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Deres referanse

Nes kommune - Varsel om oppstart - Reguleringsplan S1-S3 - Uttalelse

Det vises til oversendelse datert 12.12.16 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for bolig, forretning, kontor. Området er en del av S1/S3 
områder i gjeldende kommunedelplan for Årnes. Det ble 03.10.16 gitt dispensasjon fra krav om 
felles regulering for hele området. 

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
Fylkesrådmannen mener det er viktig å legge opp til en høy arealutnyttelse for å bidra til å nå 
målene i den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus. 

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. Dette er særlig viktig for arbeids- og 
kundeintensive virksomheter, som genererer et stort transportbehov.

Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir maksimumsnormer, 
og at disse er strenge. 

Fylkesrådmannen vil også anbefale at det i bestemmelsene stilles krav om anlegg for 
sykkelparkering og en definert andel ladepunkter for elbil.

Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte 
fornminner innenfor området. Det vil bli gitt en endelig uttalelse når planen legges ut til offentlig 
ettersyn.
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Nyere tids kulturminner
Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til den eldre bebyggelsen som utgjør den gamle
stasjonsbyen Årnes. Kommunedelplanen for Årnes krever at det skal utarbeides en helhetlig
reguleringsplan for hele felt S3, inklusiv tilgrensende del av S1. Det ble 03.10.16 gitt dispensasjon 
fra krav om felles regulering for hele området. 
For å bidra til en best mulig løsning for hele feltet og tilpasning til den eldre stasjonsbyen
hadde det ideelt sett vært det beste om hele feltet kunne reguleres under ett. Da det er gitt 
dispensasjon fra kravet om felles regulering blir det desto viktigere å utarbeide planen på en måte
som tar hensyn til nærheten til blant annet felt S1.
Kommunedelplanen for kulturminner er under utarbeidelse. Det bør også vurderes om det finnes
kulturminneverdier innenfor det omsøkte området og om disse eventuelt bør sikres gjennom
reguleringen.

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen Hanne Libak
rådgiver plan rådgiver nyere tids kulturminner

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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