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Referat - oppfølgingsmøte II reguleringsplan gbnr. 168/36 m.fl. 

 
Tid: 2. februar 2017, kl. 12.00-13.30. 
Sted: Møterom teknisk, Nes rådhus 
Deltagere: 
Ole Bjarne Folmo   forslagsstillers plankonsulent 
Morten Engeflaen   forslagsstiller 
Tim Holmvik        forslagsstiller 
Thor Albertsen        planrådgiver, Nes kommune 
Camilla Smedsrud  planrådgiver, Nes kommune 
Elisabet Frøyland    virksomhetsleder areal og miljø, Nes kommune 
Kristoffer Andersen  kulturminnerådgiver, Nes kommune 
Thomas S. Løkenlien  VA- ingeniør, Nes kommune 
Mona Ellingsen VA- ingeniør, Nes kommune 
 
 
I forkant av møtet har Nes kommune har fått oversendt utkast til plankart, forslag til 
reguleringsbestemmelser, eksempel på illustrert utomhusplan for hele S3, samt illustrasjoner på 
bebyggelse fra ulike fotostandpunkt.  
 
Fra oppfølgingsmøte den 23. november 2016, har forslagstiller på oppfordring fra 
rådmannen i Nes kommune blitt bedt om å se på alternativ løsning for bygningsvolum, 
renovasjonsløsning, varelevering, trafikksituasjonen og mulighet for enveiskjøring i området. 
 
Kommunen ønsket velkommen og innledet kort. Referat fra møte 23. november 2016 er godkjent. 
 
Forslagsstiller Holmvik orienterte deretter om status i arbeidet. Har som ambisjon at dette er siste 
underveismøte i denne fasen av reguleringsprosessen. Siden sist møte er det gjennomført 
grunnundersøkelser og utarbeidet rapport fra Løvlien Georåd. Det bes om at rapporten blir 
oversendt Nes kommune som del av plandokumentene. Makeskifte på deler av eiendommen er 
gjennomført og eiendomsgrenser er klarlagt. Prosjektet opplever stor interesse fra publikum på 
sosiale medier. Nes kommune har fått oversendt utkast til VA- plan fra Asplan Viak. Forslagstiller 
har inntrykk av at kulverten «ligger der den skal» i forhold til kartet. Kulverten vil være mer eller 
mindre sammenfallende med kjørearealet inn i området.  
 
Forslagstiller tok deretter opp problemstillinger knyttet til mailutveksling mellom Nes kommune, 
Asplan Viak og tiltakshaver vedrørende behov for ytterligere utredninger innen VA. Dette omtales 
under temaet vann og avløp nedenfor. 
 
Vann og avløp 
 
Nes kommune redegjorde: 
 
Drogga føres i dag i glassfiberkulvert i det som i utkast til reguleringskart skisseres som østlig 
kjørevei inn i planområdet. Det er i dag vilkårlig parkering og kjøreretning over kulverten. Nes 
kommune mener at etablering av enveiskjøring over kulverten kan gi en mer konsentrert 
trykkbelastning som dermed kan gi uheldige konsekvenser. 
 



 

 

Kulvertens stabilitet er avhengig av støtte rundt alle sider. Endringer og masseforflytning ved og 
rundt kulverten vil kunne påvirke stabilitet og tålegrense. Dette gjelder også endret 
trykkbelastning på overflaten. I Asplan Viaks utkast til VA- plan savner Nes kommune en mer 
inngående redegjørelse rundt og konklusjon om kulvertens tålegrense for både sideveis- og 
overflatebelastning. I byggefasen vil det være nødvendig å gjøre tiltak for å sikre i forbindelse 
med belastning av tunge anleggsmaskiner og kjøretøy osv. I reguleringssprosessen må det 
foreligge krav til detaljprosjektering som viser at sikkerheten for kulverten både under 
byggeperioden og for den fremtidige permanente situasjonen, blir ivaretatt. Slik prosjektering skal 
også vise adkomst-mulighet for utbedring dersom skade skulle oppstå som konsekvens av 
tiltaket. Sikring av at slik prosjektering blir gjennomført, tas inn i reguleringsbestemmelsenes § 3 
Fellesbestemmelser under pkt ”Godkjenning av VA-anlegg”.  Tilgang for VA-anlegg må sikres i 
forhold til framtidig drift og vedlikehold i henhold til gjeldende normer. Det er behov for tydelige 
illustrasjoner på kulvert og overvannsledninger vist i samme tegning som vei og kjøremønster. 
Forslagsstillers plankonsulent vil sørge for dette.  
 
Forslagsstiller og forslagsstillers plankonsulent ser den sikkerhetsmessige utfordringen med at 
kulverten vil få økt belastning i utbyggingsperioden. Det ble bedt om at Nes kommune sender en 
tydelig bestilling til Asplan Viak om krav til ivaretagelse av VA- anlegg, herunder kulvert for 
Drogga. Kopi av epost sendes tiltakshavere. Tiltakshaver vil også tv-kjøre kulvert etter at 
prosjektet er gjennomført for å påse at anlegget ikke har blitt påført skader. 
 
Behov for ytterligere utredninger innen VA- området 
I forbindelse med revidering av kommunedelplan for Årnes er blågrønn struktur et relevant 
plantema. Herunder er Drogga i større utstrekning et viktig tema. Med tanke på framtidig økning i 
nedbørsmengder og klimaendringer er det behov for å vurdere kulvertens kapasitet. Dette 
innebærer en modellering for hele nedbørsfeltet, hvor kapasitet for både Drogga og to andre 
overvannsledninger må vurderes. Denne modelleringen må ligge til grunn for å kunne utelukke 
en utskifting av kulvert for Drogga i sammenheng med utvikling av Årneskvartalet. 
 
For å sikre ønsket framdrift i arbeidet med kommunedelplan for Årnes er kommunen i disse dager 
i prosess med innhenting av konsulentbistand. Kommunen ser imidlertid at enkelte 
temautredninger kan bestilles relativt rask parallelt med øvrig konsulentarbeid forutsatt at 
leverandører med rammeavtale har tilgjengelig ressurser for oppdraget. Nes kommune vil påta 
seg modellering og beregning av nedbørsfeltet. Øvrige problemstillinger knyttet til planområdet vil 
være tiltakshavers ansvarsområde. 
 
Forslagsstiller la vekt på at det er viktig å avklare rollene og grensesnittet mellom hva som skal 
utredes av prosjektet og hva som skal utredes av kommunen 
 
Kommunens VA- ingeniører fratrådte deretter møtet. 
 
Forslagsstillers plankonsulent redegjorde for planforslaget med forslag til bestemmelser på 
foreliggende stadie. Det er også utarbeidet en illustrasjon som viser hvordan helhet i S3 
potensielt kunne vært tenkt løst.  
 
Trafikk  
For trafikksituasjonen i planområdet legger forslaget opp til at det avgrenses til enveiskjøring inn i 
østre del av planområdet (avkjøring fra Rådhusgata), mens utkjøring (til/ fra Jernbanegata) fra S3 
nordlig retning utenfor planområdet opprettholdes toveiskjørt som i dag. Plankonsulent har i 
skissen illustrert et skille mellom fotgjengernivå og kjørefelt og ser for seg å etablere et nivå for 
gående som ligger høyere i terrenget enn kjørevei. 
 
I innkjøring til planområdet fra Rådhusgata har Nes kommune tidligere påpekt at varelevering til 
eiendom 168/59 (i dag Bunnpris), øvrig trafikk i tillegg og en skissert nedkjøring til 



 

 

parkeringskjeller for Årneskvartalet, potensielt kan være en trafikkmessig utfordring. 
Plankonsulent redegjorde for tanken om en forlenget buffer som avgrenser varemottaket til 
eiendom 168/59, som således har til hensikt å gi en bedret situasjon for gående og syklende.  
 
I møtet ba Nes kommune om at det forelegges dokumentasjon/ avtale om tillatelse til regulering 
på naboeiendommer til 168/36 m.fl. dersom forslagsstiller ikke har til hensikt å ekspropriere 
arealene. På foreliggende utkast til reguleringskart gjelder dette gbnr. 168/59 som omfattes av 
SKV1-3 Kjøreveg, SGT3 Gatetun, SVT2 Annen veggrunn- tekniske anlegg og SGT1,3 og 4 
Gatetun. Videre berøres gbnr. 168/179 av SGT1 Gatetun. Tiltakshaver mente at dette kunne tas 
ut som krav i reguleringsbestemmelse. Det er tiltakshavers oppfatning at det ikke er noen 
forutsetning for planbehandling eller for vedtak av et plandokument at det foreligger avtale om 
tillatelse til regulering på naboeiendommer. Planavdelingen anbefaler at slike avtaler inngås og 
dokumenteres i planprosessen. Dette for å vise for videre prosess at alle ledd i reguleringen er 
avklart ved utleggelse til offentlig ettersyn og senere vedtak.  
 
Etterskrift fra Nes kommune: Under utarbeidelse av referatet har kommunen blitt oppmerksom på 
at formålsgrensen for bebyggelse på gbnr. 168/377 i utkast til reguleringskart er trukket ut i 
eiendomsgrensen. Det samme gjelder BRE2 renovasjonsanlegg. Dette må avklares innen 
endelig planforslag forelegges kommunen. 
Etterskrift fra tiltakshaver: Formålsgrense mot gbnr 168/377 Årnes sport vil bli endret.  
 
Hvis ikke annet er bestemt i plan etter plan og bygningslovens kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en 
avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.  
Ovennevnte krav om dokumentasjon er i tråd med plan og bygningslovens § 29-4, 3. ledd 
bokstav a) som sier at kommunen kun kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere 
nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense når eier (fester) av naboeiendommen har 
gitt skriftlig samtykke. Byggegrenser fastsettes gjennom plan og bestemmelser.  

 
Ut i fra skisse til reguleringskart mener Nes kommune at trafikkføring til gbnr 168/59 i felt SKV3 
kan bli en utfordring i forhold til øvrig parkeringssituasjon. 
Etterskrift fra tiltakshaver : Tiltakshaver har hatt koordinerende møte med representant for gbnr 
168/59 vedr. trafikksituasjonen mellom eiendommene.  
 
Utkast til reguleringskart avsetter 5 områder sykkelparkering for kunder. Sykkelparkering for 
beboere anlegges i tilknytning til parkeringskjeller.  
 
Renovasjon 
Renovasjonspunkter er skissert som nedsenkbare moloker som heises opp med krankrok. 
Tiltakshaver undersøker eventuell refusjon for bruk av molok med Esval. 
 
Nes kommune ba om at det sørges for at plassering av renovasjonsløsning tillater avhenting uten 
at dette er til hinder for øvrig trafikkavvikling, gående og syklende. 
 
Uteoppholdsarealer 
Nes kommune oppfatter at alle uteoppholdsarealer skal opparbeides på private balkonger og på 
takterrasse. På nåværende tidspunkt er det vanskelig for kommunen å vurdere om fellesarealene 
vil gi de nødvendige kvaliteter for beboere. Kommunen vil stille krav til kvalitet og størrelse i 
reguleringsbestemmelsene som omfatter uteoppholdsarealer. 
Plankonsulent viste til at det er avsatt 180-200 m2 til takterrasse, men at det er vanskelig å finne 
et nivå i reguleringsbestemmelsene som dekker det kommunen etterspør. Utomhusplanen vil 
angi kvaliteter som beplantning, belysning osv. 
 
 



 

 

Utkast til reguleringsbestemmelser 
Generelt mener Nes kommune at foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser er lite 
forpliktende og skyver mye over i behandling av byggesaken. Bestemmelsene benytter svært 
mye «kan», dette er uheldig og bes strammes opp. 
Kommunen gjorde oppmerksom på at støybestemmelsen kan være noe svak. Det vises til 
standardbestemmelse fra SVV. 
Plankonsulent viste til at kommunen ikke hadde kapasitet til å gjennomføre trafikktelling slik som 
opprinnelig avtalt. Det er dermed lagt opp til bestemmelser om støy som forholder seg til 
avvikssone for støy i reguleringsplan for sentrum. Plankonsulent kvalitetssikrer disse 
bestemmelsene i etterkant av møtet. 
 
Kulturminnevern 
Nes kommune framholdt at det er viktig at materialer som benyttes tilpasses eksisterende 
bygningsmiljø. Dette er særlig viktig for fasader ut mot stasjonsbyen (S1). 
 
Byggehøyder 
Forelagt utkast til reguleringskart viser arealer for bebyggelse med definerte soner for maks 
gesimshøyde uten spesifikt angitt etasjeantall. Forslagsstiller viste til overordnede myndigheters 
uttalelser til planoppstart hvor det synes det ønskelig med en høyere utnyttelse. Forslagsstiller 
ønsket dermed å drøfte alternativer med 7 eller 8 etasjer. Plankonsulent viste til drøfting i forrige 
oppfølgingsmøte hvor kommunen ba om at høydepunktet på bygget trekkes sørover, men hvor 
plankonsulent argumenterte med at dette ikke var heldig ved å hindre den visuelle situasjonen for 
det indre området av sentrum. Forslagsstillers plankonsulent mener at nye skisser viser et 
tilbaketrukket høydepunkt og at bebyggelsen er smalere enn sist. Det er lagt til en etasje, men 
redusert på bredde. Forslagsstiller ba kommunen om å velge mellom tidligere framlagte skisser 
og foreliggende forslag.  
 
Nes kommune ønsket en illustrasjon på hvordan fjernvirkningen av tilsendte skisser vil bli. 
Plankonsulent utarbeider illustrasjon på fjernvirkning sett fra fotostandpunkt i Kirkevegen, fra 
indre rom (Aanerud) samt fra standpunkt vest for Årnes bru. Illustrasjoner ble oversendt i 
etterkant av møtet.   
 
Etterskrift: Nes kommune mener at forelagte skisser ikke viser tilstrekkelig reduksjon av 
bygningsvolum slik som etterspurt i møte 23. november 2016. Kommunen ba om en redusert 
bruk av trapping og heller legge til en etasje for å unngå et massivt uttrykk, men finner ikke at 
forelagte skisser løser dette på en tilfredsstillende måte.  
Etterskrift fra tiltakshaver: Tiltakshaver vil fremme planforslaget med maksimalt 7 etasjer.  
Etterskrift fra Nes kommune: Bygningshøyde må hjemles i maks kotehøyde.  
 
 
 
 
 
 

Referent: Camilla Smedsrud og Thor Albertsen 


