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INNSPILL ETTER VARSLING :  
 
Oversikt over innspill etter varsling om oppstart av planarbeid, og med kommentarer til 
de enkelte innspillene.  
 
 
Kopi av de mottatte innspillene er vedlagt. 
 
Til orientering : 
Enkelte av innspillene innholder en del momenter direkte tilknyttet dispensasjonsvedtaket i 
formannskapet 18.10.2016. Disse delene av innspillene anses ikke relevant for detalj-
reguleringsprosessen, og er ikke kommentert av plankonsulent 
 
 
1. 
Navn :  Andreas Jahr AS v/Anita Jahr 
 
Dato :  Mail datert 16.11.16 og 25.11.16 
 
Merknad : Forespørsler på mail  hvor det vises til mottatt varslingsbrev vedr. oppstart av 

planarbeid for ÅrnesKvartalet. Det bes om ytterligere  opplysninger om 
planarbeidet. 

 
Kommentar : Plankonsulent svarer tilbake i mail av 25.11.17 at det for øyeblikket ikke er 

andre dokumenter i saken enn de som er utsendt ved varslingen. 
  Etter dette e det ikke mottatt ytterligere kommentarer til varslingen. 
 
 
2. 
Navn :  Adv. Svein Arild Pihlstrøm på vegne av  

- Egil Aanerud  gbnr 168/251 samt 169/45 
- Ole Tønsberg   168/54 samt 168/12 og 235  
- Inger og Erik Rønningen  169/217 
- Per Stian Kristiansen  168/45, 318 samt Kirkeveien 29 

 
Dato :  06.12.2016 
 
Merknad : Generell protest mot igangsetting av planarbeid innenfor S3/S1 ”…uten 

forankring, og i direkte strid med gjeldende planbestemmelser i KDP for Årnes 
sentrum.”. 

 Merknaden anser at en bygningsmasse på syv etasjer vil virke dominerende i 
sentrum.   

  Det pekes på sannsynlighet for vanskelige grunnforhold, samt problemer 
tilknyttet bekkelukking med mulige konsekvenser for annen bebyggelse i 
området. 
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 Det vises ellers til at det er oppgitt feil dato for formannskapets vedtak i 
varslingsbrevet. 

   
Kommentar :  Merknadens punkter som anses å ha relevans til reguleringsvarslingen, tar først 

og fremst opp høydeproblematikk som anses å være i strid med gjeldende 
KDP, samt forhold tilknyttet eksisterende infrastruktur. 
Disse punktene anses av plankonsulent som svart ut gjennom det foreliggende 
planforslaget. Her er det drøftet forhold rundt byggehøyder sett i både et nær- 
og fjernvirkningsperspektiv. Det er også utarbeidet en overordnet VA-plan 
basert på analyser av eksisterende infrastruktur. 
 
Dette betyr at alle forhold som merknaden berører er analysert og gjennomgått 
som del av plandokumentet. 
 
Forholdet rundt oppgitt feil dato for formannskapetsvedtaket i varslingsbrevet, 
anses av plankonsulent ikke å ha betydning for varslet. Det er ingen frister eller 
andre forhold i varslingen som er knyttet opp mot den aktuelle datoen, og den 
har derfor ingen reell betydning for varslingen. Dette er også avklart med den 
kommunale planmyndighet.  

  
 Det bemerkes for øvrig av plankonsulent at den felles merknaden fra advokaten 

på vegne av hjemmelshaverne, trekker inn eiendommer som ikke anses som 
relevante ut fra et varslingssynspunkt. Dette gjelder Kirkeveien 29 (Per Stian 
Kristiansen) og gbnr 168/12 og 235 (Ole Tønsberg/Nes Sag og Høvleri), samt 
gbnr 169/45 (Egil Aanerud). 

 
 
3. 
Navn :  ”Det Gode Årnes” 

v/Helge Onsrud, Ingrid Fyhri, Sissel Kjos, Eva Nordby, Birger Areklett, 
Oddbjørg Reset, Liv Glasser. 

 
Dato :  05.12.2016 
 
Merknad : Merknaden viser til et generelt ønske om å utvikle Årnes til en trivelig småby, 

og anfører at ”Sentrumskvartalet” skal være kjerneområdet for folk og 
næringsliv, ”…og for bønder som vil selge kortreist mat.”.  

 Det ønskes moderne arkitektur, men tuftet på di ”…gamle, historiske 

byggene.”. 
  Det erkjennes at det er gitt dispensasjon for krav om ”områdeplan”, men det 

påpekes at reguleringsplanen likevel må omfatte hele sentrumsområdet.  Dette 
for bl.a. å gi forutsigbarhet for alle eiere. 

   
Kommentar : Plankonsulent kan lett skjønne at det er fort gjort å distansere seg fra de 

faktiske reelle forhold tilknyttet utvikling av næringseiendommer i sentrums-
strøk. En ønsker gjerne idealiserte situasjoner, og har lite fokus på økonomi og 
risikovurderingene på utbyggersiden.  

  Det bemerkes for øvrig at ingen av personene i gruppen er hjemmelshavere 
innenfor planarbeidets varslingsområdet. 



                                                                 Detaljregulering ÅrnesKvartalet                                                      
 _________________________________________________________________________________________ 

 

ROMERIKE  ARKITEKTER  AS 
2150 Årnes - Norway 

 Telf.: 0047 63901355      Fax : 0047 63901797 

Ut fra merknadens generelle innhold uten spesifikke momenter tilknyttet selve 
reguleringsvarslingen, er innspillet ikke kommentert ytterligere. 
 
 

4.  
Navn :  Årnes Vel v/styreleder Vidar Nordby. 
 
Dato :  Mail og brev datert 05.12.2016 
 
Merknad : Styret har ingen innvendinger til reguleringsvarslingen. Vellet peker imidlertid 

på at parkeringssituasjonen i sentrum er bekymringsfull, og ber om at plan-
arbeidet tar hensyn til dette i sin vurdering av plassering av riggområdet. 

 Det pekes på at totalt antall p-plasser i området ikke må reduseres ved 
utbyggingen, og at evt. kostnader tilknyttet endringer i gatebruksplanen blir 
sikret gjennom en utbyggingsavtale. 

 
Kommentar : Reguleringsbestemmelsene sikrer forhold rundt riggplasseringen, jmf § 3.8. 
  Plankonsulent forutsetter at det påhviler utbygger krav om istandsetting av evt. 

gate-/fortausarealer som blir påvirket av byggearbeidene. Hvorvidt dette løses 
gjennom utbyggingsavtale eller på annen måte, vil måtte avklares underveis i 
byggeprosessen. 

  Parkeringsarealene på utbyggers eiendom vil uunngåelig måtte bli påvirket av 
byggeprosjektet. Det vil imidlertid måtte bli en annen holdning til den ”frie” og 

noe ustrukturert parkeringsmåte som praktiseres i dag. Byggeprosjektet vil løse 
sitt eget parkeringsbehov innenfor egen bebyggelse, men det kan ikke påregnes 
at byggeprosjektet skal tilrettelegge for ”fri” sentrumsparkering innenfor egne 

tomtegrenser. 
 
 
5.  
Navn :  Hafslund Nett AS 
 
Dato :  05.12.2016. 
 
Merknad : Det informeres om eksisterende nettstasjon og tilhørende kabling i grunnen i 

planområdet, og anføres at ny bebyggelse kan utløse krav til oppgradering av 
nettstasjonen.  
For øvrig informeres det om krav til ny nettstasjon dersom flytting vil være 
aktuelt, og kostnadsbilde tilknyttet en slik flytting. Det ønskes kontakt i god tid 
før byggestart for prosjektet. 

 
Kommentar : Det er tatt høyde i reguleringsplanen for at nettstasjonen må flyttes. Det er 

tenkt å legge nettstasjon inne i den nye bebyggelsen, jmf bestemmelsenes §4.11 
hvor dette er tatt inn. Ut fra at nettstasjonen blir liggende innenfor nytt bygg, er 
det ikke regulert inn et spesifikt formål stasjonen. 
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6.  
Navn : Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
 
Dato : 14.11.2016. 
 
Merknad : NVE viser til sine retningslinjer 2/2011 – ”Flaum og skredfare i arealplaner”, 

og til sin sjekkliste over når og hvordan ulike temaer skal innarbeides i reg.-
planer, samt at sjekklista kan benyttes som hjelpemiddel under ROS-analysen. 

 
Kommentar : NVE’s innspill er ivaretatt i reguleringsplanen ved at det er foretatt grunn-

undersøkelser, jmf reg.bestemmelsenes §3.2 ”Godkjenning av VA-anlegg” og 

under §3.4 ”Geotekniske forhold”. 
 Det foreligger utarbeidede rapport for begge disse områder, og det er ikke 

påpekt risikosituasjoner som tilsier spesielle tiltak i planområdet, eller det 
tilstøtende nærområdet. 

 Det er i samarbeid med kommunens VA-avdeling sikret aktuelle og relevante 
evalueringsdata er benyttet. 

 
 
7.  
Navn : Statens vegvesen (SVV). 
 
Dato : 24.11.2016 
 
Merknad : SVV har ingen merknader til oppstart av planarbeidet. 
 
Kommentar : Ut fra at SVV ikke har merknader til planarbeidet, og det faktum at gatenettet 

er kommunalt, anses plankonsulent at det ikke nødvendig å høre SVV videre i 
planprosessen. 

 
 
8.  
Navn : Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
 
Dato : 02.12.2016. 
 
Merknad : Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale 

hensyn innenfor fylkesmannens ansvarsområdet, og har ingen konkrete 
merknader.  

 Det vises for øvrig til fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. 
mars 2016, samt til ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging”. 
 
Kommentar : Fylkesmannens henvisninger vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av plan-

dokumentet. 
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9.  
Navn : Akershus fylkeskomune, sentraladministrasjonen 
 
Dato : 21.12.2016 
 
Merknad : Fylkeskommunen påpeker viktigheten av å tilrettelegge for høy arealutnyttelse 

ut fra et areal- og transportmessig synspunkt. 
  Det påpekes viktigheten av å tilrettelegge for stimulering av gang-, sykkel- og 

kollektivtransport framfor bilbruk. 
 Det ønskes maksnormer for parkeringsdekningen, og at disse er strenge. 
 Planen bør ha definerte arealer for sykkelparkering, samt at det tilrettelegges 

for ladepunkter for bil. 
Det pekes også på forholdet rundt automatisk fredede kulturminner. 
Fylkesadministrasjonen viser for øvrig til eksisterende eldre bebyggelse, og 
nærheten til felt S1, og kommenterer viktigheten i å hensynta nærheten til felt 
S1 i delreguleringen. 

 
Kommentar: Fylkesadministrasjonens merknader er lagt til grunn i planarbeidet. Det er 

tilrettelagt for høy utnyttelse, strengt maksantall på parkeringsdekningen, og 
det er lagt inn 5 ulike områder for sykkelparkering i planområdet. 

 Det tilrettelegges også for ladepunkter for el-bil i garasjearealene, jmf reg.-
bestemmelsenes §4.7 ”Parkering”. 

 Det er også ivaretatt hensynet til kulturminner, jmf. §4.13 ”Kulturminner”. 
 
 ”Nyere tids kulturminner” er sjekket ut i h.h. til infodatabasen ”Arealis”. 

Infokart viser at det ikke er verneverdig bebyggelse innenfor planområdet. 
Når det gjelder hensynet til nærliggende eldre bebyggelse,  så er dette først og 
fremst uttrykt i sammenbyggingen langs Jernbanegata. Her er det benyttet en 
høydevurdering og avtrapping i fasadelivet som er tilpasset den eldre del av 
bebyggelsen. I de øvrige fasadesituasjonene er det ingen nye situasjoner hvor 
ny bebyggelse står opp mot den gamle trehusbebyggelsen som i all hovedsak er 
lokalisert til Skolegata. 
Plankonsulent anser at påtenkt prosjekt vil framstå som tidstypisk med vekt på 
god materialbruk og høy kvalitet i arkitektoniske løsninger både i gate- og 
utomhusarealene og i selve bygget. 

 
 
Oppsummering :  
 
Når det gjelder innspill fra privatpersoner og ”interesse-grupper”, så er disse av en slik 
karakter at de neppe er mulig å oppfylle innenfor kravet til en rasjonell og økonomisk 
bærekraftig utbygging. Her vil en stå overfor et valg mellom mer eller mindre idealistisk 
ønsketenkning på den ene siden, og faktisk realisering av sentrumsutbygging på den andre. 
Utbygging av næringsarealer innenfor et omfang på ca. 3000m2 er så kostnadskrevende i 
forhold til aktuelle leieinntekter, at det ikke er gjennomførbart uten en solid ”ryggerad” 

etablert gjennom et tilstrekkelig stort antall leilighetssalg. Derfor blir ønske om å avsatte 
kostbart tomteareal til boder for salg av ”…kortreist mat” en relativt uaktuell problemstilling.  
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Plandokument, reguleringsbestemmelser og øvrig dokumentasjon tilknyttet planbehandlingen, 
anses av plankonsulent imidlertid å ha svart ut alle aktuelle innspill fra overordende 
myndigheter, og tilrettelagt for en utbygging i Årnes sentrum som vil være tjenelig for 
tettstedets videre utvikling, og som oppfyller kravene til regionale planmyndigheter. 
    


