
 
 
 
 
 

 

MØTEREFERAT  
 
Tema:  Regulering Sagvegen gbnr 167/11 og del av 167/12 m.fl 
 
Dato:  25.02.2020 

Sted:  Nes rådhus, Årnes 

Deltakere: Andreas Kaarbø, Norconsult AS (forslagsstillers plankonsulent) 
Kjersti Andrea Fjeldstad, Norconsult AS (forslagsstillers plankonsulent) 
Jonas Bergersen (forslagstiller/grunneiers representant) 
Ola Holter (forslagsstiller) 
Stian Udnes (forslagstiller) 
Solvar Sollied Hanssen, avdelingsleder kommunalteknikk 
Thor Albertsen, planrådgiver 

   
 
 
Bakgrunn for møtet  
Dette møtet var å betrakte som et oppstartsmøte nr 2 for denne planprosessen. Forrige møte ble 
avholdt 16.11.2016. Etter dette ble det gjennom prosess for revidering av kommunedelplan for 
Årnes (KDP) fremmet innsigelse til planområdet. Denne innsigelsen ble frafalt før vedtak av KDP. 
KDP ble vedtatt 18.06.2019. Kommunen hadde ikke mottatt ny utarbeidede skisser for utbygging i 
forkant av møtet nå.  
 
Møtereferat: 
Dette møtereferatet bygger videre på forrige møtereferat for møte avholdt 16.11.2016. Momenter 
fra det forrige referatet er fortsatt gjeldende. 
 
Norconsult AS har tatt over prosjektet fra tidligere Romerike Arkitekter AS. Planen ble varslet 
oppstart i 2017.  
 
Det er av Nes kommune framsatt krav om ny ordinær varsling av oppstart (fornyet). Det har 
tilkommet nye forutsetninger og krav til utbyggingsområdet. Blant annet gjennom vedtatt KDP 
Årnes. Det er også påregnelig at det er foretatt eierskifte for naboeiendommer siden forrige varsel 
om oppstart. 
 
Forslagstiller opplyste at varslet planområde ønskes videreført. Dette inkluderer da veg/gangveg 
ut til Seterstøavegen. 
 
Forslagstiller har vært i kontakt med Hafslund Nett i forhold til kabling av høyspenter gjennom 
området. Kabling er ikke aktuelt og reguleringsplan og utbygging vil forhodle seg til krav til 
hensynssoner. Ved etablering av nedgravd renovasjonsløsning må hensyn til luftspenn ivaretas i 
forhold til sikkerhet ved tømming av renovasjonsbeholdere. 
 
Det må utarbeides rammeplan for vann og avløp. Det må vises flomveger. Det må vises kapasitet 
i forhold til tilkobling til Drogga. I forhold til flom hjemles det krav til dette gjennom KDP Årnes.  
 
Eiendommen 167/11 er i KDP avsatt som B1 «Eksisterende småhusområde». 
 
Reguleringsområdet inneholder i stor grad usikre grenser. Det må rekvireres 
oppmålingsforretning for grensepåvisning for dette. Det er også gjennomført en jordskiftesak 
tilgrensende planområdet i sørvest.  

Etterskrift: Del av reguleringsområdet er et kommabruk (167(12, 26 og 59). Det anbefales 
at dette sammenføyes. Det kan ikke foretas fradelinger fra kommabruk. 



Side 2 av 2 

 

 
Forslag til annonsetekst for fornyet varsling oversendes Nes kommune for gjennomsyn.  
 
For brannvann er det krav til kapasitet til dette. Dette må av forslagstiller forhøres med Årnes 
Vannverk og Øvre Romerike Brann og Redning gjennom videre prosess. Dette også i forhold til 
utsendt skriv fra departementet om dette tema. 
 
 
Det vises da også til referat fra oppstartsmøte avholdt 16.11.2016.  
 
 
Etterskrift:  
Det vises også til kommunedelplan for Årnes (vedtatt 18.06.19), samt kommuneplanens arealdel 
(vedtatt 03.09.2019). 
 
Framdrift: Det kan ut i fra ressurssituasjonen i planavdelingen ikke sies noe sikkert om framdrift i 
denne planprosessen. 


