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Uttalelse til revidert forslag til reguleringsbestemmelser i reguleringsplan 
for Årnes Næringspark i Nes kommune 

Vi viser til e-post sendt 18.04.2016 fra Nes kommune. 
 
Beskrivelse av saken 
Nes kommune ber Statens vegvesen komme med uttalelse til revidert forslag til 
reguleringsbestemmelser i reguleringsplan for Årnes Næringspark. 
 
Tidligere uttalelser fra Statens vegvesen  
Statens vegvesen har i brev datert 22.10.2015 svart på spørsmål om regulerings av 
gang- og sykkelveg langs fv. 479 i reguleringsplan for Årnes Næringspark. I nevnte brev 
skriver vi at Statens vegvesen ikke vil motsette seg at mottatt plantegning av gang- og 
sykkelveg kan brukes som grunnlag for regulering av gang- og sykkelveg langs fv. 479. 
 
Statens vegvesen har i brev datert 21.10.2015 gitt uttalelse til forslag til reguleringsplan 
for Årnes Næringspark. 
 
Uttalelse til revidert forslag til reguleringsbestemmelser 
Statens vegvesen har følgende merknader til revidert forslag til 
reguleringsbestemmelser: 

 
1. 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 igangsettings-
tillatelse til oppføring av nye bygninger. 
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2. Reguleringsbestemmelse om byggeplan for gang- og sykkelveg 
I reguleringsbestemmelse 3.5 ser det ut til at begrepene teknisk plan og byggeplan 
blir blandet. Vi foreslår at det i reguleringsplanen tas med en egen regulerings-
bestemmelse 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. 
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