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Uttalelse til varslingsbrev om oppstart av arbeid med privat 

detaljreguleringsplan m.v. 

Varslingsbrev er sendt naboer m.v. med frist for uttalelse til 6. desember 2016. 

Denne uttalelse sendes på vegne av følgende boligeiendommer med 

beliggenhet direkte mot det påtenkte planområdet: 

Egil Aanerud gbnr 169/45, Ole Tønsberg gbnr 168/54,Inger og Erik Rønningen 

gbnr 169/217 og en eiendom, Per Stian Kristiansen, i Kirkeveien 29. 

Per Stian Kristiansen har også nærliggende forretningseiendom 168/45 

innenfor arealdelen for Årnes sentrum. Det samme har Ole Tønsberg (Nes Sag 

og Høvleri as) 168/12 og 235. 

Egil Aanerud har forretningseiendom 168/251 innenfor KDP S3/S1 som 

planområdet er en del av. 

Alle protesterer på det sterkeste mot det varslede planarbeid, hvor det tas sikte 

på kombinert forretning, kontor og boligbebyggelse i hele 7 etasjer med 

overliggende takterrasse, uten forankring, og i direkte strid med gjeldende 

planbestemmelser i KDP for Årnes sentrum. 

I varslingsbrevet er det vist til at det er søkt om, og innvilget dispensasjon av 

Nes formannskap fra kommunedelplanens krav om helhetlig reguleringsplan 

for hele felt S3 med tilliggende del av S1. Dato for formannskapets vedtak er i 

brevet feilaktig angitt til 03.10.2016, som indikerer at vedtaket er endelig, men 

det er ikke tilfellet. Vedtaket ble truffet 18.10.2016, meddelt ved kommunens 

brev av 24.10.2016. Vedtaket er i henhold til det påklaget til fylkesmannen av 

partene her og er nå gjenstand for klagebehandling i kommunen, sammen med 

andre innkomne klager. Det er således massiv motstand mot at enkelte 

eiere/utbyggere innenfor en del av kvartalet S3/S1 planlegger å utvikle denne 

del på en måte som sterkt vil påvirke og hindre en sammenhengende helhetlig 



vurdering av hvordan denne del av Årnes sentrum skal utvikles, der dagens 

særpreg med eksisterende bebyggelsesstruktur står sentralt. Et planlagt bygg i 

7 etasjer blir totalt dominerende og skjemmende for hele strøksstrukturen i 

Årnes sentrum, til stor sjanse for tilliggende eksisterende boliger og for 

eiendomsutviklingen innenfor den øvrige del av S3/S1 og andre  

utviklingsområder i kommunedelplanens arealdel. 

Også infrastruktur og byggetekniske forhold bl a knyttet til ustabile  

grunnforhold og bekkelukking gjør det nødvendig å iverksette undersøkelser 

for hele planområdet S3/S! i langt større skala enn angitt i varslingen. 

Det er foreløpig ikke grunn til å gå mer i detalj om de konkrete utslag av det 

beskrevne planarbeid m v , så lenge planarbeidet er avhengig av resultatet av 

den klagebehandling som nå er iverksatt. Partene her forholder seg nå til 

hvordan dispensasjonsspørsmålet stiller seg etter avsluttet klagebehandling. De 

tar forbehold om deretter å komme med mer utfyllende kommentarer og 

uttalelse i lys den avgjørelse som blir truffet. 

Siden saken er til klagebehandling sendes kopi av denne uttalelse til Nes 

kommune. 

06.12.2016 

Svein Arild Pihlstrøm (pihls@online.no, tlf 41618310) 
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