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Arkivsak-dok. 15/00226-31 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 30.05.2017 
 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken tas til orientering 
 
Vedlegg:  
Skatteinngang april 2017 
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Nedre Romerike kemnerkontor    april 2017 
 
 

 Denne måneden Akkumulert 

Rælingen Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 2 329 381 2 460 000 3 103 309 152 708 817 1148 063 000 140 471 775 

Avvik i kroner   -130 619 -773 928   4 645 817 12 237 042 

Avvik i prosent   -5,3% -24,9%   3,1 % 8,7 % 

Fet Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 637 433 1 649 000 1 384 018 100 358 100 99 286 000 92 166 969 

Avvik i kroner   -11 567 253 415   1 072 100 8 191 131 

Avvik i prosent   -0,7 % 18,3 %   1,1 % 8,9 % 

Nittedal Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 3 615 053 3 571 000 3 744 988 226 533 531 214 967 000 203 317 399 

Avvik i kroner   44 053 -129 935   11 566 531 23 216 132 

Avvik i prosent   1,2 % -3,5 %   5,4 % 11,4 % 

Skedsmo Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 943 932 7 759 000 7 310 802 479 554 763 467 092 000 441 946 834 

Avvik i kroner   1 184 932 1 633 130   12 462 763   37 607 929 

Avvik i prosent   15,3 % 22,3 %   2,7% 8,5 % 

Sørum Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 8 595 396 3 511 000 2 722 636 159 459 276 152 455 000 143 152 604 

Avvik i kroner   5 084 396 5 872 760   7 004 276 16 306 672 

Avvik i prosent   144,8 % 215,7 %   4,6 % 11,4 % 

Aurskog 
Høland Faktisk Budsjett I fjor Hittil i år Hittil i budsjett Hittil i fjor 

Skatteinngang 1 382 517 1 824 000 1 347 374 106 735 517 109 791 000 102 389 667 

Avvik i kroner   -441 483 35 143   -3 055 483 4 345 850 

Avvik i prosent   -24,2 2,6 %   -2,8 % 4,2 % 
 

Arbeidsgiverkontroll 
 Mål antall 

kontroller 
Gjennomførte 

kontroller 
Endring 

inntektsgrunnlag 
Endring avgiftsgrunnlag 

Alle kommuner  246 69 13 069 010 5 230 879 

 
Gebyrinntekter  

 Denne måned Hittil i år Budsjett til nå Avvik 
Gebyr skatt 68 984 715 270 833 300 -118 030 
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Analyse av skatteinngangen.  
Innbetalingene i denne perioden fordeler seg på disse skatteartene (dette er kun inntektsposter, summen av disse er 
ikke lik total skatteinngang for kommunen). Alle tall i hele tusen: 
  

Innbetalt 
forskuddstrekk fra 

arbeidsgivere i andre 
kommuner 

Innbetalt forskuddstrekk 
fra arbeidsgivere i egen 

kommunen 

Innbetalt restskatt 
fra personer 

Innbetalt forskuddsskatt 
fra personer 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Rælingen 371 857  435  372 189 283 1 452  1 826 
Fet 469 631  182 152  15  150 1 157 798 
Nittedal 130  1 024 764  450  88  199 3 084  2 358 
Skedsmo 509 235  1 564  3 180  601  748 7 109  4 863  
Sørum 346  612  385 460 83 51 1 117  1 353 
Aurskog H 355 253  150 313 51  84 907 876 

 
 
 
 
INNFORDRINGSSTATISTIKK 2017 
 
  Kommune FS 2016 RS 2015 FT 2016 AG 2016 Rest 2015 
Mål   98,7 93,1 99,9 99,9 99,0 

0227 Fet 96,3 93,9 99,9 99,2     97,9 

0228 Rælingen 96,7 92,8 99,9 99,8 98,3 

0231 Skedsmo 96,2 93,0 99,9 99,8 98,6 

0226 Sørum 97,6 93,3 99,9 99,7 99,3 

0233 Nittedal 97,9 93,7 99,9 99,8 97,0 

0221 Aurskog H. 95,9 90,0 99,8 99,8 98,2 

∑ Kemnerkontoret       96,8 %     92,8 %     99,9 %     99,7 %      98,2 % 

0229 Enebakk 97,8 93,9 99,7 99,5 98,6 

0230 Lørenskog 96,2 89,0 99,9 99,8 99,5 

0235 Ullensaker 96,6 90,7 99,9 99,7 98,6 

 
 
 
 

Kommune Foreløpig fordelingstall for 
inntektsåret 2017 

Fet 30,44 
Rælingen 29,94 
Skedsmo 30,62 
Sørum 30,54 
Nittedal 30,40 
Aurskog Høland 30,07 

 
 
Når det gjelder den høye skatteinngangen til Sørum skyldes det orgnr 976542622 som har utskrevet forskuddskatt 
2016 på kr 13 263 000, og hadde ikke utskrevet noen forskuddskatt for 2015. Kommunens andel av dette utgjør 4 mill. 
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Arkivsak-dok. 15/00204-21 
Saksbehandler Kjell Nordengen 

Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 30.05.2017 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Saken fremmes uten innstilling 

Vedlegg: 
1. E-poster med vedlegg fra Block Watne, Romerike
2. Notat fra Fet kommune om reguleringsplan for Garderveien 152
3. Brev av 24. november 2016 fra Fet kommune til Block Watne AS

Saksframstilling: 
Kontrollutvalget behandlet henvendelse fra Block Watne, Romerike i møtet den 7. 
mars 2017. Bakgrunnen for henvendelsen var Block Watnes arbeid med en 
reguleringsplan for Garderveien 152. I henvendelsen var det tatt opp flere forhold 
vedrørende forvaltningspraksis. Det vises til sak 8/17. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

Kontrollutvalget ber administrasjonen om en orientering om de forhold Block Watne 
tar opp i sin henvendelse. 

Bakgrunnen for vedtaket var at kontrollutvalget ønsket at saken skulle være så godt 
opplyst som mulig før man tok stilling hvordan utvalget skulle forholde seg til 
henvendelsen. 

Det er mottatt notat om reguleringsplan for Garderveien 152 og brev av 24 . 
november 2016 fra Fet kommune til Block Watne AS. I tillegg vil administrasjonen gi 
en orientering i møtet. 

Kontrollutvalget må selv avgjøre om det vil behandle saker fra innbyggere eller andre 
aktører som mener de har en sak for kontrollutvalget. For hver henvendelse må det 
vurderes om den hører inn under kontrollutvalgets oppgaver. Det er viktig å huske på 
at kontrollutvalget ikke er et klageorgan, og at det derfor ikke behandler klager på 
vedtak som har vært til administrativ behandling. Det kontrollutvalget kan gjøre, er å 
undersøke henvendelser som kan tyde på svikt i den kommunale saksbehandlingen, 
eller at kommunen ikke følger de lover og retningslinjer som den er underlagt. 
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Fokuset bør være på systemkontroll. 
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K'ell  Norden  en

Fra: Johansen, Henry Dahl <HenryDahlJohansenQJBlockWatne.no>

Sendt: 10. februar 2017 11:14

Til: Kjell Nordengen

Emne: Vedr. sak for kontrollutvalget i Fet kommune -vurdering av

forvaltningspraksis

Det ble mye informasjon i denne eposten av 8.2.17, så jeg vil forsøke å klargjøre litt.

Block Watne er primært ute etter å få en vurdering av forvaltningspraksisen i denne saken, spesielt mht. gjeldende

lovverk.

Fra lovdata.no —

Veiledende merknader til forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til

detaljregulering etter  §  12-11 i plan- og bygningsloven:
«Kommunen må behandle et privat forslag til detaljregulering innen 12 uker etter at forslaget har kommet inn til

kommunen»

- Block Watne kommenterer; Planforslaget er bekreftet mottatt av Fet kommune den 07.12.2015. Saken er

pr. i dag ikke formelt behandlet eller forelagt kommunestyret.

«Kommunen må fatte et vedtak om å fremme eller ikke fremme et privat forslag til detaljregulering innen denne

fristen»

- Block Watne kommenterer: Planen ble bekreftet mottatt av Fet kommune den 07.12.2015. l forkant har vi

et referat fra 12.12.2014 som bekrefter at Fet kommune kommer med en positiv tilbakemelding om

prosjektet i sin helhet, og at kommunens administrasjon er positive til å fremme saken til politisk

behandling, se bakgrunn og pkt. 1 i vedlagte referat.

Den 24.11.16, og nærmere ett helt år etter innsendelse av planforslaget sender så saksbehandler nå et skriftlig svar

stikk i strid med tidligere enighet, med avvisning av planforslaget. Dette til tross for tidligere bekreftelse av 12.12.14

om politisk førstegangsbehandling.

Det er derfor i vår interesse at denne saken prøves ift. gjeldende lovverk (PBL, Forvaltningsloven mm) når det

kommer til Fet kommunes forvaltningspraksis i denne aktuelle reguleringssaken.

Med vennlig hilsen

Henry Dahl Johansen - Prosjektutvikler - Block Watne AS

Hvamstubben 17  -  2013 Skjetten

Mob: 46923670

hd§@blockwatne.no  -  www.blockwatne.no

Våre verdier: Skikkelig -Kvalitetsbevisst- Offensiv -Lønnsom -Engasjert

Ill Følg Block Watne Romerike på Facebook

Fra: Johansen, Henry Dahl

Sendt: 8. februar 2017 15:51

Til: 'kjnord@Iorenskog.kommune.no' <kjnord@lorenskog.kommune.no>

Emne: Vedr. sak for kontrollutvalget i Fet kommune

Viser til dagens telefonsamtale med Kjell Nordengen vedr. mulig sak for kontrollutvalget i Fet kommune hvor vi ble

enige om en skriftlig henvendelse i første omgang. Block Watne vil senere gjøre rede for en detaljert

1
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hendelsesforløp i saken slik vi oppfatter det, men det er først ønskelig å gå synligjort saken og satt den opp på

sakskartet.

Block Watne har over en 10- års periode arbeidet med en reguleringsplan for Garderveien 152. Tomta ligger

innenfor sentrumsplanen i Fet kommune, og innenfor gangavstand til Fet togstasjon.

Etter lang prosess og betydelige omarbeidelser, ble det 12.12.14 ble det avholdt et møte med administrasjonen før

innsendelse av planforslaget, se vedlegg. Bakgrunnen var at kommunen hadde kommet med en positiv

tilbakemelding av prosjektet i sin helhet, men at etasjeantallet skulle konkretiseres nærmere på deler av

bebyggelsen mot Garderveien. Her ble konklusjonen er reduksjon fra hus 3 og 4, og dette ble umiddelbart

etterkommet av Block Watne. ltillegg skulle planmaterialet suppleres med 3D- perspektiver, så fremt dette ville

bringe ny informasjon om prosjektet. Det forutsettes på dette tidspunktet at administrasjonen har hatt den faglige

kompetansen til å vurdere planforslaget ut i fra allerede foreliggende 3D- illustrasjoner, arkitektens planer og

snitt, og at de ekstra illustrasjonene var ment for å gi et bedre bilde av bebyggelsen -dette til nytte for politikere og

øvrige eksterne interessenter av planen. Planen ble derfor supplert med 2 stk ekstra 3D- illustrasjoner og en

oppdatert planbeskrivelse, og deretter formelt sendt til førstegangsbehandling og bekreftet mottatt den 07.12.2015.

Etter denne innsendelsen har det vært vanskelig å motta noen formelle tilbakemeldinger fra Fet kommune. Tidligere

saksbehandler har sluttet, og vi opplever det som at Fet kommune ville trenere prosessen unødvendig med

henvisning til nødvendige avklaringer rundt Glomma krysningen. Dette ble løst med et enkelt rekkefølgeforslag fra

Statens Vegvesen i epost av 15.04.2016, se vedlegg. Dermed skulle planen behandler parallelt med utredningen for

ny Glomma krysning.

Men slik ble det ikke.

Fra å omhandle et ønske om ytterligere illustrasjon den 12.12.14, og her må jeg understreke referentens

formulering «så sant det bringer ny informasjon til prosjektet» , har Block Watne etter gjentatte purringer og

uformelle møter med Fet kommune, og nærmere ett helt år etter innsendelse av planforslaget kun mottatt en

formell tilbakemelding på det innsendte planforslaget, hvor det i motsetning til tidligere oppfatning nå konkluderes

med at det innsendte planforslaget ikke er tilfredsstillende, og dermed ikke kan tas til førstebehandllng. ldette

brevet pekes det på bla. behov for stedsanalyse, og vi har forsøkt å komme til bunns i hva som ønskes her uten svar

fra saksbehandler. lløpet av det siste året har det i det hele tatt vært veldig krevende å få noen konkrete

tilbakemeldinger fra Fet kommune på hva som skal til for at prosjektet skal komme videre annet at vårt planforslag

nå fremstår for massivt sammen med leilighetsprosjektet Høyenhall. Dette er stikk i strid med konklusjonen fra

12.12.14, og for øvrig i strid med plansamarbeidets føringer for utforming av lokalbyer og tettsteder. Hadde det ikke

allerede vært et leilighetsprosjekt der, så hadde saken vært en annen. Derfor er det i det hele tatt vanskelig å forstå

hvorfor saken ikke blir gjenstand for en formell behandling av kommunens folkevalgte.

Kort oppsummert;

' Positiv tilbakemelding på prosjektet i 2014

. Innsendelse av planforslaget i slutten av 2015 til ny saksbehandler. Uformelle tilbakemeldinger er negative

fra kommune, spesielt mht. utnyttelsen og allerede omforente høyder på bebyggelsen.

. Mislykket forsøk til dialog med representant fra Fylkesmannen for vurdering av utnyttelse i tråd med

overordnede føringer, jfr. Plansamarbeldet.

. Saksbehandlingsfrister overholdes ikke — ingen formelle tilbakemeldinger før nærmere ett år senere den

24.11.2016. Kommunen har gitt utrykk for manglende ressurser.

. Ingen forutberegnelighet med stadige nye krav og ønsker fra administrasjonen, som samtidig er lite

konkrete. Mye ressurser brukes uten av vi kommer videre.

0 Det skal være betydelige mangler i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse uten at dette defineres

nærmere av Fet kommune. Block Watne får ikke svar fra saksbehandler ved spørsmål til innholdet idet

formelle svaret av 24.11.2016, eller forslag til videre prosess.

Dette er som sagt en kort oversikt, men Block Watne vil gjerne komme tilbake med en fyldigere redegjørelse for

saken når den blir satt på kartet.
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Med vennlig hilsen

Henry Dahl  Johansen -Prosjektutvikler  -  Block Watne AS

Hvamstubben 17 - 2013 Skjetten

Mob: 46923670

hdi@blockwatne.no  -  www.blockwatne.no

Våre verdier: Skikkelig - Kvalitetsbevisst  -  Offensiv  -  Lønnsom  -  Engasjert

[‘33 Følg Block Watne Romerike på Facebook
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K'ell Norden  en

Fra: Johansen, Henry Dahl <HenryDahl.Johansen(cPBlockWatne.no>

Sendt: 23.juni 2016 10:30
Til: 'Trine Myrvold Wikstrøm'

Kopi: 'Inge Fagerhaug'; 'fmoathh@fylkesmannen.no'; Huser, Ole Magnus

Emne: Reguleringsplan for Garderveien 152  -  vurdering av planforslaget sammen

med Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Vedlegg: Planbeskrivelse—Garderveien 152.pdf

Hei,

og takk for tilbakemeldingen. Forsøkte akkurat å ringe saksbehandler Inge Fagerhaug.

lvårt møte den 21.6.16 med saksbehandler Inge Fagerhaug og enhetsleder Arne Aukland ga Fet kommune klart

utrykk for at de ikke ønsker av Block Watne fremmer planforslaget for Garderveien 152 slik den nå foreligger. Dette

ble begrunnet med ny informasjon som følge av de to nye SD perspektivene som følger planforslaget — ny

bebyggelse fremstår for massiv sett i sammenheng med Høyenhall, og at fjernvirkningene av prosjektet ikke er

akseptable. Enhetsleder Arne Aukland anmodet således Block Watne om å vurdere andre typer bebyggelse enn

leilighetsbygg.

Rådmann Myrvold Wikstrøm åpner for en førstegangsbehandling av planforslaget, men det kan sannsynligvis

forventes en negativ innstilling fra rådmann.

Block Watne er av prinsipp uenig i å reduser/ bygge ned et foreliggende prosjekt innenfor sentrumsplanen av et

viktig tettsted i hovedstadsregionen, med gangavstand til kollektivknutepunktet Fetsund st. ldette området med

eksiterende leilighetsbygg og små/ ingen konsekvenser for naboene burde det streng tatt vært en høyere utnyttelse

sette i sammenheng med befolkningsveksten og boligbehovet i Osloregionen. For øvrig vises det til brev fra

Fylkesmannen 16.3.2016 — Fylkesmannens forventinger til kommunal planlegging — 2016.

Opprinnelig planitiativ tilbake i 2005—06 viste en høyere utnyttelse enn det vi sitter med i dag, mer enn 10 år senere.

Siden har prosjektet blitt redusert i flere omganger etter krav fra Fet kommune.

F r en evt. videre bearbeidin o behandlin av lanforsla et ber vi derfor om at Fet kommune v rådmannen

snarest muli initierer et felles dialo m te mellom Fet kommune Block Watne 0 F Ikesmannen i Oslo 0 Akershus.

Jeg har i dag vært i kontakt med en planrådgiver, og de er positive til et slikt felles møte, men Block Watne kan ikke

initiere dette. Vi har brukt veldig mye tid og ressurser på dette prosjektet, og ønsker derfor noen nye øyne i denne

saken som kan bidra til å veilede partene, eller komme med anbefalinger.

Saksbehandler Inge Fagerhaug har sagt at denne saken nå skal prioriteres etter en tid med knapphet på ressurser, så

vi ber derfor om et møtetidspunkt allerede neste uke.

Med vennlig hilsen

Henry Dahl Johansen -Prosjektutvikler- Block Watne AS

Hvamstubben 17  -  2013 Skjetten

Mob: 46923670

hdi@blockwatne.no  -  www.blockwatne.no

Våre verdier: Skikkelig -  Kvalitetsbevisst  -  Offensiv - Lønnsom  -  Engasjert
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[3'3 Følg Block Watne Romerike på Facebook
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Planbeskrivelse  -  detaljregulering for  Garderveien  152

Vedlegg:

Forslag til planbestemmelser

Forslag til plankart M: 1:500

Situasjonsplan M= 1:500

Snittoppriss  M=1:300

3D perspektiver fra Oxivisuals  — 4  stk.

Registreringer av naturmangfold

Geoteknisk vurdering

Støyrapport med tilhørende vedlegg X1-X5

ROS- analyse

PPHP‘P‘PP’P!‘

Sammendrag:

Planforslaget for Garderveien 152 ligger innenfor kommunedelplanen for Fetsund sentrum, hvor det

er vedtatt en tilrettelegging for sentrumsnære boliger. Hensikten med planen er  å  bygge leiligheter i

forskjellige størrelser, for mennesker i ulike livsfaser, med en attraktiv og sentrumsnær beliggenhet

til jernbanestasjon og øvrige tilbud i Fetsund.

De to grunneiendommene innenfor forslaget til reguleringsplan utgjør ca. 4.7 daa. Innenfor dette

arealet reguleres det for leilighetsbygg i inntil  4  etasjer, og med en tilbaketrukket toppetasje for deler

av byggeområdet. Fortetting av eksisterende bebygde områder i tilknytning til sentrumskjernen, og

langs hoved- og lokalveger ansees som en god videreutvikling av Fetsund sentrum.

Øvre Romerike Prosjektering har gjennomført en  risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget slik det

foreligger. Resultatene av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som

kan oppstå, anses det som lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke

kan bygges ut.
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Planbeskrivelse - detaljregulering for Garderveien 152
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1.0 BAKGRUNN OG HENSIKT

Veidekke med  bistand  fra Lillestrøm Arkitektkontor AS fikk vedtatt reguleringsplan for «Banken»

(plan-id: 0103 R0102) den 09.12.2002, dette omfattet Gnr. 20, bnr. 26 mfl. Høyenhall Boligsameie ble

siden realisert innenfor dette området.

Dette nye planforslaget for Garderveien 152 ligger innenfor samme område som den opprinnelige

reguleringsplanen for «Banken», betegnet som Bl med gnr. 20/ bnr. 63 og 82 med gnr. 20/ bnr. 99.

Block Watne har i dag hjemmel til begge disse grunneiendommene med et samlet areal på ca 4.7

daa, også kalt tomten. Innenfor dette forslaget til reguleringsplan avsettes ca. 2.7 daa til

boligbebyggelse på inntil  4  etasjer.

1.1 Forslagstiller  /  planlegger

Planforslaget fremmes av Block Watne AS med bistand fra Thorenfeldt Arkitekter AS, Øvre Romerike

Prosjektering, Miljøfaglig Utredning og Løvlien Georåd.

1.2 Hensikten med planen
Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av inntil leiligheter i ulike størrelser, med en

attraktiv og sentrumsnær beliggenhet til jernbanestasjon, og øvrige tilbud i Fetsund. Foreløpig

skisseprosjekt viser ca. 40 leiligheter.

Valg av punkthus fremfor sammenhengende bebyggelse gir positiv variasjon og sikrer gode sol og

utsiktsmuligheter, også for eksisterende bebyggelse i området.

Som en del av planen reguleres også fortau langs Garderveien mot tilgrensende reguleringsplan i syd.

2.  PLANSTATUS

2.1 Nasjonale og regionale føringer

2.1.1 Riks olitiske retnin slin'er RPR for barn 0 un ei lanle in en 1989

Formålet med RPR for barn og unge er blant annet å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge

trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle

kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.

Blant annet skal følgende vies spesiell oppmerksomhet:

'  Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,

trafikkfare og annen helsefare.

'  l nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn og unge kan utfolde seg og skape sitt eget

lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene:

- Er store nok

- Gir mulighet for ulik type lek

- Kan brukes av ulike type aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn,

unge og voksne.

2.1.2 Statli  e  Ianretnin slin'er for samordnet boli  -  areal- o trans ort lanle in .

Hensikten med retningslinjene er blant annet å oppnå bedre samordning av arealplanlegging og

transportplanlegging.

Planområdet ligger ca. 500m syd- vest for Fetsund stasjon, med gode gangforbindelser for myke

trafikanter til et velutviklet kollektivtilbud knyttet til Kongsvingerbanen og rutebuss. Togtilbudet har

Å
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halvtimesfrekvens størstedelen av dagen. Busstilbudet knyttet til stasjonen har rutetider som
korresponderer med togavgangene.

2.1.3 Universell utformin

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er  i  alminnelig bruk skal
utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på likestilt måte så langt det er mulig, uten

spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Planforslaget legger opp til at universell utforming skal etterstrebes i størst mulig grad, med god

tilgjengelighet for alle.

2.2.  Kommuneplan  (KDP) for Fetsund sentrum — vedtatt  24.02.2014

Planområdet ligger innenfor AB_14. Dette er gult område avsatt til nåværende boligbebyggelse.

l
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Figur 1: Utsnitt av kommunedelplan for Fetsund Sentrum med planområdet nede til venstre.
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3.  BESKRIVELSE AV  PLANOMRÅDET

3.1  Lokalisering

Tomten ligger sørvest for sentrum av Fetsund, omfatter gnr. 20, bnr. 63, og gnr. 20, bnr. 99, med

grenser til eksisterende eneboliger og .  .

Høyenhall boligsameie  i  syd. , ?
4

På andre siden av Garderveien grenser

tiltaket motjord/landbruk, og et mindre
næringsbygg mot syd-øst, langs Faldalsvegen.

,  r'

 

Eksisterende bygg på 20/63 rives som følge av  \ ,  ,

tiltaket. '

I

/—

na. .  " '\

:3: ål,-"» ‘ &
'r. .. )l,. ». ,  .

Figur  3  og 4: Eksiterende bebyggelse i bildet til venstre.

Lokalisering av tomt i bildet til høyre, med eksisterende hus som skal rives.

3.2 Eiendomsforhold

Block Watne AS har hjemmel til grunneiendommene med gnr. 20 bnr. 63, og gnr. 20 bnr. 99.

Planforslaget berører også mindre deler av:

-  Gnr. 20 bnr. 26 (f_P1)

-  stripeareal langs kommunal veg, gnr. 20 bnr. 1 (Fet kommune)

- veggrunn (Statens Vegvesen)

Det utarbeides en intensjonsavtale mellom Block Watne AS og Høyenhall boligsameie om avståelse

av grunn til opparbeidelse av f_P1, mot at felles adkomstrett over gnr. 20 bnr. 26 ikke benyttes.

3.3 Topografi og grunnforhold

Området er hellende mot øst, spesielt gjelder dette for området angitt som B2  i  plankartet. Dette

medfører støpt underetasje på bygg 3, 4 og 5, samt bruk av støttemur, spesielt mot Garderveien.

Løvlien Georåd har vært engasjert for en geoteknisk vurdering av området, og det ble foretatt

prøvegraving på i oktober 2015. Området er mest sannsynlig egnet for denne typen av

blokkbebyggelse, men det forutsetter riktige fundamenteringsmetoder i forhold til grunnens

bæreevne og stabilitet.

Supplerende geotekniske vurderinger vil derfor bli gjort i forbindelse med byggesaken.

3.4 Verneinteresser

3.4.1 Automatisk fredete kulturminner

Det er ingen registrerte fornminner innenfor eiendommen. Det vil bli gitt en endelig uttalelse når

planen legges ut på offentlig ettersyn.
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3.4.2 N ere tids kulturminner

Det er ingen kjente nyere tids kulturminner innenfor planområdet, og Fylkesrådmann har ingen

merknader til dette.

3.4.3 Naturman fold biolo isk man fold

Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i forbindelse med et planlagt utbygging av

boligeri Garderveien 152 i Fet kommune. Ingen nye naturtyper eller viltlokaliteter er registrert på

området. l forbindelse med utbygging bør det tas hensyn slik at ikke svartelistede arter spres ved

masseforflytning.

3.5 Myke  trafikanter  -  Ganglinjer  og trafikksikkerhet
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Figur 5: Dagens farhold for myke trafikanter. Nedkopiert vedlegg fra planbeskrivelse Fetsund sentrum.

Langs Garderveien er lite trafikk i eksisterende blindveg fra krysset Konvallveien- Garderveien, og ned

mot Fetveien. Ved Fetveien er det bussholdeplass (navn; Herredshuset), samt gode gangforbindelser

iform av fortau eller gang- og sykkelveg videre til sentrum og stasjonsområdet.

Som en del av planforslaget er det avtalt med Fet kommune at Block Watne kun skal regulere nytt

fortau langs Garderveien for mulig fremtidig utbygging. Dette er gjort ned til tilgrensende

reguleringsplan for ny rundkjøring Gamle Fetvei (jfr. 2.2.3).

3.6 Miljø  — Støyforhold

Støyberegninger er utført på området etter planretningslinje T-1442. Som følge av tungtrafikk på

Garderveien vil lydnivå både utendørs og på planlagte fasader være over anbefalte grenseverdier på

dagtid. Alle fasader og leiligheter er innenfor grønn sone på natt når mennesker normalt sover,

mellom 23-07.

;_l
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Hovedutfordringen er derfor knyttet til bruken av støyfølsomme rom og uteoppholdsarealer på

dagtid, og dette vil derfor medføre behov for støytiltak som:

- Støyskjerm mellom bebyggelsen og Garderveien

-  Hensiktsmessig planløsning og ivareta en stille side pr. boenhet.
-  Mulig senkning av terreng ved lekeplass

4.  BESKRIVELSE AV  PLANFORSLAGET

4.1 Planens formål og arealoversikt

Tomten reguleres til boligbebyggelse, itråd med kommuneplanen. Intern adkomstvei, parkering,

renovasjon, lekeplass og felles uteareal reguleres også inn. Tomten er på ca. 4700 m2.  ltillegg

reguleres Garderveien til midte vei, slik at fortau blir en del av planen, fra Høyenhall opp langs

tomten og ned til Gamle Fetvei. Området som reguleres er dermed på ca 7,1 daa.

Detaljert oversikt over reguleringsformål:

'\
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Figur 6: Nedkopiert reguleringsplan for  Garderveien  152

Figur 4.1  :  Reguleringsformål i plan

Bebyggelse og anlegg Benevnelse SOSI-kode Areal

Boligbebyggelse Bl 1110 979

Boligbebyggelse 82 1110 1 789

Lekeplass f_Lekeplass 1610 260

Uteoppholdsareal f_Uteopphold  1  og 2 1600 1  106

Renovasjonsanlegg Renovasjon 1550 60

Veg f—Veg 2010 552
Sum m2 4745
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg o—Kjøreveg 2011 897

Fortau o—Fortau1,2 og 3 2012 777

Parkeringsplasser f_P1,2 og 3 2082 225

Annen veigrunn  -  grøntareal Annen veigrunn 2019 440

grøntareal

Sum m2 2339

TOTALT  ALLE KATEGORIER 7  085

4.2  Grad  av utnytting og byggehøyder

Grad av utnytting = 40%- BYA, dette inkl. parkering på bakkeplan. Garasje helt eller delvis under

terreng er ikke del av BYA- beregningen under forutsetning av arealet over benyttes til annet

bruksformål, som eksempelvis utomhusanlegg.

Husene blir i 4 etasjer og underetasje, tilsvarende Høyenhall. Det vil være inntrukket toppetasje

innenfor BZ. Husene tilpasses terrenget, og maks gesims er +157.

4.3 Illustrasjonsplan og snitt , — ————————

Det er utarbeidet en illustrasjonsplan med tilhørende I '

snittoppriss og fotomontasje for planområdet. Disse er

ikkejuridisk bindende. Planen tar utgangspunkt i en

produktmiks hvor det er både 2 roms, 3 roms og 4 roms

leiligheter. Dette er basert på et ønske om å kunne tilby et

variert boligområde.

Fokus for utarbeidelse av reguleringsplan og

illustrasjonsplan har vært å tilrettelegge for et godt

bomiljø. Husene ligger om et indre tun. Her er det \\   gangforbindelse ut til Garderveien.    
miin)”

For å minimalisere bilkjøring inne på boligområdene, er ' ‘r'K , l "' ""
atkomst til garasjekjeller lagt tidlig etter innkjøringen, Det l  '  ø-jH ..... l
blir noen parkeringsplasser inne i området, slik at boligene T , ll
blir lett tilgjengelige, men de fleste plassene liggeri ' ,. » ”i!.

garasjekjeller. L /-l    
.åANKEN. Fobund” Lu  Å  li  M  ”l  M  ]  lvn. um .
um‘wfl‘mmnl naiv—hämta.» sin:-w?-  "Bebyggelsen er delt opp i 5 hus. løst ned mot Garderveien

legges hus 3-5 som selvstendige bygninger, som tilpasses

det skrånende terrenget. Det vil bli grønt mellom husene og gode gangforbindelser på tomten.
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Figur 7 og 8: Nedkopiert illustrasjonsplan og snittoppriss for bebyggelsen.
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4.4  Parkering

Jfr. kommunedelplanens bestemmelserfor blokkbebyggelse om 1  plass  pr. leilighet under 80m2 BRA,

og 1,5 plasserfor leiligheter over 80m2 BRA, enten på bakkeplan eller i garasjekjeller.

4.5 Universell utforming

Prinsippene med god tilgjengelighet er lagt til grunn for planforslaget.

Det vil bli installert heis i alle husene. Hus 1,2 og 3 har i tillegg direkte tilknytning til garasjekjeller.

Interne veier blir kjørbare og får en stigning på ca 1:12, gangadkomst til Garderveien blir tilnærmet
flat.

4.5 Uteoppholdsarealer

Tomten har en flat del og en bratt del vendt mot øst. For å få gode uteoppholdsarealer vil det bli
opparbeides felles areal på tunet mellom husene, på dekket over garasjen. Her blir det plass til

benker og sykkelparkering. Dette arealet bli lunt og ikke utsatt for støy.

Alle leiligheter får vestvendt terrasse, hage eller balkong.

Tomten får også en lekeplass på ca 180m2 (regulert areal på ca 260m2, men noe areal går til
støyskjerm og til skråning mer enn 1:3).Lekeplassen liggeri direkte tilknytning til tunet.
Det blir et felles uteareal med sti langs østsiden av hus 3,4 og S, der man kan komme inni

underetasjene, gå opp mellom husene eller gå bort til et felles uteareal i sør.

Arealet i sør er på ca 600m2 og kommer i tillegg til MUA på min 50m2 pr leilighet, siden terrenget er

brattere enn 1:3. Dette er en fin naturtomt med utsikt til Glomma, som kan brukes til naturlekeplass

og som snarvei/terrengsti ned til Gamle Fetvei.

4.7 Risiko, sårbarhet og beredskapsmessige hensyn.
Øvre Romerike Prosjektering har utført en risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget. Resultatene

av analysen viser at dersom en tar tilstrekkelig hensyn til eventuelle farer som kan oppstå, anses det

lite sannsynlig at tiltaket vil medføre risiko som innebærer at området ikke kan bygges ut.

Enkelte tema må derimot følges opp videre i byggesaken, dette gjelder spesielt geoteknisk rådgiving,
støytiltak, vegnett og bekjempelse av fremmede arter.

4.8 Vann, avløp og overvann

Fra Vilberg gård ligger det en VL 160 PVC K og en OV 200 BET i Garderveien. Ledningene er lagti den

interne Garderveien, hvor Ga rderveien 152 og Høyenhall ligger på østsiden. ltillegg går det også to
overvannsledninger OV 300 BET K over Block Watne sin eiendom gnr/bnr 20/99, og forutsettes lagt i

ny trase. Kapasitet for vannuttak er av Fetsund kommune målt til 30l/s pr. oktober 2015.

Tilkoblingspunkter, krav til evt. trykkøkning for vann og nødvendig omlegging av ledningstraseer må
utredes nærmere. Som følge av en vedtatt reguleringsplan vil det utarbeides en VA- rammeplan med

nødvendig detaljering for byggesaken.

4.9 Renovasjon
Renovasjon skal løses med dypoppsamlere. Det monteres egne oppsamlere for papp/papir—

restavfall  — plast. Oppsamlere dimensjoneres med 140 liter/ husstand. Forslag til plassering er gjort i
samarbeid med ROAF, og fremkommer i illustrasjonsplanen. Med en slik plassering unngår man

kjøring av renovasjonsbil innenfor boligområdet.

Plasseringen ved Garderveien krever en endelig godkjenning av Statens Vegvesen.
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4.10  Energiforsyning

l planen legges det opp til oppvarming basert  på elektrisitet.  Hafslund  Nett AS er netteier.  I

sentrumsplanen for Fetsund er det konkludert med at det ikke er grunnlag for fjernvarme som

alternativ energikilde.

4.11  Anleggsperioder/ Utbyggingstakt

Bl og 82 planlegges utbygd med ca. 40 enheter. En slik utbygging vil normalt ta ca. 2 år. For å

oppfylle krav til helse, miljø og sikkerhet både for kunder som flytter inn og områder som er under

bygging, vil utbyggingen deles i to selvstendige delområder som bygges ut uavhengig av hverandre.

Da det er begrenset med riggplass, kan det bli behov for opparbeidelse av midlertidig lekeplass

mellom byggetrinnene før etablering av permanent lekeplass.

5.0 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

5.1 Kunngjøring om igangsetting av planarbeid
De krav som følger av plan- og bygningsloven vedrørende kunngjøringer og varsling er fulgt. Varsel

om oppstart av reguleringsplanarbeid ble gjort 16. september 2013.

5.2 Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagstillers merknader

Offentlige høringsinstanser:

Statens Vegvesen

For å sikre at de nødvendige støyskjermingstiltakene blir gjennomført, før boligene blir tatt i bruk, må

detaljreguleringsplanen inneholde en bestemmelse som sier:

"  Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltakene blir gjennomført, før boligene

blir tatt i bruk, må detaljreguleringsplanen inneholde en bestemmelse som sier:

"  Det skal være dokumentert at det er utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs støynivå
ikke er høyere enn 55 dB på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, stue), og at

innendørs støynivå tilfredsstiller kravene i teknisk forskrift/NS 817 klasse  C  før kommunen kan gi

ferdigattest for boliger som ligger i gul støysone".

Statens vegvesen forbeholder seg retten til å komme med merknader når planen legges ut til

offentlig ettersyn.

Vår kommentar
Ett av grunnprinsippene i Retningslinjen (T-1442/2012) er at alle boenheter skal ha en stille side, og

tilgang til et egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold.

lsentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det aktuelt med høy

arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Forutsatt at kommunen har

angitt grensene for slike områder i kommuneplanens arealdel, kan det vurderes å tillate oppføring av

ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. let slikt sentrumsområde kan kommunen stille
konkrete krav til ny bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, og disse bør nedfelles i
planbestemmelsene slik at de blirjuridisk bindende.

Det er gjort støyvurderinger av planforslaget, hvor vedleggene viser situasjonen før og etter

avbøtende tiltak. Garderveien har en lav ÅDT på 2630, men en andel på 12% tungtrafikk. Det

konkluderes i rapporten med at området er støyutsatt på dagtid grunnet denne andelen av
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Planbeskrivelse  -  detaljregulering for Garderveien 152

tungtrafikk på Garderveien, men derimot rolig på nattestid. Alle  fasader  og leiligheter er derfor

innenfor grønn sone på natt når mennesker normalt sover, mellom 23-07.

Hovedutfordrin en er derfor kn ttet til bruken av st f lsomme rom 0 uteo holdsarealer å

dagtid.

Det vil være behov for følgende:

- Det skal settes opp 3 meter høy støyskjerm mellom bebyggelsen og Garderveien.

-  Enkelte fasader, og da spesielt den nordlige fasaden på bebyggelsen innenfor Bl, og

enkelte av de øvre etasjene av bebyggelsen innenfor 82 vil trenge fasadetiltak i tillegg til

støyskjerm.

- Senkning av terrenget ved lekeplass sammen med støyskjerm vil resultere i at leke- og

uteoppholdsarealer ligger innenfor grønn sone.

For å ivareta retningslinjens prinsipper om at alle boenheter skal ha en stille side, samt tilgang til
egnet uteoppholdsareal, foreslås følgende planbestemmelser;

”§ 2.1  -  Sikring mot støy:

Grenseverdiene gitt i tabell  3  i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 gjøres

gjeldende for planen, med unntak for fasader som vender mot Garderveien.

Som avbøtende tiltak skal følgende oppfylles for planen:

'  Alle boenheter innenfor Bl med fasader mot rød sone i nord (Støyrapport  — vedlegg X3)
skal være gjennomgående, og med minst ett soverom mot gult/grønt område.
°  For øvrige boenheter innenfor rød kategori (Støyrapport  — vedlegg X4) skal minimum SO  %

av bruksarealet til støyfølsomt bruksformål ha vindu mot gult/grønt område.

0  75% av felles uteareal skal tilfredsstille grenseverdiene for støy i tabell 3.

Akershus Ikeskommune

På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt

kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader.

5.3 Øvrige avklaringer med offentlige myndigheter

Siste møte mellom Fet kommune og Block Watne ble gjennomført 12.12.14.

Det er enighet om type bebyggelse på tomten. Kommunens administrasjon var positive til å fremme

saken til politisk behandling, og eventuelle utbyggingsavtaler skulle avtales på et senere tidspunkt.

Men før innsendelse var behov for ytterligere 2 illustrasjonsbilder fra følgende steder:

'  Krysset Garderveien/ Fetveien.

'  Fetsund bru

Det ble engasjert et eksternt firma til å lage 4 stk. 3D perspektiver, og dette gir et realistisk bilde av

hvordan den fremtidige bebyggelsen vil tilpasses område og terreng. Dette er derfor gjort helt i tråd

med administrasjons ønsker.

Som en del av planforslaget er det avtalt at Block Watne skal regulere nytt fortau langs Garderveien.

Dette er gjort ned til tilgrensende reguleringsplan for ny rundkjøring Gamle Fetvei (jfr. 2.2.3). Det

betyr ikke at Block Watne skal belastes med opparbeidelse av dette fortauet, noe som også er

referert fra møte med Fet kommune dem 12.12.2013.

5.4 Fremdriftsplan
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Saksnr:  2007/ 579

Arkivkode:  0103  R0502

FET KOMMUNE MØTEREFERAT

VEDRØRENDE Referat  møte  Garderveicn  152, Fet Rådhus  12.12.14
TILSTEDE Espen Raunehaug, Block Watne

Karl Alfred Bjølgerud, Fet kommune
Arne Aukland, Fet kommune
Kari Marte Hau stad, Fet kommune

REFERENT Kari Marte Hau stad, Fet kommune
PKT:

1.

Z.

3.

3.

Ba runn for møtet:
Kommunen har kommet med positiv tilbakemelding om prosjektet som helhet, men trenger noe
mer illustrasjonsmateriale før politisk behandling. Møte for å komme til enighet om hvilke
illustras'oner som kreves 0 en konkretiserin av antall e  .  51 deler av beb  v  elsen.

Beb else:
Enighet om bebyggelse i  4  etg. med unntak av hus  3  og 4  som får en tilbaketrukket  4  etg.
Kommunens administrasjon positive til  å  fremme saken til politisk behandling slik planen nå er
skissert.

Snitt:

S-N:Tar med ny bebyggelse og Høyenhall
Ø—V:  Terren fra Garder-veien o n bcb else

Illustras'onsbilder:
Ny synsvinkel for 3D-bilde ønskes, fortrinnsvis i synshøyde, så sant dette bringer ny informasjon
om ros'ektet.

1. unkt— Kr sset Garderveien
2. unkt— Midt  å  Fetsund bru

Videre behandlin  :
- O  startsvarsel- ok.
-  Tiltakshaver sender inn et foreløpig planmaterialet for en midlertidig godkjenning for

offisiell oversendelse av lanmaterialet til administras'onen
-  I tillegg til planmaterialet ønskes en kommunalteknisk rammeplan med overordna grep for

VA-anle
- Kommunen kontakter Statens Vegvesen i forbindelse med usikkerhet om

Glomma ssin med trasé C vil ha innvirknin å ros'ektet.
- Eventuelle utb  '  savtaler avtales 51 et senere tids unkt.
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K'ell  Norden  en

Fra: Viken  Gyda  <gyda.viken@vegvesen.no>

Sendt: 15. april 2016 12:43

Til: Inge Fagerhaug

Kopi: Johansen, Henry Dahl; Kolstadbråten Arne; Sande Edgar

Emne: VS: Reguleringsplan for Garderveien 152 -forhåndsuttalelse fra Statens

Vegvesen

Til: Fet kommune v/lnge Fagerhaug

Kopi: Block Watne v/Henry Dahl Johansen

Viser til vår forhåndsuttalelse til reguleringsplanforslag for Garderveien 152, på gbnr 20/63 og 20/99, der

vi vurderte saken opp mot arbeidet med kommunedelplan for rv. 22 Glommakryssing.

Et av alternativene for Glommakryssing, alternativ D2.i. planlegges plassert i nærheten av Garderveien

152, se kartutsnitt under her, og i vår forhåndsuttalelse anbefalte vi kommunen å utsette det videre

arbeidet med reguleringsplan for Garderveien 152.

Vi er nå blitt kontaktet av Block Watne v/Henry DahlJohansen, se e—poster under her, som ønsker at

reguleringsplan for Garderveien 152 skal kunne behandles parallelt med kommunedelplanen for rv. 22

Glommakryssing.

Garderveien 152 planlegges ikke plassert i direkte konflikt med alternativ 021, men området vil få en

endret støysituasjonen. Det vil også stå i fare for å bli utsatt for ulemper i anleggsperioden, som blant

annet støy og rystelser.

Linje D2.1 innebærer også at rv. 22 vil krysse eksisterende fv. 279, nord for Garderveien 152. !

krysningspunktet vil det blir anlagt en betongtunell på ca. 200 m. Når bygging av betongtunnel er ferdig

vil fv. 279 bli lagt tilbake oppå tunelltaket.  I  anleggsperioden vil denne byggingen føre til at søndre del av

fv. 279 kun blir tilgjengelig fra sør, det vil si fra Gamle Fetvei.

Fet kommune er reguleringsmyndighet. Statens vegvesen har som nevnt tidligere gitt en forhåndsuttalelse

til saken jf. vårt brev datert 07.04.2016. Dersom kommunen, etter en helhetlig vurdering av saken, finner

at de to planprosessene kan foregå parallelt vil følgende være viktig for oss: Planen for Garderveien 152

må inneholde rekkefølgekrav som sikrer at utbyggingen ikke kan skje før det enten er avklart at linje D2.i

ikke velges eller eventuelt at reguleringsområdet ikke kan bygges ut før D2.i er etablert forbi

planområdet.

Kartutsnitt som viser D2.i forbi planområdet:

1
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Med  hilsen
Gyda Viken

Seksjon: Plan Akershus
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks  1010 Nordre  Ål, 2605 LILLEHAMMER
Besøksadresse: Østensjøveien 34, OSLO
Telefon: +47  24058289  Mobil: +47  97673260  e-post/Lync:  da.viken@ve  vesen.no
wwvegvesenno e-post: firma ost—ostärve vesenno

Tenk  miljø -  spar  papir.  Trenger du  å  skrive ut denne e-posten'7

Fra: Johansen, Henry Dahl [mailtozHenryDahI.Johansen@BlockWatne.no]

Sendt: 14.  april 2016 15:41
Til: Viken Gyda <gyda.viken@vegvesen.no>

Emne: SV: Reguleringsplan for Garderveien 152 -forhåndsuttalelse fra Statens Vegvesen

Hei igjen,

tidligst mulig vedtak om trase for ny Glommakrysning er sommeren  2017, ifølge prosjektleder Edgar Sande i Statens

Vegvesen. Men dette er lite realistisk da slike prosesser ofte tar lengre tid grunnet den store interessen fra

politikere/ innbyggere, nødvendig modning, og at de folkevalgte må ta stilling til flere ulike alternativer i forslaget til

ny kommunedelplan. Det vil derfor være veldig uheldig om Fet kommune begrunner en utsettelse av behandlingen

med bakgrunn i forhåndsuttalelsen fra Statens Vegvesen.

Jeg vil derfor allerede nå høre med deg om du kan stille på et møte med Fet kommune dersom en utsatt behandling

blir utfallet?

Vennlig hilsen

Henry Dahl Johansen  -  Prosjektleder -Block Watne AS

Hvamstubben 17  -  2013 Skjetten

Telefon:  46923670

hdi@blockwatne.no

[i Følg Block Watne Romerike på Facebook

Før du skriver ut denne e-posten, tenk på miljøet.

Denne e-posten med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysinger.

Dersom De ikke er rette mottaker gjør vi Dem med dette oppmerksom på at enhver kopiering, videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt.

Dersom e-posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier.

2
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Fra: Johansen, Henry Dahl

Sendt:  14. april 2016 13:21

Til:  'gyda.viken@vegvesen.no' <  da.viken ve vesen.no>

Kopi: Huser, Ole Magnus <OleMa nus.Huser BlockWatne.no>

Emne:  Reguleringsplan for Garderveien 152  -  forhåndsuttalelse fra Statens Vegvesen

Hei Gyda,

viser til en oppklarende telefonsamtale i dag.

Block Watne er et datterselskap i OBOS- konsernet. Vi tilbyr etterlengtede boliger i presset boligmarked, og vil

gjerne jobbe videre med saken for om mulig kunne behandle vår reguleringsplan parallelt med planarbeidet for ny

Glommakrysning. Dette innebærer at reguleringsplanen ved bestemmelser og rekkefølgetiltak, sikrer nødvendige

støyskjermingstiltak som følge av en ny situasjon dersom D2-1 skulle velges.

Kort spm;

Du nevnte at den ville holdes delvis åpen slik at beboere i Høyenhall mfl. er sikret tilkomst til sine eiendommer

under en anleggsperiode. Dersom D2-1 skulle bli valgt som beste alternativ til tross for at det er rangert som nr. 3 av

Statens Vegvesen, vil det på et tidspunkt medføre en permanent stengning av Garderveien for gjennomkjøring?

Tabell 7-4 Sammenstilling med summen fra prissalte og ikke-pn‘ssatte konsekven- m

ser

Alt.  A Alt. C2  Alt.  02 Alt.02.1 Alt.E2

Prissatte virkninger

Netto nytte (netto nåverdi i kro— 402 243 -145 554 -593
ner)

Netto nytte pr. budsjettkrone 0,23 0,13 -0.06 0.33 43.20

l  Rangering prissatte konsekv- 2 3 4 1 5
enser

lkke—prissatte virkninger

Samlet vurdering Negativ Svært Svært Svært Negativ
negativ negativ negativ

II Rangering ikke-prissatte 2 3 5 4 1
konsekvenser

Samlet samfunnsøkonomisk
vurdering

III Samlet samfunnsøkonomisk 1 2 4 3 5
rangering

Vennlig hilsen

Henry Dahl Johansen - Prosjektleder  -  Block Watne AS

Hvamstubben 17  -  2013  Skjetten

3
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Telefon:  46923670

hd'@blockwatne.no

[i Følg Block  Watne  Romerike på Facebook

Før du skriver ut denne e-posten, tenk på miljøet.

Denne e-posten med eventuelle tilhørende dokumenter kan inneholde taushetsbelagte opplysingar.

Dersom De ikke er rette mottaker gjør vi Dem med dette oppmerksom på at enhver kopiering, videreformidling eller bruk av opplysningene ikke er tillatt.

Dersom e—posten er mottatt av Dem ved en feil, ber vi Dem kontakte avsender og slette alle kopier.

Fra: nore l .saksbehandlin ve vesen.no[mailto:nore l .saksbehandlin ve esen.no

Sendt: 14.april 2016 11:44

TilzJohansen, Henry Dahl<Hen Dahl.]ohansen BIockWatne.no>

Emne: Behandling av innsynsbegjæringer -Innsyn innvilget

Vi viser til begjæring om innsyn i dokument Forhåndsuttalelse til reguleringsplanforslag for Garderveien
152, på gbnr  20/63  og 20/99  i Fet kommune i sak Reguleringsplan for Garderveien 152 - gnr. 20 bnr. 63
og 99 i Fet kommune mottatt 14.04.2016.

Begjæring om innsyn er innvilget og dokumentet følger vedlagt.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firma ost ve vesen.no.

Med hilsen

Statens vegvesen

Dette er en systemgenerert epost, og skal ikke besvares

Vi viser til førespurnad om innsyn i dokument Forhåndsuttalelse til reguleringsplanforslag for Garderveien
152, på gbnr  20/63  og 20/99  i Fet kommune i sak Reguleringsplan for Garderveien 152 -gnr. 20 bnr. 63

og 99 i Fet kommune mottatt 14.04.2016.

Førespurnad om innsyn er innvilga og dokumentet følger vedlagt.

Eventuelle spørsmål som gjeld behandlinga kan rettast til firma ost ve vesen.no.

Med helsing

Statens vegvesen

Dette er ein systemgenerert e—post som du ikkje kan svare på.

4
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Notat til kontrollutvalget – møte 30.05.2017 

 

Reguleringsplan 0103 R0502 Garderveien 152. Status 

Den nå aktuelle plansaken startet med varslet om oppstart 16.09.13. 

Planforslag ble innsendt den 07.12.15.  

Pga. midlertidig byggeforbud i forbindelse med planlegging av ny rv. 22 bekreftet Statens vegvesen 
07.04.16 at planen ikke ville bli direkte berørt av de aktuelle trasealternativene, men at 
planmaterialet måtte suppleres noe. Dette ble meddelt ved epost datert 20.04.16. For øvrig er dette 
fortsatt ikke svart ut av forslagsstiller. 

Deretter ble det avholdt et møte den 21.06.16 mellom forslagstiller og Fet kommune ved 
enhetsleder og reguleringsarkitekt, hvor kommunen påpekte at de ikke ville anbefale planforslaget 
slik det forelå med bakgrunn i de sist presenterte illustrasjonene og anbefalte en revurdering av 
konseptet. 

Ved epost datert 23.06.16 var ikke forslagstiller villig til å revurdere planforslaget, men ønsket at 
kommunen tok initiativ til et møte med fylkesmannen. 

Ved brev datert 24.11.16, vedlagt, presiserte kommunen at det innsendte planmateriale ikke var 
tilfredsstillende og derfor ikke kunne anbefales tatt opp til behandling og foreslo en videre prosess. 

Det har deretter vært kontakt for å beramme et møte mellom kommunen og forslagstillers arkitekt, 
uten at slikt møte er avtalt. 

Realitetene i saken er dermed at det ikke foreligger et planmateriale som kommunen anser 
fullstendig og dermed klart for behandling. Det foreliggende planmaterialet må forventes å medføre 
en negativ innstiling, noe forslagstiller flere ganger har uttrykt at de ikke ønsker. 

Etter kommunens oppfatning har derfor ikke lovens saksbehandlingsfrist formelt begynt å løpe. 

Det er beklagelig at denne saken har trukket ut i tid, men her har både ufullstendig planmateriale, 
begrensede saksbehandlerressurser og ytre forhold som ny rv. 22 vært medvirkende. 

Det er ingen uenighet om at eiendommene kan utbygges, men forslagstiller og kommune bør ha 
felles interesse i å utvikle et godt prosjekt. 

 

04.05.17 kab 
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FET KOMMUNE
Samfunn og næring

- sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Postadresse:
Postboks 100
1901 Fetsund

Besøksadresse: 
Rådhuset, Kirkeveien 
85
1901 Fetsund

Organisasjonsnr.:
E-post:
Internett: 

964 949 115
postmottak@fet.kommune.no 
www.fet.kommune.no

Telefon: 63 88 61 00
Bankkonto: 16210750219

Block Watne AS v. Henry Dahl Johansen  
Hvamstubben 17 

2013 SKJETTEN  

Deres ref.:/deres dato:
/

Vår ref.:
2007/579-28/INFA

Arkivkode:
0103 
R0502 

Dato:
24.11.2016

GARDERVEIEN 152 - TILBAKEMELDING PÅ INNSENDT PLANFORSLAG

Fet kommune har i møter med forslagsstiller til planforslaget for Garderveien 152 gitt tilbakemelding 
om at innsendt forslag ikke er tilfredsstillende og dermed ikke kan tas til behandling.
Forslagsstiller har henvendt seg til kommunen med ønske om en nærmere tilbakemelding på innsendt 
planforslag. 

Det fremgår både av løsningene som fremmes i plan og planbeskrivelsen at det ikke er utført noen 
stedsanalyse som grunnlag for utarbeidelsen av planforslaget. Stedsanalysen danner 
forståelsesgrunnlaget for en helhetlig planlegging, og skal synliggjøre og tolke forutsetninger og 
rammer for planer som utarbeides. Den er avgjørende for å identifisere kvaliteter og muligheter, og 
setter landskapet og bebyggelsen inn i en sammenheng. Det er stedsanalysen og forståelsen av områdets 
egenart som danner grunnlag for plassering og utforming av bygg. Stedsanalysen trenger ikke være 
veldig omfattende, men den vil likevel være et viktig verktøy i den fysiske planleggingen. Planforslaget 
for Garderveien 152 har isolerte kvaliteter, men bærer preg av manglende analytisk tilnærming. Den har 
dermed fått utilsiktede virkninger som kommunen har vært veldig opptatt av å unngå, og de supplerende 
perspektivskissene som er levert, dokumenterte nettopp dette.

Eksisterende bebyggelse på nabotomta, Høienhal, ligger svært eksponert til på høydedraget ovenfor 
avkjørselen til Fetsund sentrum fra Rv. 22. Måten dette bygget er utformet på, og plassert på tomten, 
vurderes i ettertid som uheldig fordi det fremstår veldig massivt. Fet kommune har derfor fokusert 
spesielt på at ny bebyggelse i tilknytning til Høienhal må bidra til å dempe den massive virkningen i 
stedet for å forsterke en allerede uønsket virkning. Dette har man i planforslag for Garderveien 152, 
etter kommunens vurdering, ikke lyktes med. Når kommunen stilte krav om visualisering av tiltaket fra 
kritiske synsvinkler var det nettopp for å kvalitetssikre virkningen av planforslaget. 

Foreslått bebyggelse i Garderveien 152 er plassert så tett at den i fjernvirkning fra øst ikke oppleves som 
punkthus, men som en sammenhengende, tett bebyggelse. Når gesimshøydene/ byggehøydene på 
planlagt bebyggelse i tillegg legges på høyde med Høienhallen uten markante brudd eller variasjoner, 
vil den i fjernvirkning fra øst visuelt oppleves som en forlengelse av Høienhall. 
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Dermed forsterkes det massive inntrykket av bebyggelsen på høydedraget over avkjørselen til Fetsund 
sentrum på en uheldig måte. Fjernvirkningen fra øst er spesielt kritisk fordi svært mange opplever denne 
hver dag når de passerer over Fetbrua. 

Når punkthusene plasseres så tett som planforslaget legger opp til, vil også hele fasader bli tette og lite 
artikulerte pga. brannkrav, jfr. planillustrasjonene, og dette vil igjen ha en negativ virkning på 
mellomrommene mellom husene og opplevelsen av kvalitet i bebyggelsen

Det gjøres ikke vedtak av konkrete byggeprosjekter i planbehandlingen, men illustrasjonene til planen 
viser likevel virkningene av plan og legger ofte sterke føringer på bebyggelsen som i neste fase omsøkes 
i byggesak. I tillegg utformes gjerne planbestemmelsene for å underbygge og sementere løsninger som 
vist i illustrasjonsmaterialet. Illustrasjonene blir derfor en viktig dokumentasjon i behandlingen av plan 
ikke minst for å sikre kvalitetene i planen. Når illustrasjonsmaterialet dokumenterer uheldige virkninger 
av planforslaget, er konsekvensen av dette nødvendigvis at man må bearbeide prosjektet videre. Dette i 
samsvar med konklusjonene i tidligere møter.  

Kommunen har foretatt en foreløpig gjennomgang av innlevert planmateriale, og det er registrert 
betydelige mangler både i plankart, bestemmelser og beskrivelse. Krav fra Fet kommune til 
forslagsstiller i e-post 20. april vedr. supplering av plandokumentene i henhold til uttalelse fra Statens 
vegvesen er heller ikke fulgt opp. Det vil i fortsettelsen være naturlig med en samlet gjennomgang av 
plandokumentene når det foreligger omforent løsning for ny bebyggelse, og plandokumentasjon er 
tilpasset denne løsningen.

Med hilsen

Inge Fagerhaug
Reguleringsarkitekt

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi:
Arne Aukland
Morten Nårstad
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Arkivsak-dok. 17/00026-6 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 30.05.2017 
 
 
 

   
 
 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET 
BYGGESAKSBEHANDLING I FET KOMMUNE - PROSJEKTPLAN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Prosjektplan byggesaksbehandling i Fet kommune vedtas. 
 
Vedlegg:  
Prosjektplan byggesaksbehandling 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalget bestilte prosjektplanen i møtet den 7. mars 2017. 
 
Formålet med prosjektet er å undersøke om kommunen har en forsvarlig 
saksbehandling av byggesaker og yter god service til søkere. 
 
Det foreslås tre hovedproblemstillinger: 
 

1. Er det etablert en tilstrekkelig internkontroll for byggesaksbehandlingen? 
2. I hvilken grad overholdes lovpålagte saksbehandlingsfrister? 
3. Er det etablert et tilfredsstillende servicenivå for søkere? 

 
Undersøkelsen vil i første rekke bygge på dokumentanalyse og intervjuer. 
 
Det er anslått et tidsforbruk på inntil 300 timer. Oppstart av prosjektet er planlagt i 
august 2017 og det legges opp til en fremdriftsplan som tilsier at rapporten 
ferdigstilles i slutten av november 2017.  
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Byggesaksbehandling i F et kommune

PROSJEKTPLAN BYGGESAKSBEHANDLING

Bakgrunn

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon  2017-2020  vedtok kontrollutvalget i Fet

kommune i møte 7.3.2017 (sak 9/17) et forvaltningsrevisjonsprosjekt om

byggesaksbehandling. Revisjonen ble bedt om å utarbeide et forslag til prosjektplan til

kontrollutvalgets møtet  3 0.5.201 7.

Krav til byggesaksbehandling

Byggesaksbehandlingen skal bidra til å sikre at bygningsmyndighetene settes i stand til å

kontrollere om de søknadspliktige tiltakene er i samsvar med plan— og bygningsloven, og sikre

at de private parters rettigheter blir ivaretatt. I formålsparagrafen til byggeforskriften heter det

at saksbehandlingen skal sikre effektiv og forsvarlig saksbehandling av byggesaker for å

ivareta samfunnsmessige hensyn, herunder god kvalitet i byggverk (§ l-l, b).

Lov og forskrift beskriver hvilke tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene, og som

dermed krever søknad, og stiller krav til kommunens behandling av søknadene. I tillegg

gjelder de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, mht. blant annet habilitet,

saksbehandlingstid og foreløpig svar, enkeltvedtakets innhold og klagebehandling.

Det kan legges til grunn at det bør være etablert en internkontroll for byggesaksbehandlingen

som sikrer en god og forsvarlig saksbehandling, i samsvar med krav i lov og forskrift.

lnternkontrollen bør bidra til å sikre tilstrekkelig kompetanse/opplæring og bemanning i

enheten i kommunen som har ansvar for byggesaksbehandlingen. Den bør videre omfatte

systemer og rutiner som beskriver ansvars— og oppgavefordelingen, bidrar til kvalitetssikring

av den løpende byggesaksbehandlingen og sikrer ensartet behandling av likeartede saker.

En effektiv saksbehandling innebærer at kommunen overholder pålagte saksbehandlingsfrister

i lov og forskrift. l kapittel 21 i plan— og bygningsloven og kapittel 7 i byggeforskriften er det

satt en rekke tidsfrister for kommunens og klageinstansens saksbehandling. Det er ulike frister

for ulike type saker. Blant annet kreves det at komplette søknader der tiltak er i samsvar med

plan— og bygningsloven, forskrifter og kormnuneplaner, og der det foreligger nødvendige

samtykker fra annen myndighet og parter foreligger, avgjøres i løpet av  3 uker.Søknader som

kan innebære dispensasjon fra lov og forskrift, eller mangler nødvendige samtykker og

uttalelser, skal avgjøres i løpet av 12 uker. Behandlingen av søknader hvor tiltaket er

avhengig av dispensasjon fra kommunens arealplan har ingen lovpålagt tidsfrist. Det er også
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satt som krav at klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes til klageinstansen

(fylkesmannen) senest innen 8 uker.

Kommunen kan i tillegg ha egne målsetninger om kortere tidsfrister enn de lovpålagte.

Kommunen skal registrere og måle saksbehandlingstiden og rapporterer om disse i KOSTRA.

Effektiv saksbehandling er Viktig også som ledd i god tjenesteyting overfor brukere. Også

omfanget av klagesaker, og i hvilken grad disse fører til omgjøring av vedtak, kan være en

indikasjon på kvalitet og service-nivå i byggesaksbehandlingen. Et godt service—nivå er i

tillegg avhengig av at brukerne opplever god tilgjengelighet til veiledning og informasjon.

Forvaltningsloven har i  §  11 en generell bestemmelse om veiledningsplikt, som blant annet

skal bidra til å gi parter og andre interesserte mulighet til å ivareta sine interesser. Det kan

legges til grunn at dette på byggesaksområdet gjelder både før søknad sendes og når

mangelfull søknad mottas, og videre at tiltakshaver må få veiledning slik at denne vet hva

kommunen trenger for å behandle en søknad. Også bruk av muligheten til såkalt

«forhåndskonferanse» før innsendelse av søknad, kan bidra til å sikre nødvendig

informasj onsutveksling og forventningsavklaring i en byggesak (byggeforskriften § 6-1).

Formål og problemstillinger

Formålet er å undersøke om kommunen har en forsvarlig saksbehandling av byggesaker og

yter god service til søkere.

Det foreslås følgende tre hovedproblemstillinger:

]  . Er det etablert en tilstrekkelig internkontroll for byggesaksbehandlingen.?

2.  I  hvilken grad overholdes lovpålagte saksbehandlingsåister?

3. Er det etablert et tilfredstillende servicenivå for søkere?

Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunenes virksomhet på det

området som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon, og som dermed blir den målestokken

som kommunens praksis holdes opp mot. Revisjonskriteriene utledes fra lover og forskrifter,

veiledere, kommunens egne rutiner og hva som anses som god forvaltningsskikk på området

Aktuelle kilder til revisj onskriterier i denne undersøkelsen er blant annet:

0 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan— og bygningsloven).

0 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

' Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

' Kommunens egne planer, retningslinjer og rutiner på området.

2
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Fremgangsmåte/metode

Undersøkelsen vil i første rekke bygge på dokumentanalyse og intervjuer.

Aktuell dokumentasj on er kommunens system- og rutinebeskrivelser for saksbehandlingen av

byggesøknader, egen statistikk for byggesaksbehandlingen, samt eventuelle service-

erklæringer/brukererklæringer og brukerundersøkelser på området.

Det vil bli innhentet statistikk over saksbehandlingstid fra KOSTRA, og klagestatistikk fra

fylkesmannen. Hvis informasj onen i KOSTRA er mangelfull, kan det i tillegg bli aktuelt å

måle saksbehandlingstiden, f.eks. i 3-ukers saker, lZ—ukers saker og dispensasjonssaker, ved

en gjennomgang av et utvalg enkeltsaker.

Aktuelle intervjuobjekter er ledere og saksbehandlere i kommunens enhet for behandling av

byggesaker.

F or å få kunnskap om service—nivå og brukertilfredshet, vil det bli vurdert å gjøre en enkel

spørreundersøkelse til et utvalg personer/foretak som har fått sin byggesøknad behandlet.

Tidsplan og gjennomføringsrisiko

Nedenfor følger en milepælsplan med en risikovurdering av de forhold som kan påvirke

gjennomføringen av forvaltningsrevisj onen.

Mile æl Organ Frist G'ennomføringsrisiko
Prosjektplan vedtas Kontrollutvalget 30.5.2017 Eventuelt behov for endringer i prosjektplanen

som følge av kontrollutvalgets behandling.

Oppstartsmøte Rådmannen/revidert Uke 35 Det er ofte en forutsetning for å kunne komme i

enhet gang med datainnhenting, og for å ivareta en god

revisjonsdialog, at oppstartmøte med

rådmannen/revidert enhet er gjennomført.

Om møtet ikke lar seg gjennomføre innen rimelig

tid kan prosjektet forsinkes i oppstartsfasen.

Datainnsamling Revidert enhet/ Uke 35-45 Revisjonen er avhengig av å få tilsendt relevant

(f.eks. dokumenter, Revisjonen dokumentasjon fra kommunen innen avtalt frist.

spørreundersøkelser Det er usikkerhet knyttet til hvor ressurskrevende

intervjuer m.m.) en eventuelt gjennomgang av enkeltsaker vil

Analyse av data være.

Rapportutforming

Når det gjelder intervjuer er det generelt

utfordringer med at intervjuavtaler skal passe for
alle parter og at referat fra intervjuene ikke blir

verifisert av intervjuobjektene innen rimelig tid.

Dataene kan ikke brukes i rapporten før
verifisering har funnet sted.

En eventuell «brukertilfredshetsundersøkelse» vil

blant annet være avhengig av at et utvalg brukere

er villige til å svare på revisjonens undersøkelse,

og at det svares innen fristen.

Svar på faktahøring Revidert enhet 29.11.17 Verifisering av rapportens faktadel. Avhengig av

svar fra revidert enhet innen avtalt fiist.

3
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Milepæl Organ Frist Gj ennomføringsrisiko

Svar på Rådmannen 29.11.17 Avhengig av svar fra rådmannen innen avtalt

foreleggelse av frist.

fullstendig ra ort ,

Fullstendig rapport Revisjonen 3 0. 1 1.17

oversendes Rokus

Tidsplan og revisors uavhengighet

Prosjektplan legges frem for behandling på møte i kontrollutvalget 30.5.2017. Ved behov for

vesentlige endringer av prosjektplanen i ettertid tas dette opp med kontrollutvalget.

Oppstart av prosjektet er planlagt i august 2017.Det legges opp til en fremdriftsplan som

tilsier at rapporten sendes på høring til rådmannen i midten november 2017, og vil bli lagt

frem for kontrollutvalget i slutten november 2017. Ut fra planen antar revisjonen et

tidsforbruk på inntil 300 timer på dette prosjektet.

Prosjektet vil bli gjennomført av Lars—Ivar Nysterud og Hilde Gamkinn. Prosjektleder er

Øyvind Nordbrønd Grøndahl. Revisjonen har i forbindelse med prosj ektplanleggingen vurdert

at prosjektleder og prosjektmedarbeideme fyller kravet til en uavhengig og objektiv revisjon.

Uavhengigheten vil også bli vurdert løpende gjennom prosjektet, for alle som deltar i

prosjektet.

Jessheim, 19.5.2017

I «.

(”riftdalftåviu; _  .  ' «
Oddny Rim Nordvrk Øyvind N. Grøndahl
avdelingsleder forvaltningsrevisj on 'prosjektleder
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Arkivsak-dok. 16/00023-18 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 30.05.2017 
 
 
 

   
 
 

ORIENTERING VED REVISJONEN 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 

Saksframstilling: 
Denne saken er satt opp i tilfelle revisjonen har noe å orientere om ut over de sakene 
som står på sakslisten. 
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Arkivsak-dok. 15/00230-17 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fet kontrollutvalg 30.05.2017 
 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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