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SAKSOPPLYSNINGER:

Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr 168/36 fremmes av Romerike Arkitekter AS på 
vegne av Drogvin AS. 

Reguleringsplanen omfatter eiendommen Drogvin (gbnr 169/9, 34 og 35), Sletvold (168/8), 
eiendommen for Opaker Libris (168/376), Liland (168/213) og Årnes Sport (168/377). 
Reguleringsplanen omfatter også en del av eiendommen for Nes Sykepleieprodukter (168/179) 
og eiendommen for Bunnpris (168/59). Reguleringsforslaget omfatter og del av kommunale 
eiendommer 168/26 og 167/463. Eiendommen 168/36 omfattes i noen grad også, denne skal i 
henhold til jordskiftesak overskjøtes fra Drogvin AS og til Nes kommune (vegareal i 
Jernbanegata). 

Rådmannen har den forståelse av at alle øvrige hjemmelshaverne for de øvrige inkluderte 
eiendommene, som inneholder mulighet for ny bebyggelse i henhold til planforslaget, stiller seg 
bak det innsendte planforslaget. I innledende møter var representanter for alle disse 
eiendommene representert. Dette gjelder ikke eiendommene 168/179 og 168/59.

Det oppgis i planbeskrivelsen at forslagsstiller har hatt møte med representant for hjemmelshaver 
til gbnr 168/59, og det er ønske om en felles holdning til utnyttelse av disse arealene 
eiendommene imellom. Det ble ønsket fra 168/59 (Bunnpris) at planforslagets Illustrasjonsplan 
skulle vise forslag til videreføring av parkerings- og kjørearealer inn på deres eiendom.

Planprosess:

Reguleringsplanen inngår i Kommunedelplan for Årnes 2009 (KDP-09) definerte delområde S3 
som også omfattes av tilhørende del av sonen for Stasjonsbyen, S1. I henhold til bestemmelse i 
KDP-09 skal hele S3 med tilhørende del av S1 reguleres under ett ved et reguleringskrav for 
utbygging innenfor delområdet. Dette kravet om helhetlig plan for S3 er det derimot gitt 
dispensasjon for ved vedtak i formannskapet i politisk sak PS 111/16 i møte 18. oktober 2016. 
Dispensasjonsvedtaket ble påklaget. Klagesak var til politisk behandling i kommunestyret i sak 
PS 22/17 i møte 7. mars 2017. Klagene ble ikke tatt til følge. Klagesaken er således innsendt 
Fylkesmannen (FMOA) som klageinstans for sluttbehandling. Avgjørelse fra FMOA foreligger ikke
i skrivende stund. Tiltakshaver er underforstått med dette, men ønsker at reguleringsprosessen 
skal fortsette parallelt. Reguleringsprosessens innledende fase har for øvrig gått parallelt med 
dispensasjonsbehandlingen.

I dispensasjonssøknaden omfattet planområdet også gbnr 168/179 (Nes Sykepleieprodukter).
Denne eiendommen er imidlertid ikke blitt innlemmet i planområdet, og omfattes ikke av
reguleringsarbeidet. Dispensasjonene for denne eiendommen vil derfor bli opphevet samtidig
med vedtak av detaljreguleringen. Dette er ivaretatt i reguleringsbestemmelsenes § 3.9
”Opphevelse av dispensasjon for delregulering”.

Oppstartsmøte for reguleringsprosessen ble avholdt 2. november 2016. Oppstart ble varslet via 
udatert brev til naboer og overordnede myndigheter. Varsel om oppstart ble også meldt via 
annonse i Raumnes 8. november 2016 (feilaktig referert til oktober i forslagsstillers vedlegg). 
Etter dette og fram til innlevering av planforslag til politisk behandling er det blitt avhold to 
undervegsmøter, dette henholdsvis 23. november 2016 og 2. februar 2017. Etter innsending av 
planforslaget er det avholdt et avklaringsmøte mellom administrasjonen og forslagsstiller den 30. 
mars 2017. Da innsendte plandokumenter er korrigert noe etter dette møtet. Planforslaget er da i 
henhold til disse korrigeringer, men fortsatt med uavklarte forhold vedrørende bygningsvolum og 
byggehøyder. Mer om dette senere i saksframlegget.

I forhold til medvirkning, utover kontakt med kommunens administrasjon, har forslagstiller ansett 
det som ikke nødvendig å avholde ytterligere møter med hjemmelshavere direkte knyttet til 
planområdet eller med overordnede myndigheter utover den kontakt som har vært gjennom 
gjennomført dispensasjonsprosess og ved varsel om oppstart. 



Det er tilknytning til problemstillingen med byggehøyder på Årnes avholdt et folkemøte i regi av 
Raumnes og Nes Bibliotek, men dette møtet var ikke direkte knyttet opp til dette byggeprosjektet 
som foreligger i planforslaget men mer ment som en generell debatt rundt byggehøyder i 
sentrum.

Planforslaget:

Planområdet ligger som tidligere nevnt innenfor i KDP-09 definerte S3-områdets nordøstre del, 
og grenser mot Jernbanegata og Rådhusgata, samt mot Bunnprisbygget og Nes 
Sykepleieprodukter. Plangrensene følger fortauskanten mot kjøreveg-arealet i Jernbanegata/
Rådhusgata, og den følger vegglivet i bebyggelsen mot sydvest. Avkjøringspunktene til 
innerområdet legges inn fra de kommunale vegene Jernbanegata og Rådhusgata. Innerområdet 
består i dag av private trafikkarealer og parkeringsplasser.

Planforslaget viser formålsarealer tiltenkt forretning, kontor og boligformål. Disse formålene
er dels som nybygg, dels som påbygg på eksisterende bebyggelse. 

Tomteområdet for ny bebyggelse er tenkt frigjort gjennom riving av bygningsmassen som 
omfatter Skotøimagasinet, gammel og ny del, samt Gruegården. Til opplysning så har den gamle 
delen bygningsnavnet Drogvin. Ingen av disse eiendommene har noen form for vernestatus 
gjennom tidligere og gjeldende kommunale planer. Dette utover at Drogvin (Skotøimagasinets)
fasade mot Jernbanegata omfattes av KDP-09 bestemmelser knyttet til delområde S1 Stasjons-
byen. 

Gruegården betegnes i forarbeidene til KDP-Årnes, under avsnittet ”Stasjonsbyen Årnes”, som å 
ha ”…liten arkitektonisk verdi som enkeltbygg…”, dette blant annet på grunn av omfattende 
ombygginger og moderniseringer gjennom mange årtider. Gruegården har en usikker datering, 
men antas å være den eldste bygningen i Årnes-sentrum. Den er svært ombygd, og er således 
kun som et frittliggende trehus et miljøskapende element på Årnes. Gruegården ligger midt i 
reguleringsområdet, og det er umulig å bevare bygningen uten at den flyttes. Flytting anses som 
en lite hensiktsmessig løsning, da Gruegården fremstår med svært lav autentisitet hva gjelder 
materialer. I tillegg ville en flytting løsrive bygningen fra sitt opprinnelige miljø.

Rådmannen anser Drogvin å være en bevaringsverdig forretningsgård i det gamle trehusmiljøet 
innenfor S1, stasjonsbyen. Bygningens fasade mot Jernbanegata fremstår med høy autentisitet i 
materialbruk og uttrykk. Bygningen er tilbygget mot S3, og har mot det indre rommet i Årnes 
mistet sin betydning som miljøskapende element. Forretningsgården som er bygget i 
funksjonalistisk stil er sammen med Schiefloegården de to beste eksemplene på forretnings-
gårder fra 1930-tallet på Årnes. Bygningen er et viktig fondmotiv i Kirkegata, og utgjør sammen 
med «Øiesvoldgården», Solbraa (Tønsbergvillaen) og Toppen (Weng-villaen) en del av den 
gamle stasjonsbyen. Tiltakshaver har poengtert at bygningen ikke er hensiktsmessig i forhold til 
sin funksjon som næringsarealer og ønsker derfor å rive bygningen. Rådmannen hadde helst sett 
at man kunne bevart fasaden mot Jernbanegata og dermed opprettholdt miljøet som Drogvin er 
med på å skape.

Foreslått bebyggelse:

Oppbyggingen av detaljreguleringsplanen er todelt. Den ene delen er arealene som foreslås
regulert med mulighet for påbygg tilknyttet eksisterende bebyggelse (ovenpå nåværende 
interiørforretning, bokhandel og sportsforretning). Eksisterende bebyggelse foreslås regulert med 
påbyggsmuligheter innenfor dagens veggliv. Nye arealer følger den eksisterende bebyggelsen. 
For denne delen, BBFK1-BBFK2, er det regulert inn mulighet for et ekstra etasjeplan i tillegg til 
dagens høyder, dvs. henholdsvis en 3. og en 4. etasje.

Den andre delen av planens bebyggelse er knyttet til nybygg etter riving. Dette er etter 
rådmannens vurdering klart å betrakte som planens hoveddel og omfatter nærings- og boligareal, 
men også parkeringskjeller med nedkjøringsrampe. Disse arealene fremkommer i planen som 
BBFK3 - BBFK7. Her er det fra forslagsstiller lagt vekt på at ny bebyggelse skal følge gateløpet
langs Jernbanegata fram til Rådhusgata, og med forretningsareal og inngangssoner som



henvender seg mot fortausarealet. Dette da med hovedadkomst til forretningsdelen som 
henvender seg ut mot den indre delen av S3-området innenfor kvartalet. Nytt næringsareal 
fordeler seg med ca. 3000m2 fordelt på to etasjer. På gateplanet er ca. 600m2 av dette arealet 
avsatt til innendørsparkering for næringsdelen. Fasaden av denne parkeringsdelen av byggets 1. 
etasje er tenkt forskjønnet med utstillingsmontere for eksponering av byggets forretninger.

Selve bygningsvolumet innenfor BBFK3 - BBFK7 er delt i fire formålsområder. Hver av
disse er gitt egne høydebestemmelser, noe som sikrer kontroll på de ulike byggehøydenes
plassering. Nybyggets høypunkt er trukket tilbake fra S1-sonens fasadeliv, og ligger i
området hvor høydedraget opp mot kirken framstår som et ”bakteppe” for bebyggelsen.

Næringsdelen beslaglegger 1. og 2. etasje innenfor BBKF3 - 7, mens leilighetsdelen omfatter 
etasjene fra 3. etasje og oppover. Det er fra forslagsstiller vektlagt at næringsarealene skal 
henvende seg ut mot fortaussonene, og framstå som aktive og miljøskapende i gatebildet. 3. til 5. 
etasjenivåene fremstår som bebyggelsens hovedhøyder med sine leiligheter. 

Maksgesims for den høyeste delen av nybygget er cote + 154,50 meter. I følge forslagstiller 
tilsvarer dette et bygg på 7 etasjer. Dagens cote på bakkeplan gjennom området ligger på 130 
meter. 

Som saksopplysning ønsker rådmannen å påpeke at det gjennom hele prosessen har vært en 
tydelig uklarhet mellom forslagsstiller og administrasjonen vedrørende i reguleringsplanen 
foreslåtte byggevolum og byggehøyder. Med byggehøyder har dette mye dreid seg om ulik 
forståelse av hva som i KDP-09 menes med begrepet «punktvis høyere». Dette er det ikke 
oppnådd enighet om. Rådmannen velger derfor å fremme planforslaget til politisk 1. gangs 
behandling og utleggelse til høring med dette forholdet uavklart. Rådmannen ønsker at dette 
belyses bredt gjennom den påfølgende politiske prosess og høringsperiode. På bakgrunn av 
innspillene fra denne fasen, vil rådmannen gjøre sine endelige vurderinger. Dette vil så tas inn i 
saken og avklares endelig til politisk sluttbehandling og vedtak av detaljreguleringsplanen. Mer 
om de ulike forståelser for byggevolum og byggehøyder er her tillagt vurderingskapittelet. 

Naboforhold

Forslagsstiller har hatt møte med representant for hjemmelshaver til gbnr 168/59 (eiendommen 
for Bunnpris), og det er full enighet om en felles holdning til utnyttelse av disse mellomliggende 
arealene eiendommene imellom. Det ble ønsket fra denne nabo at planforslagets illustrasjons-
plan skal vise forslag til videreføring av parkerings- og kjørearealer inn på deres eiendom. 
Planforslaget legger opp til anleggelse av kjøreveg langs eiendomsgrense til denne eiendommen. 
En kjøreveg som skal etableres fysisk adskilt fra øvrig gatetun mot nybygget og med fortau inn 
mot veggliv til Bunnpris.

Ovenfor hjemmelshavere for eiendommen til Nes Sykepleieprodukter framgår det ikke av de 
innsendte plandokumentene om det har vært noen kontakt. Også her legger planforslaget opp til 
at det skal etableres gatetunareal delvis inne på denne eiendommen. 

Veg og parkering

Planområdet vil få sin hovedkjøreadkomst fra Rådhusgata som i dag. Det er lagt opp til
en enveis kjøreadkomst inn i planområdet, og med tilknytning til nedkjøringspunktet for
parkeringskjelleren. Kjørearealets senterlinje er planlagt i hovedsak å følge tomtegrensen mot 
Bunnpris, og med et smalt fortau inn mot Bunnprisbygget. Arealet mellom nybygget og
Bunnpris er tenkt regulert som et gatetunareal, bortsett fra kjørebane for adkomstveg. 
Gatetunformålet gir de myke trafikantene en åpenbar forrang i trafikkbildet. Tanken er at området 
skal legges opp slik at kjørende trafikk må underordne seg fotgjengere og syklende. Inn mot
nybygget reguleres det til et gatetunareal på 5 meter bredde. Det reguleres også gatetun videre 
rundt hele nybygget. 



Figur: Profil på veg og gatetun inn i planområdet. Bunnpris til venstre og nybygget til høyre i skissen.
(Illustrasjon: Romerike Arkitekter AS)

Det legges opp til parkeringskjeller for leilighetsdelen, og en egen næringsparkering på første
etasjenivå. Det legges også til rette for etablering av ladepunkter for elbiler, dette da ladepunkter 
tenkt for brukere av bygget. Det er avsatt 1 parkeringsplass per boenhet, herav 5 % HC-plasser. 
For næringsarealene er det avsatt 1 parkeringsplass per 200m2 gulvareal.
Planforslaget legger ikke opp til å tilrettelegge for spesifikk gjesteparkering innenfor planområdet. 
Forslagsstiller anser dette som typisk periodisk parkering som skal finne sin løsning innenfor den 
tilgjengelige åpne sentrumsparkering. Rådmannen ønsker i den forbindelse å påpeke at 
gjennomføring av planforslaget vil fjerne en vesentlig del av antall frie parkeringsplasser i denne 
sentrale delen av Årnes. 

Planområdet ligger midt i sentrum, og det vil åpenbart bli trangt og liten plass i anleggsperioden. 
Det er ansett som en ikke tilfredsstillende løsning å benytte det indre rom i S3 kvartalet som 
riggområde og oppstilling av blant annet byggekraner. Denne problemstillingen har vært diskutert 
underveis i planprosessen, og det er akseptert fra kommunens side at deler av Jernbanegata kan 
stenges etter nærmere avtale og benyttes til riggområde. 

Det er benyttet gatetunbetegnelse i forbindelse med hovedinngangspartiet til boligdelen. Denne 
inngangen er foreslått beliggende direkte ut mot Jernbanegata vis a vis Øiesvoldgården. 
Gatetunet er her gitt som offentlig formål med sikring av plass for boligrenovasjon og
varelevering til næringsdelen, samt stoppmuligheter for flyttetransport, syketransport, taxi mv.

Møteplasser, uteområder og folkehelse

Planforslaget legger opp til etablering av brede fortau/gatetun rundt hele bebyggelsen som 
omfattes av planforslaget. Hensikten med dette er å legge til rette for gode mingle områder som 
innbyr til bevegelse, møteplasser og dels opphold. Det indre arealet på utsiden av hoved-
inngangen til forretningsarealene vil utformes som et kombinert grøntområde og tilrettelagt 
mingle-/møteplassområde. Her kan det etableres benker og andre installasjoner for å forsterke 
denne hensikten. Forbindelsen mellom hovedinngangen her og hovedinngangen til Amfisenteret 
inngår også som del av slikt mingle område hvor det i følge skissene skal etableres benker og 
beplantninger. Internt i bebyggelsen skal det etableres felles takterrasser for beboerne. 



Lekeområder og barn- og unges interesser:

Leke- og uteoppholdssoner ivaretas på ulike måter. Det er tenkt fire klasser og inndelinger for 
utearealene: Nærleksareal, private arealer, felles arealer og sosiale arealer.
Det er avsatt et rommelig felles nærleksareal på takterrassenivå over BBFK5. Dette er ca.190m2, 
og med ca. 50 % av det avsatte arealet solbelyst kl. 15:00 ved jevndøgn. Kravet i KDP-09, er min.
25 % solbelyst areal ved jevndøgn. Dette arealet er på alle måter godt skjermet både med
tanke på støy, trafikkfare og i stor grad også forurensing. Arealet skal gjøres lett tilgjengelig fra 
alle leilighetsplan via trapp/heis. Her skal det legges til rette med ulike lekeapparater, arealer for
sand lek, benker og plantesoner. Deler av nærleksarealet skal også være tilrettelagt for barn
med nedsatt funksjonsevne.

De private uteoppholdsarealene foreslås tilrettelagt via egne balkonger, mens fellesarealene for
leilighetsdelen er lagt til takterrassearealet på toppen av bygget.

Når det gjelder sosiale utearealer, så tenkes det først og fremst på møtesteder i ”det offentlige
rom”, gjeldende for alle aldersgrupper.

Forslagsstiller anser at folkehelseaspektet ved planutkastet er godt ivaretatt gjennom de
beskrevne tiltak og løsninger tilknyttet leke- og uteoppholdsarealer både for barn og voksne.
Overordnede krav til uteområder er oppfylt og ivaretatt gjennom planforslaget. De viktigste 
møteplassene anses å være ”de offentlige rom”, og det er av forslagsstiller derfor vektlagt å 
tilrettelegge sosiale møteplasser med benker og beplantning innenfor gatetunområdene i planen. 
Det ønskes også å tilrettelegge for god belysning slik at disse områdene får maksimal
anvendelighet gjennom hele året.

Vann og avløp, brann:

Det er i forbindelse med forarbeidene gjort en innmåling av Drogga-kulverten og de øvrige 
overvannsledningene tilknyttet Drogga traseen. Overdekningssituasjonen over rørgata er viet 
oppmerksomhet med tanke på plassering av kjørearealene i detaljreguleringsplanen. 
Overdekning av Drogga-kulverten og sikkerhet rundt denne i utbyggingsperioden og ettertiden er 
viktige momenter i denne planprosessen. Retningsgivende dokumenter i VA-planleggingen skal 
være kommunens VA-norm og Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø.

Det er gjennomført diverse branntekniske vurderinger i forbindelse med forslagsstillers
utarbeidelse av plandokumentene. Det er sjekket ut kapasitet på sprinklingsvann, og det er gjort 
vurderinger på krav til tilgjengelighet for redningskjøretøyer/stigebil. Slik bebyggelsen er foreslått
lagt opp med gjennomgående doble trapperomsløsninger, vil det ikke være krav til balkong-
redning med stigebil. Det må allikevel tilrettelegges for eventuell slukkeredskap, slik som brannlift. 

Universell utforming:

Alle uteområder og adkomstforhold skal tilfredsstille kravet til universell utforming, og dermed 
sikre framkommelighet for alle. 

Naturmangfold og kulturminner (automatisk fredede)

Det er ikke kjent at det finnes automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. §4 punkt 
4.13 i forslag til reguleringsbestemmelser hjemler prosess om det påtreffes kulturminner under 
byggearbeidene. Det finnes ikke naturgitte forhold, (plante- eller dyrearter), som har betydning 
innenfor planområdet, jamfør ROS-analyse.

Samfunnssikkerhet og beredskap – ROS:

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplanen. Analysen 
viser ingen store negative konsekvenser. Der hvor tiltak er nødvendig, vil VA-plan, regulerings-
bestemmelser og plankart ivareta tiltak og utbedringer.



VURDERING:

Ved varsel om oppstart kom det inn 9 merknader til forslagsstiller. Disse merknadene blir i det 
etterfølgende gjengitt i utdrag og kommentert av forslagstillers plankonsulent og rådmannen. 

Forslagsstillers plankonsulent har unnlatt å kommentere momenter som anses å være tilhørende 
gjennomførte dispensasjonsbehandling.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 2. desember 2016:
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”.

Forslagsstillers kommentar:
Fylkesmannens henvisninger vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av plandokumentet.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden utover at Fylkesmannens ansvarsområder som 
berøres av planforslaget synes godt ivaretatt og belyst i saksdokumentene.

Akershus fylkeskommune, brev av 21. desember 2016:
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 strenge maksnormer for 
parkeringsdekningen. 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.

Forslagsstillers 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.
Hensyn til kulturminner er også ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
Forholdet rundet ”Nyere tids kulturminner” er det ikke registrert 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.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen har ingen kommentarer direkte til denne merknaden, det vises til saksframlegget for 
øvrig.

Statens vegvesen, brev av 24. november 2016:
SVV har ingen merknader til oppstart av planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:
Ut fra at SVV ikke har merknader til planarbeidet, og det faktum at gatenettet er kommunalt, 



anser plankonsulent at det ikke nødvendig å høre SVV videre i planprosessen.

Rådmannens kommentar:
Som overordnet faginstans på veg vil vegvesenet fortsatt være på listen over høringsinstanser.

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev av 14. november 2016:
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 reguleringsplaner, samt at sjekklista kan 
benyttes som hjelpemiddel under ROS-analysen.

Forslagsstillers kommentar:
NVE’s innspill er ivaretatt i reguleringsplanen ved at det er foretatt grunnundersøkelser. Det 
foreligger utarbeidede rapport for både VA og grunnforhold, 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 at aktuelle og relevante evalueringsdata 
er benyttet.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen kommentarer til merknadene utover at det er særdeles viktig at de 
føringer som er gitt gjennom de av forslagstiller nevnte dokumenter følges opp videre i 
påfølgende prosess. 

Hafslund Nett AS, brev av 5. desember 2016:
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. 

Forslagsstillers kommentar:
Det er tatt høyde i reguleringsplanen for at nettstasjonen må flyttes. Det er tenkt å legge 
nettstasjon inne i den nye bebyggelsen, jamfør reguleringsbestemmelsene hvor dette er tatt inn. 
Ut fra at nettstasjonen blir liggende innenfor nytt bygg, er det ikke regulert inn et spesifikt formål 
stasjonen.

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen kommentar til merknaden.

Årnes Vel, brev av 5. desember 2016:
Styret har ingen innvendinger til reguleringsvarslingen. Vellet peker imidlertid på at 
parkeringssituasjonen i sentrum er bekymringsfull, og ber om at planarbeidet 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.

Forslagsstillers kommentar:
Reguleringsbestemmelsene sikrer forhold rundt riggplasseringen. Plankonsulent forutsetter at 
det påhviler utbygger krav om istandsetting av eventuelle 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 ustrukturerte 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.



Rådmannens kommentar: 
Rådmannen har ingen ytterligere kommentar til forslagstillers bemerkninger. Rådmannen ønsker 
allikevel å påpeke kommentarens siste setning. Det er ca 30 ”frie” parkeringsplasser innenfor 
dette område i dag. Prosjektets parkeringsareal i 1. etasje er tenkt for reguleringsplanens 
tilhørende næringsvirksomheter.

”Det Gode Årnes” v/Helge Onsrud, Ingrid Fyhri, Sissel Kjos, Eva Nordby, Birger Areklett,
Oddbjørg Reset, Liv Glasser, brev av 5. desember 2016:
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.

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

Rådmannens kommentar:
Rådmannen har ingen særskilte kommentarer til merknaden. 

Adv. Svein Arild Pihlstrøm på vegne av: Egil Aanerud, Ole Tønsberg, Per Stian 
Kristiansen og Inger og Erik Rønningen, brev av 6. desember 2016:
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. Det vises ellers til at det er oppgitt feil dato for formannskapets 
vedtak i varslingsbrevet.

Forslagsstillers 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 formannskapets vedtaket 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).



Rådmannens kommentar:
Rådmannen har ingen direkte kommentarer til merknaden. Det vises til for øvrig saksframlegget 
med vedlegg og de vurderinger som er gjort gjennom det.

Andreas Jahr AS v/Anita Jahr, brev av 16. og 25. november 2016:
Forespørsler på mail hvor det vises til mottatt varslingsbrev vedr. oppstart av planarbeid for 
ÅrnesKvartalet. Det bes om ytterligere opplysninger om planarbeidet.

Forslagsstillers kommentar:
Plankonsulent svarer tilbake i mail av 25.11.16 at det for øyeblikket ikke er andre dokumenter i 
saken enn de som er utsendt ved varslingen. Etter dette er det ikke mottatt ytterligere 
kommentarer til varslingen.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen har ingen kommentar. 

Planforslaget:
Rådmannen vurderer det som positivt at utbygger og hjemmelshaver ønsker å bygge nytt og 
satse på en videreutvikling av Årnes sentrum. Intensjonen bak utbyggingen er å etablere nye 
lokaler for å videreføre de forretningene som er i dagens bygg i nye oppdaterte og hensikts-
messige bygg. 

Adkomst og gatetun:
Rådmannen vurderer prinsippene i adkomst og gatetun til å være i henhold til prinsippene om en 
god tettstedsstruktur. Forbindelsen Amfi Årnes og Årneskvartalet anses til å være hoved-
forbindelseslinjen for gående i området. Dette sammen med fortau langs gatene rundt bygget. 
Gjennom prosess og prosessmøter er det tilkommet endringer i det indre uterom og 
forbindelseslinjen mellom Amfi og Årneskvartalet. Dette innebærer blant annet at grøntområdet 
foran inngangspartiet til Årneskvartalet har blitt utvidet. Den av forslagstiller foreslåtte 
glassgangen som skulle forbinde forretningene er også tatt ut av planforslaget. Rådmannen 
vurderer disse endringene til å være gode bidrag til å få på plass mulighet for et større og bedre 
fungerende uterom og møteplass. Rådmannen har i prosessen vurdert at glassgangen ville 
kunne skape mer avstand og lukket byrom, samt at faktisk tilgjengelig uterom her hadde blitt lite. 
Endringen ved å fjerne glassgangen og det lille parkeringsområdet frigjør et større uteareal for 
etablering av møteplass og funksjoner og tiltak knyttet opp denne. 

Vann og avløp:

Ved en framtidig utbygging inn mot området for kulverten til Drogga er det viktig å ivareta 
sikkerhet for denne i alle faser. Dette både gjennom utbyggingsperioden og for etterdriftsfasen. 
Rådmannen vurderer at dette er i varetatt gjennom forslag til reguleringsbestemmelser. Utbygger 
har ansvar for dette gjennom utbyggingsperioden og skal dokumentere kulvertens tilstand og 
eventuell påvirkning 5 år etter ferdigstillelse av utbygging.  

Foreslått bebyggelse:
Oppbyggingen av detaljreguleringsplanen er todelt. Den ene delen er arealene som er regulert 
som påbygg tilknyttet eksisterende bebyggelse som i dag huser sporten, bokhandelen og 
interiørforretningen. Den andre delen står for seg som en egen og uavhengig nybyggsdel, 
etablert etter riving av eksisterende bebyggelse på tomteområdet.

Eksisterende bebyggelse som tenkes bevart er regulert med påbyggsmuligheter innenfor dagens 
veggliv. Nye arealer følger den eksisterende bebyggelsen. For denne delen, BBFK1-BBFK2, er 
det regulert inn mulighet for et ekstra etasjeplan i tillegg til dagens høyder, dvs. henholdsvis en 3. 
og en 4. etasje. I denne sammenheng bemerkes det av forslagstiller at en økning av BBFK2 til 4 
etasjeplan, høydebegrenset gjennom makscote for gesims, ikke vil ha skyggende eller 
skjermende virkning for BBFK3. Dette vurderes spesielt viktig ut fra at det tenkte nybygget i 



BBFK3 planlegges med en videreføring av elementer fra ”S1-strukturen” i gateløpet. Dette er 
også et moment tilknyttet BBFK1 og 2, men her vil nytt areal framstå som påbygg i 3. og 4. 
etasje, og vil ikke være like lett tilgjengelig for implementering av ”S1-elementer”. Rådmannen 
vurderer at et viktig premiss som stilles i KDP-09 er å videreføre krav til tilpassing og materialbruk 
innenfor de deler av bygg som faller innenfor delområde S1. Dette da fasader for BBFK 1 – 3 (og 
5).

Den andre delen av planens bebyggelse er knyttet til nybygg etter riving. Disse arealene 
fremkommer i planen som BBFK3-BBFK7. Her er det lagt vekt på at ny bebyggelse skal følge 
gateløpet langs Jernbanegata fram til Rådhusgata, og med forretningsareal og inngangssoner 
som henvender som mot fortausarealet. Nytt næringsareal fordeler seg med ca. 3000m2 fordelt 
på to etasjer. På gateplanet er ca. 600m2 av dette arealet avsatt til parkering for næringsdelen.
Rådmannen vurderer slik størrelse på næringsarealet til å være hensiktsmessig i forhold til i 
prosjektet tiltenkte formål og næringstilbydere. 

For den ovenpå liggende boligdelen er det ulik oppfatning fra rådmannen og forslagsstiller om 
bygningsmasse. De ulike synspunkt for dette vil bli vurdert og framlagt i det her påfølgende. 
Rådmannen anbefaler at dette forholdes belyses og tas til drøfting gjennom den politiske 
behandling og påfølgende høringsperioden. Deretter tillegges det forholdet til avklaring gjennom
saksforberedelse og politisk sluttbehandling av planforslaget. 

…punktvis høyere:
Hovedmomentet for uklarhet mellom rådmannen og forslagsstiller er begrepet «punktvis høyere»
som stilles i KDP-09. 

Følgende hjemles i KDP-09 dennes bestemmelse «§ 3.1.2 Byggehøyder». Hele bestemmelsens 
ordlyd hitsettes:

Innenfor felt S1-S6 kan det tillates ombygging, nybygg og tilbygg med byggehøyder på 
inntil 4 etasjer.
Innenfor felt S3, S4, S5 og S6 kan det for deler av feltet tillates byggehøyder på inntil 5
etasjer og punktvis høyere, forutsatt omfattende faglig dokumentasjon og vurdering i
reguleringsprosessen på at valgte løsning bidrar positivt til arkitektonisk utforming og
stedsutvikling.
Nøyaktig etasje- og byggehøyde fastsettes i bebyggelses-/reguleringsplan.

Rådmannen minner igjen på at reguleringsplanen er innenfor delfelt S1 og S3.

I forslagsstillers dokument «analyse av byggehøyder» framholdes vurderinger rundt dette: 
Når en legger vurderingene i KDP-09 til grunn for utarbeidelse av detaljplandokumentet, er det 
naturlig først og fremst å slå fast at førende høydevurderinger i gjeldende KDP åpner for 
byggehøyder på 5 etasjer innenfor S3-S6. Ut fra dette vurderer forslagstiller at det må være tillatt 
at 5 etasjer er akseptert som byggehøyde i sentrum, i denne sammenheng innenfor det aktuelle 
planområdet i S3. Videre vises det av forslagstiller til KDP’ens åpning for «punktvis høyere». Det 
vises også til Asplan Viaks «Analyse av fortetting- og transformasjonspotensiale i Årnes». Denne 
tar for seg ulike tenkte byggehøyder og scenario ved ulik utbygging. For en tenkt utbygging i 8 
etasjer kommenteres det at «Byggene er punktvis trukket opp til 8 etasjer som en tolkning av 
bestemmelsenes ordlyd: ”punktvis høyere”». Ut fra forslagstillers vurdering vil denne høyden (8 
etg.) være spesielt positiv, vurdert ut fra områdets sentralitet. Videre og ut fra et 
fjernvirkningssynpunkt vil imidlertid denne høyden kunne oppfattes som negativ.

Rådmannen vurderer og er av den oppfatning av at delområdet S3 kan tåle en utbygging opp mot 
8 etasjer. Det er derimot måten dette utbygges på som er uklart. Ut fra forslagstillers vurdering og 
bedømmelse kan denne punktvisheten tillegges på bygningsvolumer med en basis i 5 
underliggende etasjer. 



Rådmannen vurderer at punktvisheten gjelder for mer frittstående bygningsvolumer. Dette oppført 
fra lavere grunnivå/terreng, alternativt på en lavere basis av sammenhengende næringsarealer i 
første og eventuelt andre etasje. Rådmannen vurderer at reguleringsplanens skisserte utbygging 
vil gi et for massivt og avvikende bygningsvolum i forhold til de bygningsvolumer som Årnes for 
det meste er bygget opp av. 

Ved en oppdeling av bygningskropp anser rådmannen at man vil kunne videreføre momenter av 
det som tidligere er framholdt som noe av det unike ved Årnes; bygningsstruktur med mindre 
volumer og åpne rom mellom byggene. Det har blant annet tidligere vært poengtert Bermingrud-
byggets massivitet og bygningsvolum. Dette selv om bygget i seg selv ikke er så høyt. Likeledes 
var bygningsvolum en av begrunnelsene for avslaget til Sentrumsgården i 2007. Høyde og 
bygningsvolum var også utslagsgivende for politisk vedtak for Glomma Boligparks siste 
omregulering. 

Prinsipper og forståelse for begrepet punktvis høyere er forsøkt illustrert i nedenfor stående figur.

Forslagsstillers planbeskrivelse og øvrige dokumenter vedrørende byggehøyder argumenterer for 
det foreslåtte nybyggets oppbygging og inntrappinger. Det vises til hvordan disse inntrappingene 
er ment å hensynta byggets plassering innenfor delområde S1. Rådmannen har i prosessen 
uttrykt at denne fasaden (BBFK3) ivaretar noen av disse hensyn og krav. 

Det har vært noe ulik oppfatning mellom forslagstiller og rådmannen om det er riktig å 
omplassere den høyere delen av bebyggelsen inn i mot Amfisenteret, enn som foreslått mer 
sentrisk i prosjektet. Forslagstiller ved plankonsulent har drøftet dette gjennom skisseløsninger, 
og anser at det riktige er å trekke høy-byggsdelen nordover og opprettholde dens plassering som 
opprinnelig tenkt. Dette begrunnes blant annet med at man da unngår at ”porten” inn til 
innerområdet i sentrum blir påvirket av høybygget. Rådmannen vurderer at de alternative 
skissene til å være svært mangelfulle og til å vise et usannsynlig bygningsvolum som ikke står i 
samsvar med det ønskede bygningsvolumet som er i debatten. 

Rådmannen ønsket blant annet også å se på en slik endring av plassering av høy-byggsdelen for 
å opprettholde viktige siktlinjer gjennom sentrum. Men slik alternativ er nå ikke fremmet. 

Rådmannen vurderer at Årneskvartalets volum og høyde medfører at man mister viktige siktlinjer 
som knytter høyderyggen ved kirka og platået nede i sentrum sammen. Rådmannen ønsker å 
påpeke følgende siktlinjer: Fra Trekanten park mot kirka og trehusene i Kirkegata. Fra Skolegata 
(utenfor Aanerud bakeri) til Solbraa. Dette er viktige siktlinjer som knytter trehusbebyggelsen i 
Skolegata og kirka/trehusene på høyderyggen sammen, og dermed bidrar til en helhet. 
Rådmannen mener høyde og volum i prosjektet er med på å svekke sammenhengen mellom 
trehusbebyggelsen på Årnes.  



Foto som viser siktlinje fra Trekanten-park og mot Årnes kirke.

Eiendomsforhold:

Rådmannen ønsker å påpeke at gjennomføring av prosjektet som planen omfatter vil medføre 
inngrep på annen manns grunn. Dette i form av opparbeidelse av fortau inn mot Bunnpris og 
gatetun inn mot Sykepleierprodukter. Om forslagstiller ikke oppnår enighet med disse 
eiendommene kan opparbeidelse og ferdigstillelse av disse uteområdene innebære 
ekspropriasjon. 

KONKLUSJON:

Rådmannen er positiv til en utbygging av kvartalet og tilrettelegging for økt næringsvirksomhet i 
Årnes sentrum. Dette da ved tilrettelegging og videreføring av eksisterende forretninger, men 
også ved tilrettelegging for nye virksomheter. 

Rådmannen er betenkt over bygningsvolum og byggehøyder for dette prosjektet. 
Bygningsvolumet vurderes å være avvikende fra det eksisterende bygningsmiljøet som anses 
som del av det unike med Årnes. Dette er det første store utbyggingsprosjektet i Årnes sentrum 
på flere år, og vil kunne sette presedens for tilsvarende prosjekter. 

Som konklusjon ønsker Rådmannen å påpeke at det gjennom hele prosessen har vært en tydelig 
uklarhet mellom forslagsstiller og administrasjonen vedrørende reguleringsplanens foreslåtte 
byggevolum og byggehøyder. Dette er det ikke oppnådd enighet om selv etter flere prosessmøter 
mellom rådmannen og forslagstiller. Rådmannen velger derfor å fremme planforslaget til politisk 
1. gangs behandling og høring med dette forholdet uavklart. Rådmannen ønsker da at den 
påfølgende politiske prosess og høringsperiode belyser og argumenterer dette temaet. Innspill fra 
disse prosessene tas så videre inn i saken og forholdet avklares ved politisk sluttbehandling og 
vedtak av detaljreguleringsplanen.


