
Saksprotokoll i Formannskapet - 23.05.2017

Formannskapets vedtak (9 stemmer):

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 11 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. 

På grunn av sommerferien vil høringsfrist bli i slutten av august.

Byggehøyder og volum på tilstøtende eiendommer følger eksisterende KDP.

Adkomst til indre område fra Rådhusgata gjøres tovegs. Fortau mot Bunnprisbygget gjøres smalere 
og det gjøres trafikksikring av varelevering Bunnpris slik at kryssing/ skrågåing over varelevering 
reduseres til et minimum.

Behandling:

Forslag:

Innstilling fra Utvalg for teknikk, næring og kultur:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 11 legges forslag til 
detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl ut til offentlig ettersyn i minimum 
seks uker. 

På grunn av sommerferien vil høringsfrist bli i slutten av august.

Representanten Ali Reza Nouri fremmet følgende utsettelsesforslag på vegne av Nes Sosialistisk 
Venstreparti:

Både eksisterende kommunedelplan og de nye plandokumentene for Årnes  peker på  at 
«stasjonsbyen Årnes» har kvaliteter  som det er viktig å ta vare på og utvikle videre:  
o Byggehøyder og bygningsmassen må tilpasses stasjonsbyens krav.
o Gateplanet og første etasje i nybygg må forbeholdes handel og andre publikumsrettede 

aktiviteter.
o Gater og andre passasjer gjennom kvartalet må være gjennomgående og åpne for 

publikum. 
o Det må legges vekt på sikkerhet for gående og syklende 

Detaljreguleringsplanen for Årneskvartalet ivaretar ikke disse intensjonene.  I tillegg er ikke 
konsekvensene for de andre grunneierne i planområdet utredet i tilstrekkelig grad.
Planen sendes derfor tilbake til administrasjonen med følgende merknader:

1. Konsekvenser for alle grunneiere i planområdet utredes systematisk med hensyn på  
utviklingsmuligheter, trafikkløsninger mv.

2. Maksimal byggehøyde settes til 5 etasjer. 

3. Gateplan i alle bygninger forbeholdes butikker og virksomheter med vinduer og 
innganger mot gatene. Det etableres ikke innebygget parkering på gateplan.

4. Bygningsmassen må deles opp i mindre volumer

5. Parkering skal i i det alt vesentlige skje under bakken eller utenfor 
sentrumskvartalet. Inne i kvartalet skal det være grøntsone/gatetun.

Representanten Ali Reza Nouri fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Nes SV og Nes KRF:

Tilleggspunkter:



 Konsekvenser for alle grunneiere i planområdet utredes systematisk med hensyn på 
utviklingsmuligheter, trafikkløsninger mv.

 Maksimal byggehøyde settes til 5 etasjer.

 Gateplan i alle bygninger forbeholdes butikker og virksomheter med vinduer og 
innganger mot gatene. Det etableres ikke innebygget parkering på gateplan.

 Bygningsmassen må deles opp i mindre volumer

 Parkering skal i i det alt vesentlige skje under bakken eller utenfor sentrumskvartalet. 
Inne i kvartalet skal det være grøntsone/gatetun.

Representanten Tone Rønoldtangen fremmet følgende tilleggsforslag til utvalgets innstilling på 
vegne av Nes Arbeiderparti og Nes Venstre:

Tillegg til hovedutvalgets innstilling i sak 43/17:
Byggehøyder og volum på tilstøtende eiendommer følger eksisterende KDP.

Adkomst til indre område fra Rådhusgata gjøres tovegs. Fortau mot Bunnprisbygget gjøres 
smalere og det gjøres trafikksikring av varelevering Bunnpris slik at kryssing/ skrågåing over 
varelevering reduseres til et minimum.

Votering:

Det ble først votert over repr. Nouris utsettelsesforslag, som fikk 2 stemmer (1 SV, 1 KRF) og falt.

Det ble dernest votert over repr. Nouris tilleggsforslag, som fikk 2 stemmer (1 KRF, 1 SV) og falt.

Det ble så votert over utvalgets innstilling med repr. Rønoldtangens forslag, som ble vedtatt med 9 
mot 2 stemmer (1 SV, 1 KRF).


