skal 
gjennomføres og opparbeides før første oppføring av ny bebyggelse innenfor 
reguleringsområdet. Vegvesenet har frafalt krav om ytterligere tegningsmateriale (teknisk plan) 
for gangvegen i forbindelse med reguleringsprosessen.  
 
Trafikksikkerhetstiltak i forhold til myke trafikanter skal søkes etablert på den siden av vegen 
slik at det minimerer antall kryssinger av kjøreveg. I dette området er bebyggelse i all hovedsak 
etablert på samme siden som gangvegen er foreslått. Dette er også samme side som 
næringsparken er etablert og vil ha sin videre utvidelse. 



 
Ved at de tidligere ikke-omdisponerte landbruksområdene er trukket ut av reguleringsplanen er 
også planområdet redusert inn mot hensynssone til høyspent. Kun en liten del av 10.5 m 
hensynssonen treffer nå planområdet, og dette i regulert grønnstruktur, G1. Det ansees derfor 
ikke at det er behov for en hensynssone for dette området siden det ikke skal oppføres noen 
bygg innenfor denne sonen.  
 
For overvannsløsninger så skal dette løses lokalt. Fordrøyningsløsninger etableres, og ny 
overvannsledning anlegges sørover med utløp til Drogga. Reguleringsbestemmelsenes § 3 pkt 
3.4 hjemler krav til utarbeidelse av plan for overordnet infrastruktur. Eksisterende 
overvannsledning fra næringsparken som drenerer ut i bekken vest for næringsområdet fjernes. 
Det må i tillegg til dette sikres sikker flomveg ut fra området ved ekstremnedbør slik at dette 
ikke påvirker omkringliggende områder. 
 
Statens vegvesen etterspurte opprinnelig i sitt innspill mer dokumentasjon i forhold til teknisk 
plan og andre forhold til reguleringsplanens gang- og sykkelveg. Statens vegvesen vurderer 
senere i prosessen at de oversendte tegninger og planer som tilstrekkelige for etablering av 
gang- og sykkelveg langs fylkesvegen. 

Grøntstruktur 
Reguleringsplanen er i vest endret inn mot eksisterende boligområde. Det er lagt inn et 
gjennomgående grøntbelte som kan ivareta plasseringsbehovet for skjermingstiltak ved 
eventuelle støykilder i næringsområdet. Endringen er tatt inn som følge av innspill. 

VURDERING: 

Gjennom perioden for offentlig ettersyn innkom det merknader fra 8 instanser og private. Det 
ble fremmet innsigelse fra NVE og FMOA. Tiltakshaver har fått framskaffet nødvendig 
dokumentasjon slik at fremmet innsigelse er frafalt. 
 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av  
6. november 2015 (innsigelse): 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til de deler av planforslaget som medfører omdisponering av 
dyrka jord. Forslaget er i strid med nasjonale og regionale jordvernhensyn og kommunens 
overordna planer. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsformålet «tjenesteyting» i planforslaget som er 
i strid med kommuneplanen, fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur og 
SPR for samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 
planforslagets parkeringsnormer, da disse strider med bestemmelsene i gjeldende 
kommuneplan. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse mot bruk av reguleringsformålet «tjenesteyting» i 
planforslaget. 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til planforslagets parkeringsnormer, da disse strider med 
bestemmelsene i gjeldende kommuneplan. 
 
17. august 2016 (opprettholdelse av innsigelse): 
Omdisponering av dyrka jord i planen er i strid med nasjonale og regionale føringer for 
jordvern, matproduksjon og jordbrukslandskapet, og Fylkesmannens innsigelse opprettholdes 
for den delen av planen som omfatter 28 dekar fulldyrka jord. Planforslaget er fortsatt ikke 
konsekvensutredet med hensyn til våre innspill til planprogrammet eller forskrift om 
konsekvensutredninger. 



 
Det foreslås i notat datert 2. juni 2016 og nytt plankart, å ta ut areal på dyrka jord som er i strid 
med kommuneplanen/kommunedelplan Årnes. Innsigelse til denne delen av planen kan anses 
som frafalt når reguleringsplankartet er vedtatt endret. 
Parkeringsbestemmelser er i strid med nasjonale og regionale føringer for areal- og transport og 
klima- og energi, og Fylkesmannens innsigelse til denne bestemmelsen opprettholdes. Under 
forutsetning av at Nes kommune vedtar reguleringsplanen uten arealformålet «tjenesteyting», 
har ikke Fylkesmannen lenger innsigelse til dette punktet. 
 
12. mai 2017 (innsigelsen trekkes): 
Fylkesmannen trekker innsigelsen til utvidelse av næringsområdet på 28 daa fulldyrka jord 
under forutsetning av at areal som ikke er i samsvar med kommuneplanen tas ut av 
planforslaget. Det er positivt at det er tatt inn bestemmelser om hensyn til jordbruksareal og at 
matjordlag og jordressurser fra planområdet skal bevares og brukes til matproduksjon. Vi 
anbefaler at det lages en plan for håndtering av jordressursene. 
Forutsatt at reguleringsplanen vedtas som foreslått i brev av 15.3.2017, kan kommunen anse 
Fylkesmannens innsigelse som frafalt på dette punktet. 
 
Rådmannens kommentar: 
Til opplysning så er det her i saksframlegget kun inntatt de momenter som det er fremmet 
innsigelse på. Det har gjennom prosessen vært en løpende endring av planen og dens tilhørende 
dokumenter. For dokumentene i fulltekst vises det til vedlegg. Rådmannens kommentar her er 
kun knyttet opp mot siste brev fra FMOA. Det er også forut for dette vært ført en dialog overfor 
FMOA vedrørende jordvern og gjeldende arealformål. 
 
For temaet jordvern og jordressurser ble følgende reguleringsbestemmelse lagt inn før 
rådmannens siste oversendelse til FMOA og deres frafallelse av innsigelse: §3 pkt 3.7: 
«Matjord fra ervervet areal lagres på anleggsområdet og holdes adskilt fra andre jordmasser. 
Overskudd av matjord overlates grunneier til bruk på øvrig del av eiendommen som er 
fulldyrket. 
Reguleringsbestemmelsene vedrørende arealformål og parkeringsdekning er ikke endret i 
forhold til det som tidligere er oversendt FMOA i prosessen rundt frafall av innsigelsene. 
 
Der forholdene ligger til rette for det, skal eventuelle skråninger slakes ut og dekkes med 
matjord slik at de i størst mulig grad kan benyttes til jordbruksformål. Alle avbøtende tiltak for 
å sikre at minst mulig dyrkamark går tapt som følge av tiltaket, skal være gjennomført senest 
samtidig med ferdigstilling av anleggsarbeidene for øvrig. 
Avskjærte drensledninger skal ivaretas i anleggstiden og dreneringssystem for dyrket mark skal 
reetableres samtidig som øvrige grunnarbeider gjennomføres i utbygg 
bygd. Arbeidet gjennomføres i samråd med lokal landbruksmyndighet, og etter avtale med 
grunneier. 
Dette skal være gjennomført senest samtidig med ferdigstilling av anleggsarbeidene for øvrig.» 
 
For reguleringskartet følger nå reguleringsformålene (utbyggingsformål) formålsgrensene som 
er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel.  
 
Øvrige momenter i FMOA brev vurderes videre gjennom prosess for revidering av 
kommunedelplan for Årnes. Dette da i all hovedsak forhold rundt jordvern generelt og gitte 
føringer i regional plan for areal og transport vedrørende utleggelse av nye arealer med 
utbyggingsformål. 
 
 



Akershus Fylkeskommune, brev av 6. november 2015: 
Planforslaget åpner for at det kan etableres tjenesteytende virksomheter, forstått som 
virksomheter med allmennyttig formål, institusjon, treningssenter og lignende i planområdet. 
Virksomheter med mange arbeidsplasser eller besøkende bør lokaliseres i områder med god 
kollektivdekning. Fylkesrådmannen mener at de nevnte formålene bør lokaliseres i mer 
sentrumsnære deler av Årnes. 
Fylkesrådmannen er positiv til at det kun åpnes for plasskrevende varehandel i tråd med 
definisjonen i gjeldende fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur. Videre ser vi 
positivt på at det ikke åpnes for kontorvirksomhet som eget formål, kun i tilknytning til øvrig 
virksomhet i planområdet. Dette er i tråd med våre tidligere uttalelser. 
Det anbefales at parkeringsbestemmelsene angis som maksimumsnormer, ikke absolutte 
normer som i det oversendte planforslaget. Fylkesrådmannen vil sterkt anbefale at det tas inn 
parkeringsnormer for plasskrevende varehandel i reguleringsbestemmelsene. Fylkesrådmannen 
vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for sykkelparkering. 
Sykkelparkeringsplassene bør fortrinnsvis være under tak nær inngangsparti. 
Fylkesrådmannen mener at utlegging av nye byggeområder primært bør skje gjennom revisjon 
av kommuneplanen for å sikre at alle relevante forhold blir vurdert, og ser det som uheldig at 
utvidelsen ikke ble vurdert i kommuneplanrulleringen. 
Fylkesrådmannen viser til at § 1.9 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel blant annet 
slår fast at «prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all utforming av 
publikumsrettede bygg, kontorbygg, fellesarealer, trafikkanlegg med flere» og anbefaler at 
dette også sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Det er gjennomført arkeologiske registreringer i planområdet i oktober 2015. Det ble ikke 
påvist automatisk fredete kulturminner. Fylkesrådmannen har ingen merknader knyttet til nyere 
tids kulturminner. 
 
Rådmannens kommentar: 
Reguleringsbestemmelsene tillater følgende etableringer innenfor reguleringsområdet (§ 5 pkt 
5.1): «Forretning forstås som plasskrevende varehandel. Definisjonen av plasskrevende 
varehandel er: salg av biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer og salg fra planteskoler/hagesenter». 
Reguleringsbestemmelsene inneholder maksimumsnormer for parkeringsdekning. 
Bestemmelsene ivaretar også innspillets ønskede krav til sykkelparkering. 
Prinsippet om Universell utforming synes godt ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene og 
sett i forhold til de reguleringsformål som planen legger opp til. § 4 pkt 4.7: «Prinsippet om 
universell utforming skal legges til grunn for all utforming av publikumsrettede bygg, 
kontorbygg, fellesarealer, trafikkanlegg med flere, og sikre tilgjengelighet for alle.» 
 
 
Statens vegvesen (Svv), brev av  
21. oktober 2015: 
I merknad til varsel til oppstart av arbeid med reguleringsplan krevde Svv utarbeidelse og 
godkjenning av teknisk plan for gang- og sykkelvegen. Statens vegvesen har ikke mottatt 
teknisk plan og vi har derfor ikke kontrollert om det er regulert tilstrekkelig areal til å kunne 
bygge gang- og sykkelveg langs fv. 479.  
Det må reguleres midlertidig anleggsområde langs gang-og sykkelvegen langs fv. 479. Svv 
anbefaler at anleggsområdet reguleres med bredde10 m der dette er mulig. 
For at reguleringsplanen skal sikre at det blir bygget gang- og sykkelveg langs fv. 479 før 
kommunen gir tillatelse til å bygge nyanlegg som utgjør 5000 m2 BYA eller mer, så må 
ordlyden i reguleringsbestemmelse 3.2 endres. 
Det må fremgå av reguleringsbestemmelse at Statens vegvesen skal godkjenne byggeplan for 
gang- og sykkelveg langs fv. 479 før opparbeidelse av denne kan påbegynnes. 



 
27. april 2016: 
Rekkefølgebestemmelse om bygging av gang- og sykkelveg og fortau. Ordlyden i 
reguleringsbestemmelse 3.2 må endres for å sikre at det blir bygget gang- og sykkelveg langs 
fv. 479 og fortau langs Folmovegen ved ny utbygging innenfor planområdet. 
I reguleringsbestemmelse 3.2 må det stå at det må være anlagt gang- og sykkelveg 
langs fv. 479 og fortau langs Folmovegen før kommunen kan gi igangsettingstillatelse 
til oppføring av nye bygninger. 
Reguleringsbestemmelse om byggeplan for gang- og sykkelveg. I reguleringsbestemmelse 3.5 
ser det ut til at begrepene teknisk plan og byggeplan blir blandet. Vegvesenet foreslår at det i 
reguleringsplanen tas med en egen reguleringsbestemmelse som sier at byggeplan for gang- og 
sykkelveg langs fv. 479 skal være godkjent av Statens vegvesen før man kan starte på arbeidet 
med å bygge gang- og sykkelvegen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Statens vegvesens merknader synes godt ivaretatt gjennom plandokumentene som legges fram 
til politisk sluttbehandling og vedtak. Dette bekreftes gjennom vegvesenets frafall om krav til 
ytterligere detaljering på dette nivået for opparbeidelse av gangvegen. 
 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev av  
26. oktober 2015 (innsigelse):  
Områdene som er vurdert i den geotekniske rapporten er ikke dekkende for hele planområdet jf. 
plankart. Rapporten dekker ikke område for fortau og gang-/sykkelveg som ble tilleggsvarslet 
av forslagsstiller 18.12.2014. I brev av 07.01.2015 gjorde NVE spesielt oppmerksom på at 
NVEs merknader i forhold til grunnforhold og marine avsetninger gitt i brev av 27.02.2013 
også gjelder for det utvidede planområdet. NVE anbefaler at det blir gjennomført supplerende 
geotekniske undersøkelser/vurderinger for det utvidede planområdet så snart som mulig. 
NVE fremmer innsigelse til planen med begrunnelse i at faren for kvikkleireskred ikke er 
tilstrekkelig avklart jf. sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs 
retningslinjer 7/2014. 
 
18. april 2015 (innsigelsen trekkes): 
Viser til Geoteknisk notat (2) fra Løvlien Georåd, vedr. vurdering av stabilitet i forbindelse 
med utvidelse/utbedring av eksisterende veg inn til reguleringsområdet. På grunnlag av 
supplerende informasjon angående geotekniske forhold, trekker NVE sin innsigelse. 
 
Rådmannens kommentar: 
NVEs merknader synes god ivaretatt gjennom plandokumentene som legges fram til politisk 
sluttbehandling og vedtak. 
 
 
Hafslund nett AS, brev av 6. november 2015: 
Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle høyspenningslinjen er totalt 21 meter, 10,5 meter målt 
horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Byggeforbudssonen berører planområdet. 
Nettselskapet ber om at høyspenningslinjen innarbeides med en hensynssone(faresone) for den 
delen som berører planområdet. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører 
oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 
Nettselskapet har to nettstasjoner innenfor planområdet. Disse er etablert som egne rom i bygg. 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en eller 
flere nye nettstasjoner innenfor planavgrensningen. 
 



Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen særskilt kommentar til innspillet fra Hafslund nett. 
 
 
NekAS, mail av 26. november 2015: 
 
Det legges inn klage på plassering av sykkel og gangvei opp Folmovegen forbi Nekas. Denne 
vil komme i konflikt med industritomt på Sagvegen 2 og Droggetoppen 1 og føre til at vi ikke 
kan ekspandere. Vi kan ikke godta at denne sykkel og gangveien legges på denne siden av 
veien. Det er plass på andre siden av veien, der kommer sykkel og gangveien ikke i konflikt 
med noe som helst. 
 
Rådmannens kommentar: 
Gangvegen er foreslått lagt på denne siden av vegen for å forhindre kryssinger over 
fylkesvegen. Dette er helt i tråd med vegvesenets håndbøker om at gangveger anlegges på den 
siden av vegen som det er overvekt av målpunkter. Her er så å si alle lokale målpunkter og 
boliger beliggende på nordsiden av fylkesvegen.  
 
 
Dagfinn Lien m.fl, brev av 29. oktober 2015 
Utfordringen med denne planen er at den ikke helt tar høyde for økt støy. Småhusbebyggelsen i 
Flatbyvegen ble etablert på starten av 1980 tallet, og det har i alle år vært samarbeid med NEK, 
Draka, og i senere tid Årnes Næringspark om å ha et godt bomiljø. Tidligere har det vært 
minimal trafikk før kl 07:00 og etter kl 17:00 på ukedager. Hvis utøket drift medfører 
støyplager, ønsker vi at det avsettes områder for støyskjerming. I planen er det foreslått grønne 
soner inne i området isteden for mot eksisterende småhusbebyggelse, noe som ikke er i tråd 
med saksframlegget under utomhusanlegg. Det bør også legges inn vedtak om at kjørevei 
inn til området sperres med bom, slik at området ikke blir brukt til unødvendig og ikke 
tilhørende parkering, samt hvileplass natterstid. 
Det ønskes endring i plassering av reguleringsformålene parkering og grøntareal. Det reguleres 
inn en hel grønn sone mot sydvest (Flatbyvegen) fra Folmovegen og helt opp til f_G1, 
istedenfor parkering som i foreslått regulering. Parkeringsområdet flyttes nærmere ny / 
eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Med denne endringen er det da mulig å etablere 
støydempende tiltak mot småhusbebyggelsen. 
Punktet «salg fra planteskoler/ hagesenter» ønskes strøket. 
Punktet «tjenesteyting» ønskes strøket.  
 
Rådmannens kommentar:  
Dersom ny virksomhet skulle medføre uakseptable støy i henhold til gjeldende normer 
forplikter Årnes Næringspark seg til å støyskjerme i nødvendig omfang mot nabobebyggelsen. 
Dette hjemles i reguleringsbestemmelse § 4 pkt. 4.9. 
Planforslaget er også justert i henhold til innspill vedrørende plassering av parkeringsplass og 
etablering av grøntbelte med støyskjermingsmulighet inn mot nabobebyggelsen i vest.  
Punktet med tjenesteyting er tatt ut av planforslaget. 
 
 
Tiltakshaver har fått endret forslag til reguleringsplan og bestemmelser i tråd med de fleste 
momenter i de innsendte innspill. Innspillene følger vedlagt i saken.  

Dyrket mark 
Rådmannen konkluderer at omdisponering av dyrket mark ikke lenger er tema. 
Reguleringsplanen til vedtak forholder seg kun til den omdisponeringen som allerede er 



gjennomført gjennom tidligere vedtak av kommuneplanens arealdel. Den tidligere vedtatte 
omdisponeringen vurderes som nødvendig å videreføre inn i reguleringsplanen for å få god 
arrondering på byggetomter for nye næringsbygg.  
 
Rådmannen vurderer planens muligheter for å etablere nye næringsbygg i planområdet vil kunne 
være med på å enklere oppfylle overordnet krav og ønske om ytterligere transformasjon og 
fortetting i sentrumsområdet. For å få til slik transformasjon, i den kollektivnære del av sentrum, 
må det i utkanten av sentrum tilrettelegges for slik flytting av tjenester og tilbud som planen 
legger opp til, dette for å opprettholde eller utøke nivået på tjenester i tettstedet Årnes. 

Formålsendringer 
Rådmannen vurderer at de formål som inngår i reguleringsplanen til sluttbehandling, samt 
medfølgende bestemmelser med spesifisering av hvilke etableringer som kan tillates i området, 
er godt forenelig med en god videreutvikling av Årnes tettsted. Næringsparken kan være med på 
å fristille mer sentrumsnære områder for boligfortetting, kontor, og detaljvarehandel ved at 
arealkrevende aktører kan etablere seg i utkanten av Årnes. En samlokalisering av slike 
etableringer ved Årnes Næringspark anses framtidsrettet for videre tettstedsutvikling. 
 
Reguleringsformålet «privat og offentlig tjenesteyting» er ikke videreført og inkludert i 
reguleringsplanen slik den fremmes til vedtak. Det er videreført muligheten for å kunne etablere 
hagesenter/gartneriutsalg i området.  

Trafikale forhold og parkering 
Rådmannen vurderer at etablering av gang- og sykkelveg/fortau langs foreslåtte side av 
Rakeievegen/Folmovegen er det korrekte. Slik plassering er også i henhold til de retningslinjer 
for sidevalg som framholdes av Statens vegvesen. Rådmannen ser utfordringer i nærføring, men 
ut fra trafikksikkerhet så bør slike tiltak anlegges på den siden hvor det er flest potensielle 
brukere og målpunkt for vegen. Dette for å unngå mange og udefinerte kryssinger av kjøreveg 
for å komme til gangvegen.  
 
Rådmannen vurderer endringen av tidspunkt for når gangveg skal opparbeides og når stenging 
av næringsområdets østre adkomst skal gjennomføres som et godt tiltak for trafikksikkerhet. 
Disse tiltakene skal nå gjennomføres før det skal oppføres ny bebyggelse innenfor planområdet. 
 
Rådmannen støtter tiltakshavers vurdering om at det ikke er formålstjenlig å anlegge bom inn på 
området. Området vil bestå av ulike virksomheter og det vil derfor ikke være forenlig med bruk 
av bom. Uønsket aktivitet innenfor planområdet er ikke ønskelig og tiltak vil bli vurdert ved 
behov. 
 
Reguleringsbestemmelsene inneholder maksimumsnormer for parkeringsdekning. 
Bestemmelsene ivaretar også innspillet fra fylkeskommunen om ønsket krav til sykkelparkering. 

Risiko og sårbarhet 
Risiko og sårbarhet vurderes til å være godt ivaretatt i reguleringsplanen. Fremmet innsigelse i 
forhold til geoteknikk er frafalt etter utførte tilleggsutredninger. Rådmannen vurderer også at 
eventuell framtidig overvannsproblematikk er minimert ved at det stilles krav til opparbeidelse 
av nytt anlegg som skal operere uavhengig av det eksisterende gjennom tilgrensende 
boligområde. 



Grøntbelte 
Rådmannen vurderer endringen med grøntbeltet som tilstrekkelig for mer å ivareta 
boligeiendommene i vest. Her skal det beplantes og eventuelt settes opp støyskjermingstiltak 
mot inntilliggende naboer. Dette hjemles gjennom bestemmelsene. 

Universell utforming 
Prinsippet om Universell utforming synes ivaretatt gjennom reguleringsbestemmelsene og sett i 
forhold til de reguleringsformål som planen tilrettelegger for.  
 
Rådmannen viser til saksframlegg til 1. gangs behandling og opprinnelig planbeskrivelse for 
ytterligere vurderinger og saksopplysninger vedrørende Reguleringsplanen slik det da var 
framstilt til 1. gangs behandling. 

KONKLUSJON: 

Rådmannen vurderer Reguleringsplanen positivt i forhold til videre utvikling av Årnes tettsted. 
Eksisterende bygningsmasse etter den tidligere kabelfabrikken er i stor grad utleid. Videre 
utvidelse av bygningsmassen vil være med på å fristille mer sentrumsnære arealer for 
transformasjon. Per i dag er det plassintensive aktører i mer sentrumsnære områder.  
Utvidelse av næringsområdet vil kunne være med på å styrke tilbudet på Årnes ved at nye 
aktører kommer til. 
 
Reguleringsplanen tillater etablering av industri, håndverks og lagervirksomhet i 
reguleringsområdet. For forretning tillates kun plasskrevende varehandel.  
 
Fremmete innsigelser gjennom perioden for offentlig ettersyn er oppklart. Reguleringsplan med 
plankart og bestemmelser er justert og alle innsigelser er frafalt. 
 
Rådmannen anbefaler at reguleringsplan for Årnes Næringspark vedtas.


