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Varslingsbrev til naboer og aktuelle høringsinstanser.   
 
 
I tillegg til kunngjøring av 08.10.2016 i lokalavisa Raumnes, varsles naboer og aktuelle 
høringsinstanser gjennom følgende utdypende varslingsbrev : 
 
Varslingen gjelder : 

- pbl § 12-8, oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan, 
- pbl § 17-4, oppstart av forhandling om utbyggingsavtale, 
- pbl § 1-7 og § 12-15, parallell behandlings av plan- og byggesak. 

 
Planområdet : 
Det vises til vedlagte kartutsnitt med avmerket plangrense. Gnr/bnr er også angitt på 
kartutsnittet. 
 
Planområdet omfatter følgende gnr/bnr, (bnr er angitt i stigende rekkefølge) 

- 168/8, 36, 213, 376, 377. 
Planområdet berører også arealet inn mot eksisterende bebyggelse på 

- 168/59 og 179, 
samt inngår som del av gategrunn på 

- 168/26. 
 
For en mindre del av planområdet i sydøst, ved krysset Jernbanegata/Rådhusgata, som 
omfattes av 168/26, (Nes kommune), er den et pågående makeskifte med 168/36 (Drogvin 
AS), for den aktuelle delen av 168/26. 
 
Planstatus : 
Planområdet er del av S1/S3-området i gjeldende KDP-Årnes. Det er blitt gjennomført en 
dispensasjonsprosess som ble sluttbehandlet i formannskapsmøte 03.10.2016, hvor det ble gitt 
tillatelse til å igangsette delregulering i området. 
Oppstartsvarslingen i planområdet er derfor i tråd med gjeldende vedtak, samt i h.h. til 
aktuelle varslingsprosedyrer som beskrevet i oppstartsmøte avholt 02.11.2016. 
 
Formål : 
Detaljreguleringen skal tilrettelegge for etablering av blandet formål : Bolig/forretning/kontor. 
Det vil således være sammenfall i aktuelle formål mellom gjeldende KDP-Årnes og ny detalj-
regulering. 
 
Planlagt bebyggelse : 
Det tenkes etablering av parkeringskjeller under all ny bebyggelse der hvor dette vil være 
hensiktsmessig. 
Fra 1.etasjes nivå tenkes to plan med næringsarealer for forretning og kontoraktiviteter. 
Fra 3. etasjeplan etableres det leiligheter av ulik størrelse. Leilighetsdelen av bebyggelsen 
tenkes avsluttet på ulike etasjenivåer med syv etasjer som maksimalhøyde. Det tenkes tilrette-
lagt for takterrasse på ulike etasjeplan, samt på øvre plan, dvs. dekke over 7. etasje. 
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Utredningstema i planprosessen : 
Det vil bli tilrettelagt for en grundig utredningsprosess tilknytet detaljreguleringsplanen, det 
vises her til oppstartsmøte hvor følgende momenter ble vektlagt som spesielt viktig : 

- ROS-analyse 
- Geoteknisk utredning 
- Støyrapport 
- VA-plan 
- Trafikksikkerhet 
- Barn- og unges rettigheter 
- Folkehelse/grønnstruktur 
- Medvirkningsprosess  

 
I tillegg til disse områdene vil det bli vektlagt vurderinger tilknyttet 

- Byggehøyder 
- Nær/fjernvirkning 
- Gode arkitektoniske løsninger 

 
Det er avgjort av kommunen ved oppstartsmøtet at saken ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
Øvrige varslingsmomenter : 
Det skal startes forhandlinger om utbyggingsavtale mellom Nes kommune og Drogvin AS. 
Det varsles også mulighet for parallell behandling av plan- og byggesak. 
 
Ytterligere opplysninger :  
Varsel om planarbeidet legges ut på nettsidene til Nes kommune : 
www.nes-ak.kommune.no 
 
For ytterligere opplysninger om planarbeidet kontakt : Romerike Arkitekter AS på 
Epost : folmo@romark.no  eller på telf.: 63901355. 
 
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 6. desember 2016 til : 
Romerike Arkitekter AS 
Postboks 166, 
2151 Årnes. 
 
 
 
Vedlegg : Kartutsnitt med plangrense 
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