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Merknader til oppstart av reguleringsplan for området for dagens 

Skotøimagasin, Årnes. 

 

«Det Gode Årnes» er en gruppe mennesker som er opptatt av at Årnes 

utvikles til et levende tettsted, som er attraktivt for folk og næringsliv.  

Årnes kan aldri konkurrere med Jessheim eller andre handelssteder, ved å  

bygge flest mulig butikker. Nøkkelen til å gjøre Årnes konkurransedyktig 

er å skape en trivelig småby, som byr på andre opplevelser enn å gå 

innendørs på et kjøpesenter. Det er ikke så vanskelig. Vi må bare spørre 

oss hvorfor vi trives så godt i Drøbak, på Lillehammer og i Risør. Vi kan 

ikke kopiere dette på Årnes når det skal bygges nytt, men vi kan la oss 

inspirere av de kvalitetene og atmosfæren som disse stedene byr på. 

Årnes trenger moderne arkitektur som tar hensyn til de gamle, historiske 

byggene. 

Sentrumskvartalet er selve kjernen i Årnes. Hvordan dette området 

utnyttes er helt avgjørende for å gjøre Årnes til et godt sted for folk, 

næringsliv - og for bønder som vil selge kortreist mat. Vi mener derfor at 

reguleringsplanen må omfatte hele sentrumskvartalet. Vi erkjenner at  

kommunen har gitt dispensasjon fra kravet om områdeplan, men 

reguleringsplanen må likevel omfatte hele området som berøres av 

utbyggingen. 

Den foreslåtte utbyggingen vil i stor grad bestemme hvordan resten av 

arealet inne i sentrumskvartalet kan brukes. Utbyggingen vil gi føringer 

for bruk av de ubebygde arealene langt utenfor det foreslått planområdet.  

Utbyggingen har avgjørende betydning for hvordan adkomst og parkering 

til andre eiendommer i sentrumskvartalet må løses i framtida. 

Utbyggingen vil ha stor betydning for trafikk i tilstøtende gater. En stor 

bygning med mange leiligheter vil kreve betydelige utearealer til lek og 

andre aktiviteter for beboerne. En isolert utbygging av Skotøimagasinet 



sin tomt, kan blokkere for slik bruk av sentrumskvartalet, som tilstøtende 

eiere, folk og hele næringslivet på Årnes, vil være mest tjent med.   

Vi har merket oss at det foreslåtte planområdet omfatter noen tilstøtende 

eiendommer. Det er ikke tilstrekkelig. Vi mener at reguleringsplanen må 

omfatte hele sentrumskvartalet.  

En reguleringsplan for hele sentrumskvartalet vil gi forutsigbarhet for alle 

eiere. Reguleringsplanen vil ikke tvinge noen til å bygge nå, men gi 

trygghet for at alle eiere i framtida kan utnytte sine eiendommer innenfor 

de rammer som en reguleringsplan gir.    

Størrelse og utforming av bygget som er antydet på tomta til 

Skotøimagasinet er viktig, men vi uttaler oss ikke til det nå. Det vil vi 

komme tilbake til når saken legges ut for høring. Kommunen har i denne 

omgang sagt ja til å gå i gang med en reguleringsplan, men har ikke på 

noen måte gitt grønt lys for å bygge slik som antydet.  
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