
Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2017 
 
Kommunestyrets vedtak (33 stemmer): 
 
Planforslaget med justeringer etter offentlig ettersyn, sist revidert 09.11.17, er forsvarlig utredet og i 
tråd med ønsket utvikling for området. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – 
gbnr. 168/36 m.fl. med plankart datert 04.04.17, sist revidert 09.11.17, og bestemmelser datert 
9.11.17. 
 
 
 
Behandling: 
 
Forslag: 
 
Formannskapets innstilling: 

 
Planforslaget med justeringer etter offentlig ettersyn, sist revidert 09.11.17, er forsvarlig 
utredet og i tråd med ønsket utvikling for området. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for 
Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. med plankart datert 04.04.17, sist revidert 09.11.17, og 
bestemmelser datert 9.11.17. 

 
Representanten Åse Birgitte Skjærli fremmet på nytt kulepunkt 2 fra SV/KRF sitt forslag i 
formannskapets behandling: 
 

Første etasje bør ikke brukes til innebygget parkering, men må forbeholdes 
publikumsrettede aktiviteter med atkomst fra gatene, det være seg forretninger, spisesteder 
mv. 

 
Representanten Ali Reza Nouri fremmet SV/KRF sitt forslag fra formannskapets behandling på nytt: 
 

Vi fremmer Rådmannens innstilling på nytt med følgende tilleggspunkter. 
 
1. Tillatt maks etasjehøyde settes til 5.etg 
 
2. Første etasje bør ikke brukes til innebygget parkering, men må forbeholdes 
publikumsrettede aktiviteter med atkomst fra gatene, det være seg forretninger, spisesteder 
mv. 
 
Nytt punkt 
3. Planforslaget er endret, det påvirker arealbruken både innenfor og utenfor planområdet. 
Allmennheten, naboer, gjenboere må få anledning til å uttale seg til endringene i 
planforslaget. Reguleringsplanen må sendes til (begrenset) offentlig ettersyn før 
sluttbehandling. 

 
 
Votering: 
 
Det ble først votert punktvis over repr. Nouris forslag (herunder repr. Skjærlis forslag, identisk med 
Nouris punkt 2): 
 
Punkt 1 fikk 2 (1 SV, 1 KRF) stemmer og falt. 
Punkt 2 fikk 9 stemmer (1 H, 3 AP, 1 SV, 2 V, 1 KRF, 1 MDG) og falt. 
Punkt 3  fikk 2 (1 SV, 1 KRF) stemmer og falt. 
 
Det ble så votert over formannskapets innstilling, som ble vedtatt med 33 stemmer mot 2 (1 SV, 1 
KRF). 
 



 
Protokolltilførsel 
 
Barn og unges talsperson hadde følgende protokolltilførsel: 
 

Til Formannskap og kommunestyre v/ordfører Grete Sjøli 
 
 
Den 5. desember 2017 behandlet Utvalg for teknikk, næring og kultur sak 16/1160 – 
2.gangsbehanding – Detaljreguleringsplan for Årneskvartalet – gbnr. 168/36 m.fl. 
 
Rådmannens innstilling er at saken ikke kan anses som tilstrekkelig avklart og fullendt for 
politisk vedtak. Dette fordi kommunedelplan for Årnes er nært forestående. Rådmannen 
anbefaler at man venter med å vedta Årneskvartalet til man kan se dette i sammenheng 
med KDP Årnes. 
 
I utvalget den 5. desember, fremmet representanten Øystein Seland følgende forslag på 
veiene av Høyre, Ap, Frp og Sp: 
 

Utvalget for teknikk, næring og kultur finner at planforslaget med justeringer etter 
offentlig ettersyn, sist revidert 09.11.17, er forsvarlig utredet og i tråd med ønsket 
utvikling for området. 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplanen for 
Årneskvartalet - gbnr. 168/36 m.fl. med plankart datert 04.04.17, sist revidert 
09.11.17, og bestemmelser datert 9.11.17. 

 
Som barn og unges talsperson i Nes har jeg møte-, talerett og muligheten til protokolltilførsel 
i saker der kommunale folkevalgte organer behandler kommunal planlegging, dersom jeg 
mener at barn og unges interesser ikke blir ivaretatt (jf. Retningslinjer for barn og unges 
talsperson i Nes kommune og § 23 nr. 3 i kommuneloven). Jeg benytter herved denne 
retten. 
 
Dersom innstillingen som ble vedtatt i utvalget blir den endelige beslutningen i saken, og 
Årneskvartalet realiseres uten sammenheng med nært forestående kommunedelplan for 
Årnes, vil Årneskvartalet legge premissene for videre utviklingen av byrom i Årnes, og da 
spesielt gatetunet (S3 i nåværende kommunedelplan) som en del av kvartalet.   
 
Med andre ord vil Årneskvartalet bli førende for resten av utviklingen i deler av Årnes, i 
stedet for at Kommunedelplanen for Årnes blir førende. Dette vil hindre forutsigbarhet og 
helhetlig planlegging av en framtidig samfunnsutvikling i Årnes. Årneskvartalet, slik det 
fremstår nå, uten sammenheng med resten av området, vil med stor sannsynlighet bli til 
hinder for å kunne utvikle gatetunet i denne delen av Årnes på en helhetlig måte. For 
eksempel vil det hindre mulighetene for et stort felles oppholdsareal med grønnstruktur, 
aktivitets- og lekeområder, sosial møteplasser og gode gangforbindelser mellom andre 
funksjoner i Årnes. Med det fratar vi barn og unge muligheten til et nærmiljø, sentralt i 
Årnes, som vil kunne skaper trivsel, trygghet, identitet og fremmer god helse. 
 
Reguleringen av Årneskvartalet viser til at varelevering skal ha gjennomkjøring på gateplan i 
området for gatetunet og det vil være parkering for biler på gateplan i gatetunet. Det betyr 
blant annet at lastebiler skal kjøre igjennom området, og at varetransporten må krysse 
fortau og gangfelt for å kunne kjøre ut av området. I tillegg tillates parkering av privatbiler på 
området. Utvalgets innstilling betyr at vi får en uhensiktsmessig og farlig trafikkavvikling, noe 
rådmannen er tydelig på i saken. Både støy og areal i forbindelse med trafikkavviklingen vil 
tilføre området negative kvaliteter og redusere muligheten til forbedring. Dette vil være svært 
uheldig for utviklingen av gatetunet til å kunne bli et attraktivt byrom for barn og unge, og 
bidra til trivelige sosiale møteplasser for alle innbyggere, slik ønsker fra politikere og 
innbyggere har vært, og som er i tråd med faglige anbefalinger og nasjonale føringer for 
folkehelse og stedsutvikling.  
 



Årneskvartalet vil, dersom innstillingen fra utvalget blir stående, raskt komme i konflikt med 
politiske og faglige innspill, samt den brede innbyggermedvirkning som er gjort med KDP 
Årnes. I KDP Årnes vil det å skape gode byrom, i tråd med disse innspillene, 
innbyggermedvirkningen, folkehelse og kommunens ansvar for å tilrettelegge for barn og 
unge, bli vektlagt.  Å vedta etableringen av Årnes kvartalet, mot rådmannens anbefaling og 
innstilling, vil svekke muligheten for et helhetlig gatetun og oppholdsarealer, med gode 
kvaliteter for sosiale møteplasser og lek i fellesskap med flere grunneiere, i tråd med behov 
og ønsker. Det vil barn og unge tape på. 
 
På vegne av barn og unge i kommunen, ber jeg derfor formannskap og kommunestyret i 
Nes om å gjøre en helhetlig og framtidsrettet stedsutvikling til det beste for barn og unge, og 
gå for rådmannens innstilling slik at vi kan se Årneskvartalet i sammenheng med ønsket 
utvikling i KDP Årnes. 
 
Ber om at brevet protokollføres saken dersom rådmannens innstilling faller. 
 
 
 
Ida Eliseussen 
Barn- og unges talsperson 

 
 
 


