
 
 
 
 
 

 

MØTEREFERAT 
 

Årnes 3. april 2017 
 
    
 
 

   

Prosessmøte nr 4 for detaljregulering for Årneskvartalet 

Møtedato:  30. mars 2017, kl 14:00 

Møtested:  Nes rådhus, Rådmannens møterom 

Deltagere:  

Tim Holvik   Forslagsstiller 

Morten Engeflaen Forslagsstiller  

Ole Bjarne Folmo Forslagsstillers plankonsulent  

Arild Skogholt  Kommunalsjef 

Elisabet Frøyland Virksomhetsleder  

Thor Albertsen  Planrådgiver  

Martin Martinsen Vegingeniør  

Kristoffer Andersen Kulturminnerådgiver 

Camilla Smedsrud Planrådgiver/referent  

 

Referat: 

Thor redegjorde innledningsvis for av klagesak for dispensasjonsbehandling er oversendt til 

Fylkesmannen som klageinstans. Tiltakshaver ba om at reguleringsprosessen fortsatte selv om Nes 

kommune ikke har fått tilbakemelding fra FMOA. 

Bygningsvolum: 

Prosjektet har gått bort fra det alternative forslag B. Administrasjonen er av den oppfatning at det 

fortsatt er mange omforente momenter fra tidligere i prosessen som ikke er fanget opp når 

prosjektet har reversert til utbyggingsforslaget som lå inne i det opprinnelige forslag A. 

Bygningshøyde: 

Forslagsstiller har gått en ny runde på etasjeantallet. Ser bort i fra 8 etasjer nå konsentrert om 7 

etasjer. Høydevirkning menes størst mulig redusert nå.  Forslagsstiller mener at de i det forslaget 

som oversendes ligger innenfor rammen av det som er drøftet tidligere vedrørende bygningsvolum. 

Forslagsstiller tror det er vanskelig å komme fram til en fullstendig enighet. Videre at det ikke er 

mulig å dele opp bygget i mer frittliggende bygningsvolumer. Tomten er av et begrenset areal. 

Forslagsstiller vurderer at KDP Årnes 2009 legger opp til en generell tillatt byggehøyde på 5 etasjer. 

Videre at det på denne punktvis kan oppføres ytterligere etasjer. Planavdelingen er av den forståelse 

at punktvis høyere er frittstående punkthus med begrenset grunnflate denne kan tillates oppført 
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utover 5 etasjers høyde, alternativt som mer frittstående bygningskropper på en base av 1 eller 2 

underliggende (nærings)etasjer.  

Gatetun: 

Prosjektet medfører en stor utnyttelse av tomt. Naboeiendommene kan trolig ikke utbygges med 

samme utnyttelsesgrad. Administrasjonen er av den oppfatning at prosjektet ikke bidrar til felles 

løsninger som bidrar til et yrende gateliv og uterom i Årnes. 

Administrasjonen foreslo å ta bort de 4 parkeringsplassene ved inngangspartiet samt også å fjerne 

glassgangen som er foreslått i reguleringsforslaget. Samlet vil dette kunne legge grunnlaget for en 

mulig møteplass.  

Det ble fra administrasjonen påpekt at bestemmelsene legger opp til at utstillingsmonterene på 1. 

etasjes parkeringsareal kan stikke inntil 1 meter inn i gatetunarealet. Forslagsstiller mente at det er 

reelt å diskutere utstillingsmonterene og deres utforming.  

Planavdelingens kommentar etter møtet: Det er ønskelig at utstillingsmonterene videreføres, men 

disse må være mer i flukt av veggliv slik at de ikke innvirker negativt på arealet for gatetun f_SGT2. 

Bestemmelsene må hjemle gatebruksstandard for materialvalg og opparbeidelse - nåværende forslag 

til reguleringsbestemmelser legger opp til skjønn.  

Veg: 

Forslagsstiller har ikke oppnådd enighet med hjemmelshaver på naboeiendom om kjøreretning inn i 

området. De kan ikke akseptere en enveiskjøring langs veggliv inn i området. Tiltakshaver fremla at 

det kan aksepteres enveiskjøring dersom kjøreveg anlegges 50/50 på eiendomsgrense.  

Forslagsstiller mente at dette ikke kan klassifiseres som en adkomstveg. Foreslåtte veg er ikke i 

henhold til krav til minste vegbredde i Statens Vegvesens håndbøker.  

Administrasjonen vil komme med tilbakemelding vedrørende veg inn i området. 

Andre forhold: 

Sjansen for innsigelse fra SVV på støy er tiltakshaver villige til å ta. Forslagsstiller påpekte at 

Vegvesenet ikke uttalte noe om dette i sin merknad ved varsel om oppstart. 

Renovasjon. Esval har ikke renovasjonsbil for tømming av fullstendig nedgravd løsning. Må avklares 

med renovasjonstransportør.  

Akser og siktelinjer må omtales. Kirken sett fra Rådhuset- denne forbindelsen er utfordret av 

Årneskvartalet slik prosjektet foreligger. Fjernvirkning fra Årnes Bru- landskapskvaliteter. Høydene/ 

proporsjonene i forhold til åsen kirken, også berørt i transformasjon og fortettingsanalysen. 

Byggene som er forutsatt revet i prosessen må beskrives bedre i plandokumentene. 
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I det øvrige i møtet ble forslag til reguleringsbestemmelser og plankart gjennomgått og kommentert. 

Siden begge parter har arbeidet med dokumentene/sak i mellomtiden refereres det ikke her til 

denne gjennomgangen. 

Framdrift: 

Forslagsstiller og administrasjon jobber for å få til behandling i maimøte. Problemstillingene er 

komplekse og omfattende.  

Administrasjonen gir tilbakemelding før lunsj mandag 3. april 2017 vedrørende vegløsning, innen 

samme dag oversendes dette møtereferatet. Forslagsstiller oversender korrigerte dokumenter innen 

kl 12 onsdag 5. april 2017.  

 

 
 


