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2. gangs behandling - Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet - 
gbnr. 168/36 m.fl 
 

Rådmannens innstilling: 
 
De foreliggende alternativ til reguleringsplan som er utarbeidet etter offentlig ettersyn er ikke å 
anse som tilstrekkelig avklart og fullendt til å kunne legges fram til politisk vedtak.  
 
Reguleringsplanprosessen for Årneskvartalet avventer arbeidet med kommunedelplanen for 
Årnes. Høyder/utnyttelse, byrom og trafikk for området kan da vurderes inn i en helhetlig 
sammenheng.  
 
 
  



VEDLEGG: 
1. Forslag til reguleringsplan, datert 4. april 2017 og revidert 8. juni 2017. 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 9. november 2017 
3. Planbeskrivelse  
4. Orientering om prosess 
5. Fasade snitt mot naboeiendom 
6. Sammendrag av innspill etter offentlig ettersyn, med kommentarer 
7. Eksternt notat fra Plan 1, datert 12. november 2017 

 

8. Forslag til reguleringsplan, revideringsdato 25. oktober 2017  
9. Illustrasjonsplan, revidert 25. oktober 2017.  
10. Forslag til reguleringsplan, revideringsdato 9. november 2017 
11. Illustrasjonsplan, revidert 9. november 2017. 

 

12. Møtereferat for møte 30. oktober 2017 
 

13. Advokatfirma Nicolaisen & co – uttalelse på vegne av Martin Liland AS 
14. Advokatfirma Nicolaisen & co – uttalelse på vegne av Martin Liland AS 
15. Arkitekt Gamst AS – uttalelse på vegne av Roma Brus Shop Årnes.  
16. Videre framdrift for detaljreguleringsplan for Årneskvartalet. 
17. Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Offentlig ettersyn av detaljregulering – Årneskvartalet 
18. Akershus fylkeskommune - Uttalelse til offentlig ettersyn - Detaljregulering for 

Årneskvartalet 
19. Statens vegvesen - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Årneskvartalet 
20. Hafslund Nett - uttalelse til offentlig ettersyn 
21. Årnes Vel - Uttalelse til planforslaget for Årneskvartalet  
22. Raumnes historielag - høringsuttalelse Årneskvartalet 
23. Årnes Handels- og Næringsforening - Henstilling i forbindelse med Årneskvartalet 
24. Advokatfirma Nicolaisen & co – uttalelse på vegne av Martin Liland AS 
25. Arkitekt Gamst AS – uttalelse på vegne av Roma Brus Shop Årnes.  
26. Advokatfirma Nicolaisen & co - uttalelse på vegne av Roma Brus Shop Årnes AS 
27. Terje Smith - høringsuttalelse Årneskvartalet 
28. Inger og Erik Rønningen - uttalelse om planforslag for Årneskvartalet  
29. S. A. Pihlstrøm - Uttalelse på vegne av Ole Tønsberg 
30. Ola Opaker - uttalelse til detaljreguleringsplan Årneskvartalet 
31. Siv.ark MNAL Fredrik A S Torp - Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet  
32. Nes Kristelig Folkeparti - innspill til detaljreguleringsplan for Årneskvartalet  
33. Venner av Årnes - innspill til detaljreguleringsplan for Årneskvartalet. 
34. Venner av Årnes - vedlegg til innspill 

 

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). 
 
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 ble således innsendt 
Fylkesmannen (FMOA) som klageinstans for sluttbehandling. Avgjørelsen ble gitt fra FMOA i brev 
av 28. april 2017. FMOA avga følgende konklusjon i sitt brev: «Kommunens avgjørelse i 
realiteten er en prosessledende beslutning som ikke har vært bestemmende for noens rettigheter 
eller plikter etter fvl. § 2 bokstav b jf. bokstav a. Avgjørelsen er således ikke et enkeltvedtak som 
kan påklages». FMOA konkluderer i sitt brev at det ikke er påkrevet med særskilt dispensasjon i 
forbindelse med en pågående reguleringsprosess. 
 
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). 
 
Planforslaget ble behandlet i formannskapet i sak 17/43 i møte 23. mai 2017. Her ble det vedtatt 
å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn med voteringstallene 9 for og 2 i mot utleggelsen. 
Høringsperioden var til 25. august 2017. Det ble da gitt forlenget frist på grunn av tid for 
sommerferie. Offentlig ettersyn ble kunngjort via kommunens nettsider og annonse i avisa 
Raumnes. Berørte grunneiere, naboer, overordnede myndigheter, lag og foreninger ble varslet 
særskilt i brev. Rådmannen viser til tilhørende saksframlegg og planbeskrivelse ved 1. gangs 
behandling for utdyping av saken i den fasen av reguleringsprosessen. 
 
I oktober 2017 ble det i formannskapet behandlet politisk sak for informasjon om status og 
tematikk i innsendte innspill ved offentlig ettersyn. Rådmannen konkluderte med at det var mange 
uavklarte forhold i saken slik at planforslaget ikke kunne fremmes for politisk sluttbehandling. 
Rådmannen anmodet derfor de involverte grunneierne, som er omfattet av reguleringsområdet, til 
videre forhandlinger for framskaffelse av et omarbeidet og omforent planforslag. 
 
I etterkant av offentlig ettersyn er det avholdt flere møter mellom tiltakshaver og de øvrige 5 
berørte grunneiere/eiendommer som omfattes direkte av planforslaget. Det er også avholdt flere 
møter med Nes kommunes administrasjon gjennom prosessen etter offentlig ettersyn. Det er 
fortsatt uavklarte forhold mellom rådmannens faglige vurderinger og foreliggende planforslag. 
Dette spesielt trafikksituasjon/varelevering, gatetun/parkering og bygningsvolum. 
 
Reviderte plandokumenter ble oversendt kommunen 26. oktober, det ble så avholdt møte hvor 
dokumentene ble presentert av forslagstiller 30. oktober. I etterkant av dette har forslagstiller hatt 
møte med de øvrige direkte berørte grunneiere av planforslaget. Ytterligere revidert planforslag 
ble utarbeidet på bakgrunn av dette møtet hvor kommunens administrasjon ikke var involvert. 
Endret forslag avvek slik at planforslaget ikke ble sendt til utsjekk hos de berørte. Mer om dette 
senere i saksframlegget. 
 
Utover disse møtepunktene har ikke administrasjonen vært involvert i utarbeidelsen av de 
reviderte plandokumentene. Rådmannen har gjennom prosessen påpekt trafikksituasjon og 
varelevering, samt opprettholdt administrasjonens fokus på viktigheten av å opprettholde den 
sentrale del av planområdet som gatetun. Ved innsendelse av siste reviderte planforslag har 
forslagstiller fraveket administrasjonens anbefalinger vedørende disse temaene. For 
vareleveringssituasjonen (og da vegen ut fra plass for varelevering) har situasjonen etter 
rådmannens vurdering forverret seg gjennom hver utarbeidelse av forslag. Rådmannen ser 
vanskelig for seg hvordan dette kan løses på en hensiktsmessig og ikke minst trafikksikker måte 
innenfor et lite planområde. Rådmannen finner det ikke å anbefale å gå for løsninger som 
innebærer tiltak utenfor planområdet og da uten hjemmel for løsningen. 



Reguleringsforslag til offentlig ettersyn: 

 
 
Dette forslaget til plankart fulgte saken til 1. gangs behandling. Planforslaget er datert 4. april 
2017 og revidert 8. juni 2017. Dette planforslaget la opp til et større og sentralt gatetun i området 
f_SGT4. Gatetunet skulle fungere som møteplass/mingleplass, og skulle tilføre Årnes sentrum en 
kvalitet til det offentlige rom. Dette gatetunet skulle være en av flere elementer som skulle inngå i, 
og bygge opp kvalitet i uterommene i Årnes tettsted.  
 
For varelevering ble det ikke tilrettelagt for noen direkte plassering i dette planforslaget. 
Varelevering kunne tillates over gatetunene f_SGT 3 og 6. Gjennom innspill ved offentlig ettersyn 
ble slik løsning for varelevering ikke akseptert for berørte parter. Dette siden løsningenes 
beliggenhet ble ansett som lite formålstjenlige i forhold til blant annet beliggenhet for eksisterende 
vareheis.  
 
For vegsystemet var det tenkt to-veis trafikk inn i området fra Rådhusgata. Det ble fra berørt nabo 
også stilt spørsmålstegn ved plassering av sykkelparkering f_SPP3 og dennes påvirkning for bruk 
og utvikling av naboeiendom (Roma - 168/179). Planforslaget var omarbeidet i henhold til ordlyd i 
politisk vedtak ved utleggelse til offentlig ettersyn. 
 
Planforslaget hjemler ulike byggehøyder i de ulike utbyggingssoner/delfelt fra kote 139,5 m og 
opp mot kote 154,5 m. Som det framgår av § 4.4 i planbestemmelsene kommer heis/trappehus 
og leveggsløsninger tilknyttet takterrassearealene i tillegg («plusshøyder»). Dagens grunnkote 
gjennom området er på 130,0 m. For delfeltene BBFK1 og 2 er det ikke satt noen eksakt maks 
kote for evt utbygging/nybygg. 
 
 



 
 

VURDERING: 
 

Alternativer framarbeidet høsten 2017, etter endt periode for offentlig ettersyn: 

Rådmannen ønsker gjennom dette kapitlet å informere og drøfte de ulike utkast til plankart som 
er utarbeidet av forslagstiller gjennom prosessen etter offentlig ettersyn, og fram til det stadiet 
planprosessen er inne i nå. Rådmannen opplyser samtidig at forslagstiller har fått utarbeidet 
illustrasjonsplaner for reguleringsplanen, og reguleringsplanens tilstøtende områder. Dette da 
tilstøtende områder som foreslås berørt av og inkludert i planen for å vise tenkte og varige 
løsninger. Rådmannen vil i den forbindelse poengtere at en illustrasjonsplan ikke er juridisk 
bindende og således ikke hjemler foreslåtte løsning. Rådmannen vurderer det slik at for at 
området for illustrasjonsplanen skal kunne vises og tillegges vekt må den være inkludert i 
planforslaget og gi hjemmel for løsningen som gis gjennom illustrasjonsplanen.  
 
Rådmannen vurderer at de utarbeidede illustrasjonsplaner med forslag til løsninger tilsier at det 
burde ha vært utarbeidet en områderegulering for hele kvartalet. Forslagstillers prosess med 
illustrasjonsplaner godt utenfor reguleringsområdet viser at tiltakshavers tenkte utbygging har 
behov for en større og helhetlig plan for å få alle momenter på plass og inn i et akseptabelt 
planforslag. De viste illustrasjoner gir ikke fullt ut løsning innenfor illustrasjonsplanen heller og 
således kan ytterligere utvidelse av illustrasjonen være påkrevet. Rådmannen finner dette 
ufordelaktig siden, som tidligere nevnt; en illustrasjonsplan hjemler ikke noen løsning. En 
reguleringsplan hjemler slike krav til løsning. 
 
Rådmannen ønsker innledningsvis å opplyse om at foreslåtte utbygging (byggehøyde og volum) 
er lik og opprettholdes uforandret gjennom reguleringsforslagene i de ulike skissene gjengitt her 
nedenfor. Således er det mest løsninger utomhus som omtales og vurderes i det nedenfor 
stående. Andre generelle tema som er uavhengig reguleringsalternativ vurderes senere i 
saksframlegget.  



Revidert reguleringsforslag 1 (revideringsdato 25. oktober 2017):  

 
 
Dette reviderte planforslaget ble utarbeidet på bakgrunn av tilbakemeldinger fra direkte berørte 
grunneiere og forslagstillers nye samtaler gjennom prosessmøter med disse. Planforslaget er 
datert med sist revideringsdato 25. oktober 2017. Gjennom utarbeidelse av dette forslaget gikk 
forslagstiller bort i fra det planforslaget som hadde vært til offentlig ettersyn. Dette for løsning for 
gatetun/varelevering og sykkelparkering. 
 
I endringen er det tatt inn område for varelevering f_SKV4. Dette inn i, og mot det tidligere 
foreslåtte gatetunarealet sentralt i reguleringsområdet. Rådmannen er betenkt i forhold til dette 
foreslåtte området for varelevering f_SKV4. Beliggenheten synes å være god, men utfordringen 
er hvordan planforslaget ikke hjemler trafikkbevegelser etter gjennomført varelevering. Det er da i 
planforslaget ikke hjemlet vendemulighet og utkjøringspunkt til overordnet vegnett. Forslagstiller 
har utarbeidet illustrasjonsplan på hvordan dette tenkes løst. Dette da en illustrasjonsplan som 
inkluderer arealer som ikke blir hjemlet i plan og da innebærer ikke-hjemlede føringer utenfor 
planområdet. Rådmannen poengterte vanskeligheter rundt illustrasjonsplanens viste utkjøring til 
Jernbanegata mellom Solberggården og Roma til forslagstiller. Slik Jernbanegata og 
gateparkeringen er etablert og opparbeidet (i henhold til vedtatt gatebruksplan), vil det være 
vanskelig å oppnå tilstrekkelig areal for svingbevegelser uten at dette krysset gjennomgår en 
reguleringsendring og fysisk endring av opparbeidelse.  
 
Forslaget reduserer også utstrekningen av det tidligere avklarte felles gatetun beliggende ved 
nybyggets hovedatkomst. Denne endringen har ikke vært utsendt på offentlig ettersyn/høring 
siden det av rådmannen inneholder en ikke anbefalt løsning. Rådmannen er av den oppfatning at 
dette forslaget til endring bør fremmes politisk. Reguleringsforslaget (og illustrasjonsplanen) 
åpnet også opp for mulig varelevering i arealet mellom Sporten og Roma. Ved slik løsning skulle 



vareleveringsbilen vende ved å kjøre rundt Romabygget og så tilbake til Rådhusgata ved Amfi 
senteret. Rådmannen synes dette er en lite trafikksikker løsning ved at det tilfører området rundt 
Roma-bygget unødvendige bevegelser med vareleveringsbil.  
 

Revidert reguleringsforslag 2 (med revidering av 9. november 2017): 

 
 
I møte avholdt mellom Nes kommunes administrasjon og forslagstiller den 30. oktober ble det satt 
mulig videre framdrift i saken for å muliggjøre videre prosess inn mot en politisk sluttbehandling i 
desember. Gjennom dette møtet ble det satt at forslagstiller skulle revidere plandokumentene og 
at administrasjonen skulle sende endringene til en utsjekk hos de direkte berørte grunneiere. 
Forslagstiller og grunneierne møtte hverandre så i møte den 6. november og ble enige i et nytt 
planforslag. Dette gjengitt i figuren her over. Administrasjonen var ikke med i samtalene og 
utarbeidelse av revidert forslag. Rådmannen finner det godt at forslagstiller har gjennomført en 
god og konstruktiv dialog med alle de involverte grunneiere og eiendommer i perioden etter 
offentlig ettersyn. 
 
Når så administrasjonen fikk forslaget til gjennomsyn viste det seg at dette på flere områder var i 
motstrid til administrasjonens faglige vurderinger og anbefalinger. Avviket ble av rådmannen 
vurdert slik at planforslaget ikke ble sendt ut på tenkte utsjekk hos de berørte. Dette gjelder da 
særskilt utkjøring fra varelevering og parkering/gatetun. 
 
Forslagstiller har i etterkant av dette fått utarbeidet ekstern uttalelse på dette forholdet med at 
revideringen ikke ble lagt ut til avtalte utsjekk. Uttalelsen er gitt i notat av 12. november fra 
konsulentfirmaet Plan1. Utav notatet framgår det at det at konsulenten vurderer at det kun er de 
direkte berørte grunneiere til planområdet samt kommunen som er part i saken. Kommunen er 



planmyndighet. Notatet konkluderer med at konsulenten ikke ser noen grunn for å avvente den 
tenkte utsjekk hos berørte grunneiere. Kommunens administrasjon anbefalte ikke å legge 
endringen ut til høring siden administrasjonen ikke kunne stille seg bak alle de foreslåtte 
løsninger, og når et forslag sendes ut til utsjekk eller høring er det underforstått at planens 
innhold er godkjent.  
 
Nytt forslag til plankart er med revidering av 9. november 2017. Rådmannen ønsker å opplyse om 
at tidligere revidert kart av 7. november 2017 avviker fra det her gjengitte; kun med vinkling av 
plasseringsretning for bestemmelsesområde #5. Øvrige revideringer fra forslag av 7. november er 
opprettholdt i det her viste kartet. I saken legges således kun det siste av disse to forholdsvis like 
reviderte kartene av 7. og 9. november inn.  
 
Nå foreliggende forslag til plankart, med revideringsdato 9. november 2017, tilbakefører om lag 
halvparten av det sentrale gatetunet til parkeringsplass. Som tidligere nevnt har intensjonen i 
dette gatetunet vært prosjektets bidrag til tettstedet for å skape gode og brukervennlige uterom 
på ulike plasser i tettstedet. Forslagstiller mener at dette reduserte samlede arealet erstattes i at 
andre mindre arealer åpnes opp med beplantning og grønt. Rådmannen vurderer denne 
erstatningen til å inneholde for små arealer til at de skal kunne være hensiktsmessige 
grøntområder i forhold til formålet gatetun. Rådmannen vurderer disse mindre arealene til mer å 
betrakte som beplantningssoner enn kvalitetsmessige uterom i tettstedet. 
 
Et annet forhold ved dette alternativet (rev.dato 9. november) er den foreslåtte varelevering og 
særskilt dens tilhørende trafikkmønster. Nå er vareleveringen foreslått mellom Sporten og Roma. 
Dette over gatetun f_SGT3. En varelevering som skal være felles for forretningene i Roma-
bygget, men også hovedvarelevering for næringsvirksomhetene og forretningene innenfor 
reguleringsplanens ulike delfelt BBFK 1 – 7. Etter endt varelevering skal lastebil for varelevering 
kjøre ut på Jernbanegata. Dette da gjennom at det åpnes opp for enveis trafikk for varelevering 
her. Rådmannen kan ikke anbefale en slik løsning ut fra de forutsetninger som er på området: 
Her er det i henhold til gatebruksplanen opparbeidet fotgjengerovergang. Dette er da 
fotgjengerovergangen som skal fange opp bevegelser i aksen fra Amfisenteret og til Silovegen og 
ned mot Bermingrudbygget. Krysningsstedet er opparbeidet med granittkantstein, og som en 
sjikane i gateløp og langsgående parkeringssone. Skal man etablere trafikkområde her må dette 
anlegget for myke trafikanter bygges om. Gatebruksplanen er hjemlet i reguleringsplan for Årnes 
sentrum, og en endring av opparbeidelsen kan fordre en omregulering av denne 
reguleringsplanen. Forslag til reguleringsplan for Årneskvartalet åpner ikke opp for og hjemler da 
ikke slik endring. Forholdet er heller ikke hørt gjennom offentlig ettersyn.  
 
 

 
Bilde: Etablert fotgjengerovergang og kantparkering tenkt endret til utkjøring for varelevering. 
 



 
Note til alternative reguleringsforslag: 
Til hvert av disse reguleringsalternativene har forslagstiller utarbeidet tilhørende 
illustrasjonsplaner. Disse illustrasjonsplanene inneholder en rekke løsninger som går utenfor 
reguleringsplanområdet, og som da inneholder løsninger som ikke hjemles i reguleringsplan og 
dens bestemmelser. Rådmannen vurderer på dette grunnlag at disse illustrasjonene ikke 
vektlegges og vises her i saksframlegget til sluttbehandling av reguleringsforslaget.  
 

Vurdering av innkomne merknader: 
Gjennom perioden for offentlig ettersyn innkom det 15 innspill, hvorav to på vegne av samme 
eiendom. Disse innspillene er oppsummert og kommentert av forslagstiller og rådmannen i eget 
medfølgende vedlegg til saken. Rådmannen viser til dette vedlegget i sin helhet, samt til de 
innkomne innspillene som følger som egne vedlegg i saken. I det påfølgende vil rådmannen kort 
oppsummere og kommentere hovedtemaene fra innspillene.  
 
Rådmannen vil opplyse om at det også innkom innspill til forslagstiller rundt perioden for politisk 
1. gangs behandling, og da etter skrivefrist for politisk sak. Rådmannen vurderer at momenter 
som ble framsatt gjennom disse innspillene er tatt med videre i prosess. Enten ved at de er 
sjekket inn/ut av forslagstiller ved utarbeidelse av nye alternativer til reguleringsplan, eller 
videreført i senere faser av prosessen av innspillshaver. 

Bygningsvolum og byggehøyde: 

Det vurderes i en rekke av innspillene at det bygningsvolum som hjemles i planforslaget vil være 
avvikende fra særpreget og det unike ved bebyggelsen i det indre sentrumsområde på Årnes. 
Utbyggingen kan oppleves for massiv i forhold til trehusbebyggelsen i det sentrale 
sentrumsområdet. De fremholdes også i flere innspill at bygget vil legge omkringliggende 
bebyggelse med ugunstige solforhold. Rådmannen vurderer også det foreslåtte bygningsvolum 
som hjemles gjennom reguleringsplanforslaget til å være for massivt og avvikende for tettstedet 
Årnes og den «unikhet» i bygningsmassen som er særegent for Årnes sitt indre sentrumsområde. 
Rådmannen finner allikevel det vanskelig, faglig sett, å fremme et alternativt utbyggingsvolum. 
Rådmannen vil i den forbindelse vise til prosessen for revidering av kommunedelplan for Årnes. 
Denne skal se helhet i tettstedet med blant annet tanke på blant annet bygningsvolumer, 
grøntstruktur og byrom. Rådmannen vurderer at ideelt sett burde premisser for utvikling av 
Årneskvartalet avventet revidert kommunedelplan. Kommunedelplanen skal etter oppsatte 
framdriftsplan ut på høring i vinter og vedtas før sommerferien 2018. Prosessen med 
reguleringsplan for Årneskvartalet har således blitt forholdsvis sammenfallende med framdrift for 
innledende prosess med kommunedeplan for Årnes. Rådmannen vurderer ut fra dette at 
prosessen med Årneskvartalet burde avvente høringsforslaget til revidert kommunedelplan for 
Årnes, og forholde seg til dette. 
 
Det belyses gjennom innspill muligheten for å bevare fasaden på Drogvin som et element i 
fasaden til nybygget for å opprettholde og videreføre denne del av arkitekturen i tettstedet som 
dette bygget representerer. Rådmannen har ingen kunnskap om Drogvins tilstand og hvordan de 
ulike tilbygg og andre bygningsendringer har påvirket byggets tilstand. Rådmannen kan således 
ikke uttale seg på om det er mulighet for å bevare Drogvins fasade. Dette da utover ønske om å 
kunne se på muligheten for bevaring for å beholde Drogvin som et element i arkitektur og 
bygningshistorien på Årnes. 

Varelevering: 

Det er gjennom prosessen og i flere av innspillene vært tema om varelevering inn i området. 
Rådmannen anser dette som et uavklart forhold. Området i dag er ikke omfattet av en detaljert 
reguleringsplan. Reguleringsplan for Årnes sentrum fra 1999 er å anse som en 
områderegulering/flateplan. Så varelevering er ikke hjemlet gjennom denne. Rådmannen 
vurderer at i et sentralt sentrumsområde som dette, og når det er snakk om utarbeidelse av 



detaljreguleringsplan for etablering av ny bebyggelse, så må trafikksikker varelevering avklares i 
plan.  Hensynet til varelevering er tatt med i utarbeidelsen og vurdering av planforslag. 

Parkering: 

Innspillene har vært delt i to tema når det gjelder parkering. Det ene går på parkering i ny-byggets 
1. etasje. Det andre går på ønske om opprettholdelse av markparkering i det sentrale området i 
planen. Gjennom prosessen med de berørte grunneiere er det framarbeidet et 
reguleringsalternativ som åpner opp for noen parkeringsplasser i denne sentrale delen av 
planområdet. Temaet parkering er belyst og vurdert gjennom planprosessen. Det er fra 
forslagstiller satt et fokus på uteparkeringen. Parkering i det foreslåtte nybyggets 1. etasje er ikke 
endret. Uttalelsene fra overordnede myndigheter synes ivaretatt gjennom planens bestemmelser. 
Parkeringskrav bygger på krav hjemlet i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel fra 2015. 
For saksopplysning må det sies at Nes kommune har relativt restriktive parkeringsnormer sett da 
i forhold til sammenlignbare kommuner og tettsteder på Øvre Romerike.  

Fasade: 

Første etasje menes å måtte forbeholdes publikumsrettede aktiviteter og aktive fasader med 
atkomst fra gatene; forretninger, spisesteder og lignende. En lukket fasade med reklamemontre 
foran parkeringshuset, og lukket fasade i et parti langs Jernbanegata som planforslaget legger 
opp til vurderes å gi en fasade som ikke forsterker sentrumsområdet. Rådmannen har tidligere i 
prosessen også påpekt utfordringen med denne fasaden på parkeringsdelen i 1. etasje, men 
argumentene har ikke nådd fram, og monterne er et kompromiss. Det er ikke gjennomført 
endringer på dette temaet etter offentlig ettersyn. 

Nybygg for næringslivet: 

Det framholdes i innspill behovet for nybygg for å opprettholde næringslivet i sentrum og for 
videreutvikling av dette. Rådmannen mener at det finnes mange ulike måter, metoder og 
utbygginger som kan gjennomføres for å få til en næringsutvikling på Årnes. Rådmannens klare 
anbefaling har vært å spille på de positive særegenhetene som tilligger Årnes sentrum og skaper 
de unike sidene ved Årnes. Det har gjennom prosessen ikke vært tema å se på en endring av 
bygningsstruktur. 
 

Rådmannens vurdering av status i planprosessen: 
Det har gjennom perioden for offentlig ettersyn blitt jobbet fra forslagstillers side for å 
imøtekomme krav fra de berørte naboer innenfor reguleringsplanens områder BBFK1 og 2, samt 
eiendommen for Roma. En oppsummering av denne prosess er beskrevet i forslagstillers vedlegg 
«orientering om prosess». Som det framgår av denne oversikten ble det avholdt møte mellom 
forslagstiller og kommunens administrasjon den 5. september. Reviderte plandokumenter ble 
oversendt kommunen 26. oktober, det ble så avholdt møte hvor dokumentene ble presentert av 
forslagstiller 30. oktober. Utover disse møtepunktene har ikke administrasjonen vært involvert i 
utarbeidelsen av de reviderte plandokumentene. Rådmannen har gjennom prosessen påpekt 
trafikksituasjon og varelevering, samt opprettholdt administrasjonens fokus på viktigheten av å 
opprettholde den sentrale del av planområdet som gatetun. Ved innsendelse av siste reviderte 
planforslag har forslagstiller fraveket administrasjonens anbefalinger vedørende disse temaene. 
For vareleveringssituasjonen (og da vegen ut fra plass for varelevering) har situasjonen etter 
rådmannens vurdering forverret seg gjennom hver utarbeidelse av forslag. Rådmannen ser 
vanskelig for seg hvordan dette kan løses på en hensiktsmessig og ikke minst trafikksikker måte 
innenfor et lite planområde. Rådmannen finner det ikke å anbefale å gå for løsninger som 
innebærer tiltak utenfor planområdet og da uten hjemmel for løsningen.  
 
Rådmannen finner med bakgrunn i dette at det er vanskelig å anbefale at reguleringsplanen 
vedtas på dette tidspunkt.  
 
I siste fase er det utarbeidet nye justerte /alternative planforslag. Ingen av disse har vært sendt 
på offentlig ettersyn/høring.  Således er det ikke i henhold til krav i plan- og bygningsloven 



fullverdige alternativ som umiddelbart kan føres videre i reguleringsprosessen. Det vises her til at 
kommunestyrets vedtak av en reguleringsplan kan påklages. Dersom det ikke er gjennomført 
nødvendig høring (minimum 2-3 uker) kan dette anses som saksbehandlingsfeil. 
 

Alternativ innstilling: 

Det er fra politisk hold et sterkt ønske om at saken skal gis en snarlig avklaring, det vises her til 
vedtak i Formannskapet den 17. oktober 2017: 
 
«Detaljreguleringssaken fremmes til politisk sluttbehandling på normal måte så snart som mulig 
(senest i desember-møte).» 
 
Rådmannen vil sterkt anbefale at videre planarbeid avventes slik at problemstillingen kan 
vurderes i lys av det pågående arbeidet med kommunedelplan for Årnes.  
 
Dersom det fra politisk hold likevel ønskes å gå til sluttbehandling av reguleringsplanen nå, kan 
vedtak formuleres som følger:  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. Vedtaket gjelder for det planforslaget som ble lagt ut til 
offentlig ettersyn: Plankart datert 04.04.17, sist revidert 08.06.17. Bestemmelser datert 9.11.17.  
 
Planbeskrivelsen må revideres for å være i tråd med vedtaket. 
 
Øvrige alternativer er ikke tilstrekkelig hørt og bearbeidet, og må etter rådmannens vurdering 
sendes til offentlig ettersyn og eventuell revidering før eventuell sluttbehandling.   
 

KONKLUSJON: 
 
Rådmannen finner det utfordrende, faglig sett, å fremme et av reguleringsalternativene til 
sluttbehandling. Prosessen har vært komplisert og utfordrende for alle parter. Rådmannen viser til 
den pågående prosessen med revidering av kommunedelplan for Årnes. Denne skal avklare 
helhet i tettstedet med blant annet tanke på bygningsvolumer, grøntstruktur og byrom. 
Rådmannen vurderer at ideelt sett burde premisser for utvikling av Årneskvartalet avventet 
revidert kommunedelplan side disse to prosessene nå er mer blitt sammenfallende i tid. 
Kommunedelplanen skal etter oppsatte framdriftsplan ut på høring i vinter og vedtas før 
sommerferien 2018. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at reguleringsplanprosessen for Årneskvartalet avventer arbeidet 
med kommunedelplanen for Årnes. Høyder/utnyttelse, byrom og trafikk for området kan da 
vurderes inn i en helhetlig sammenheng. 
 
 


