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1 Uttalelser fra offentlige instanser: 
 
1.1 Akershus fylkeskommune (AFK), 1.8.2017 
 

 Et grundig og bearbeidet dokument som gur et godt grunnlag for arbeidet med 
kommunedelplan for Årnes og som i hovedsak er dekkende for fylkeskommunens 
interesser.  

 Positivt at kommunen legger opp til bred medvirkning, med eget opplegg for barn og 
unge. Ber kommunen vurdere om kommunedelplan for Årnes bør meldes opp til 
regionalt planforum før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  

 Positivt at kommunen rullerer kommunedelplanen for å styrke sentrumsområdene og 
tilrettelegge for at flere kan gå, sykle og bruke kollektivtransport til sine daglige 
gjøremål. Dette er i tråd med føringene i regional plan for areal og transport (R-ATP) 
For å nå målene i R-ATP er det utarbeidet retningslinjer (R1-R19) for kommunens 
planarbeid i rollen som arealmyndighet. Retningslinjene skal også følges opp av 
transportetatene og Akershus fylkeskommune. R-ATP legger til rette for at minimum 
80 % av bolig- og arbeidsplassveksten skjer innenfor prioriterte vekstområder, i Nes 
gjelder dette Årnes.  

 Det forventes at det i vekstområder med høy arealutnyttelse også legges til rette for 
en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretagelse av viktige blågrønne strukturer, 
kulturminner og kulturmiljøer. 

  Fylkesrådmannen støtter kommunens vurderinger i at det er hensiktsmessig å 
definere et tydeligere sentrum og at utvikling i Årnes tettsted bør vokse fra sentrum 
og utover. Positivt at kommunen ser på fortetting- og transformasjonspotensiale 
innenfor dagens sentrumsstruktur. Det anbefales at det utarbeides rekkefølgekrav 
som sikrer at de mest sentrale arealene utnyttes først. 

  Sykkelparkering bør tas med som vurderingstema sammen med vurdering av 
parkeringsbehov og gang- og sykkelnett. 

 Masseforvaltning; Utviklingen av Årnes vil medføre behov for byggeråstoff (pukk og 
grus) og generere overskuddsmasser i form av gravemasser og byggeavfall.  

 Kommunen anbefales å skaffe oversikt over områder som er aktuelle for håndtering 
av gravemasser for å unngå unødig bruk av LNF- områder, redusere transportbehov 
og øke gjenbruken av disse ressursene..  

 Vannforvaltning; Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene i kommunedelplan for 
Årnes ikke legger til rette for å redusere muligheten for å oppfylle kravene i regional 
plan for vannforvaltning. Temaet vurderes å være godt ivaretatt i forslaget til 
planprogram.  

 Automatisk fredede kulturminner: Kommunen bes ved en eventuell fortetting om å 
bevare de synlige gravminnene i Brudehaugveien og Doktor Øverlands allé. Det 
anbefales lagt inn tilstrekkelige hensynssoner omkring kulturminnene. 

 Høydedraget omkring Runni og Årnes bør bevares som et dominerende 
landskapselement. 

  Årnes har fram til i dag har bevart viktige strukturer og sammenhenger mellom den 
gamle stasjonen, funksjonene og gateløpene i sentrum og kirkens strategiske 
plassering som vitner om stedets opprinnelse og framvekst. Som stasjonsby vurderer 
fylkesrådmannen at Årnes som stasjonsby har verdi i regional sammenheng og at 
historien som stasjonsby er det unike for stedet og at dette gir et særpreg som man 
bør bevare og bygge videre på.  

 Fylkesrådmannen er av den oppfatning av Årnes ikke er stedet for «signalbygg» i 
mange etasjer.  

 Nes` første kommunedelplan for kulturminner er på høring og at stasjonsbyen Årnes i 
planen er foreslått som egen hensynssone med tilhørende retningslinjer. Kommunen 
har her en god anledning til å samkjøre kdp Årnes med kulturminneplanen og 
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innarbeide den foreslåtte hensynssonen med retningslinjer i kommunedelplanen for 
Årnes. Dersom planforslaget som legges fram til offentlig ettersyn ikke ivaretar Årnes` 
kulturminneverdier i tilstrekkelig grad vil fylkesrådmannen vurdere å legge forslaget 
fram for fylkesutvalget med forslag om innsigelse. 

 
 
  

Rådmannens kommentar:  

 Nes kommune har intensjon om å melde opp forslag til kommunedelplan for Årnes i 
regionalt planforum slik fylkesrådmannen oppfordrer. 

 Rådmannen er tilfreds med fylkesrådmannens vurderinger rundt langsiktig grønn 
grense (grønn strek i gjeldende kommunedelplan for Årnes) og anser at dette er i 
overenstemmelse med planprogrammets beskrivelse av videre arbeid med 
avgrensning av Årnes sentrum og tilhørende metodisk beskrivelse. Når det gjelder 
rekkefølgekrav vil dette følges opp i det videre planarbeidet. 
Rekkefølgebestemmelser må videre sees i sammenheng med uttalelse fra 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 23.3.2017, vedlegg til Kommunestyrets sak 
88/17 «Kommuneplanens arealdel 2015-2030- status innsigelser». 

 Fylkesrådmannen mener sykkelparkering bør tas med som vurderingstema sammen 
med vurdering av parkeringsbehov og gang- og sykkelnett. Gjeldende 
kommuneplanen angir minimum sykkelparkering pr. boenhet og pr. 100m2 gulvareal 
for forretninger/ kjøpesentre/ kontor. Dette følges opp i reguleringsplanlegging. 
Bestemmelser vedrørende sykkelparkering vurderes ved utarbeidelse av planforslag 
for revidert kommunedelplan Årnes. Rådmannen mener således temaet er ivaretatt 
uten behov for videre utredningsarbeid. 

 Rådmannen tar fylkesrådmannens vurdering av Årnes `særpreg og som stasjonsby til 
orientering, og viser til planprogrammets kapittel med beskrivelse av dagens situasjon 
s. 14, samt at planforslagets konsekvens for kulturminneverdiene i området skal 
konsekvensutredes (s.32). 

 Dersom forslaget til kommunedelplan for Årnes som legges fram til offentlig ettersyn 
tikke ivaretar Årnes` kulturminneverdier, vil fylkesrådmannen vurdere å legge fram 
forslaget til fylkesutvalget med forslag om innsigelse. Rådmannen ser de to 
planarbeidene i nær sammenheng, og endelig vedtatt hensynssone for Årnes med 
retningslinjer i kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer vil foreslås 
innarbeidet i kommunedelplan for Årnes for å få juridisk virkning. 

 

1.2 Bane NOR (BN), 18.7.2017 

Kongsvingerbanen er en enkeltsporet bane med kapasitetsutfordringer. Arealer til 
sporutvidelser, stasjonstiltak, m.m. er eksempler på tiltak som kan bidra til forbedret 
kapasitet. Banestrekningen har både persontogtrafikk og godstogtrafikk. BN uttalelser seg til 
planprogrammet både som jernbanemyndighet og som grunneier. 
 
Som jernbanemyndighet  

 BN er opptatt av å sikre muligheten for utvidelser senere. 
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 Gjeldende kommunedelplan viser store deler av Årnes sentrum inklusiv stasjonen og 
tilhørende sporarealer som sentrumsformål. I tillegg foreligger det en del 
detaljreguleringsplaner som helt eller delvis overlapper med varslet planområde, 
herunder arealer tilknyttet eller i nærhet til Årnes stasjon.  

 Oppfordrer til at planformålene forsøkes spesifisert mer detaljert ved revisjon av 
kommunedelplanen. Herunder at spesielt sporarealer og viktige arealer for 
jernbanens infrastruktur og stasjonsområdet ivaretas i planen, og fortrinnsvis avsettes 
til baneformål. 

  BN må ha tilgang til å kunne drifte sine arealer og infrastruktur. 
  Det forutsettes at Jernbaneloven § 10 legges til grunn og at byggegrenser mot 

jernbanen vises i plankart med tilhørende bestemmelser.  
 BN viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og forventer 

at planen vektlegger samordnet areal- og transportplanlegging, blant annet ved å 
prioritere utbygging der miljøgevinsten er størst. Derfor viktig at det tilrettelegges for 
en høy arealutnyttelse og fortetting av både boliger og næringsarealer rundt Årnes 
stasjon.  

 Planprogrammet viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, hvor 
Årnes som prioritert tettsted skal legge til rette for å ta 80 % av veksten i bolig- og 
næringsutvikling. BN påpeker at dette burde synliggjøres i både hovedmål og delmål i 
planprogrammet.  

 Viktig at det tilrettelegges for enkel og sammenhengende løsninger for gang- og 
sykkelmuligheter til stasjonsområdet.  

 Kulturminneinteresser på Årnes stasjon, jf. Landsverneplan for jernbanen av 
01.04.2015 

 Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærhet av jernbanen. Det henvises til 
veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging og Bane NORs tekniske regelverk. 

Som grunneier viser Bane NOR Eiendom til sin rolle som en betydelig eiendomsbesitter på 
hver side av jernbanen gjennom sentrum.  

 Et av delmålene er at Årnes sentrum skal bli blågrønt, hvor det vises til at utsikten til 
Glomma ikke bygges igjen. I den videre prosessen er det derfor viktig at kommunen 
tydeliggjør eventuelle siktakser og grøntområder, slik at de statlige målene om 
utvikling og fortetting av Årnes sentrum ikke kommer i konflikt med kommunens egne 
mål. 

 Med tanke på fortetting rundt knutepunktet har Bane NOR Eiendom sammen med en 
lokal part startet arbeid med å se på mulighetene for å utvikle området mellom 
jernbanetraséen, parkeringen og friområdet langs Glomma.  

 Det oppleves som utfordrende at gjeldene plangrense for sentrumsformål i gjeldende 
planer ligger i Høievegen.  

 En annen disponering av området kunne vært at veien legges nærmere jernbanen og 
man kan få til boliger/ næring/ handel i området som liger utenfor byggegrensen fra 
jernbanen. Regler rundt avstander for vei- spor må legges til grunn. På en slik måte 
kan man få til god fortetting rundt stasjonen. Sentrumsområdet bør derfor ha en 
«mykere» overgang mot Glomma/ Årnes Strand/ Årnes Brygge, og dette bør 
analyseres nærmere i kommunedelplanarbeidet.  
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 BN viser til at det på side 13 i forslag til planprogram står at «det er ingen intensjon 
om å utvide dagens byggesone», og mener at ovennevnte problemstilling likevel bør 
føre til en slik endring. 

Rådmannens kommentar: 
 Rådmannen vil vurdere plankartets detaljeringsnivå og arealformål i det videre 

arbeidet.  
 

 Området mellom jernbanen og Glomma omfattes av «reguleringsplan for Årnes 
strand og Årnes brygge» vedtatt 14.9.2004. Områdene ned mot Glomma som 
omtales i høringsinnspillet (FB1 og B4 i reguleringsplankartet) er henholdsvis regulert 
til kombinasjonsformålene friområde/ allmennyttig formål- småbåthavn samt  
bolig/forretning/bevertning/kontor. Rådmannen vurderer at dette er tematikk som 
beskrivelses under sentrale tema i planarbeidet under avsnittet «parker, blågrønne 
strukturer og overvann» i planprogrammet på side 26.  

 
 Rådmannen deler Bane NORs syn på at kommunen bør tydeliggjøre eventuelle 

siktlinjer, akser og grøntområder for å avklare eventuelle målkonflikter. Et slikt arbeid 
bør ikke bare omhandle utsikten til Glomma, men Årnes sentrum i stort. Akser, 
siktlinjer og forbindelser legges til under omtale av viktige sentrale tema for 
planarbeidet under avsnittet om landskapskarakter. Vurdering av viktige siktlinjer og 
akser i sentrumsområdet er verdifull kunnskap i beslutninger om ivaretagelse av ulike 
kvaliteter som verdifulle landskapstrekk, kulturminneinteresser og tilgjengelighet. 
Dette foreslås beskrevet som eget tema i utredningsprogrammet med 
presentasjonsform beskrivelse. 
  

 Rådmannen merker seg Bane NORs påminnelse om kulturminneinteresser ved 
Årnes stasjon, og tillater seg å vise til pågående byggesak på Årnes stasjon. 

 
 Når det gjelder problemstillingen rundt fortetting og utvikling rundt knutepunktet Årnes 

stasjon vil rådmannen vise til planprogrammets alternative avgrensninger av Årnes 
sentrum som grunnlag for videre drøftinger i utarbeidelse av planforslag. I alternativ 2 
(semikonsentrert) trekkes blant annet sentrum ned til Glommas bredder for å kunne 
styrke Årnes identitet som elveby og bearbeide sentrums møte med elva. 

 
 Uttalelsen viser til nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og at 

planprogrammet viser til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det 
påpekes av Bane NOR at disse forhold og føringer burde synliggjøres i både 
hovedmål og delmål i forslag til planprogram. Rådmannen er av den oppfatning at 
dette ligger som intensjon i foreliggende mål og delmål, og at omtale av rammer og 
premisser for planarbeidet sikrer at dette skal ivaretas i videre planlegging. 

 

1.3 Statens vegvesen Region Øst (SVRØ), 17.7.2017 
 

 SVRØ skriver at kommunen beskriver sentrale temaer i arbeidet med 
kommunedelplanen. Det er spesielt viktig at kommunedelplanen legger til rette for 
redusert bilbruk og økt bruk av gange, sykkel og tog/ buss. 

 SVRØ mener at trafikksikkerhet bør være med som et utredningstema i 
konsekvensutredningen. Legger kommunedelplanen til rette for at gåing og sykling 
blir trafikksikre alternativer til bilkjøring? Er det trafikksikre gang- og 
sykkelvegforbindelser fra boligområder til skoler, barnehager, oppholdsområder for 
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barn, togstasjon/ bussholdeplasser og forretninger/ servicetilbud? Hvor krysser 
fotgjengere fylkesveger og kommunale veger 

 
Rådmannens kommentar:  

SVRØs innspill om at trafikksikkerhet bør inngå som et utredningstema tas til følge og legges 
inn som del av konsekvensutredningen i planprogrammet s 29. Rådmannen vurderer med 
utgangspunkt i foreliggende planprogram at det kommende kommunedelplanarbeidet vil 
fokusere på en styrking av sentrumsområdene og vil dermed kunne stimulere til økt bruk av 
gange, sykkel og kollektivtransport. 

 

1.4 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 1.6.2017 

 NVE viser i sin uttalelse til at det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader 
fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. 
Plan og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter 
tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging 

 NVE henviser til NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplaner som 
beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. Kommunen må også 
tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 
ekstremvær.  

 Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan 
i varetas i planleggingen, har uttalelsen lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en 
kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner 
og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. 

 Det anbefales at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 
sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. 

 NVE tydeliggjør samtidig at de ikke alltid har kapasitet til å svare ut alle saker på 
offentlig ettersyn, men at manglende uttalelse fra NVE ikke nødvendigvis betyr at 
deres ansvarsforhold er sjekket ut og at planens innhold er tilfredsstillende. 
Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. 
pbl. §29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl. 
§28-1. 

Rådmannens kommentar:  

Rådmannen tar innspillet til etterretning, hovedmomentene er imidlertid ivaretatt. Innspillet 
medfører derfor ingen endringer i planprogrammet. 

 

1.5 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
(DMF), 17.7.2017 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, 
og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. DMF kan ikke se at 
det skisserte området for kommunedelplanen berører registrerte forekomster av mineralske 
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ressurser av regional, nasjonal eller internasjonal verdi, eller masseuttak i drift. DMF har 
dermed ingen merknader til varselet om oppstart. 

Rådmannens kommentar: Ingen 

1.6  Eidskog kommune (EIKO) 23.6.2017 

Ingen merknader. 

 
Rådmannens kommentar: Ingen 
 
1.7 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor sine 
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i 
planarbeidet. 
 
Innledning 

 Mål, delmål og overordnet metode for planarbeidet virker gjennomtenkt og godt 
bearbeidet. Fylkesmannen mener planprogrammet er et godt utgangspunkt for 
arbeidet med revisjon av kommunedelplan for Årnes. 
 

Areal og transport 
 I gjeldene kommunedelplan for Årnes er det fastsatt en grønn grense, men den er 

ikke utarbeidet med utgangspunkt i den regionale planen. 
 Fastsetting av grønn grense skal i følge den regionale planen gjennomføres som en 

del av arealdelen, men ettersom Nes kommune ikke skal rullere arealdelen i denne 
kommunestyreperioden, anbefaler Fylkesmannen mener at fastsetting av og 
vurderinger knyttet til ny grønn grense rundt Årnes gjennomføres nå. 

 Kommunen bør vurdere om det er områder innenfor avgrensning av gjeldende 
kommunedelplan som er avsatt til formål som eventuelt strider mot overordnede 
føringer og prinsippene i regional plan. 

 Positivt at kommunen har laget en oversikt over eksisterende områdeutnyttelse i 
Årnes. Oversikten viser at dagens områdeutnyttelse er langt lavere enn det som 
forutsettes i regional plan. Regional plan for areal og transport anbefaler en 
områdeutnyttelse mellom 60-80 % for prioriterte tettsteder. 

 Fylkesmannen anbefaler at planprogrammet er tydeligere på at områdeutnyttelsen i 
Årnes må økes, spesielt nært togstasjonen.  

Jordvern   
 Fylkesmannen minner om at ivaretakelse av verdifulle jordressurser er en nasjonal 

prioritet, og at nasjonal jordvernstrategi bør inkluderes som en av føringene for 
planarbeidet. Konsekvenser for jordvern og matproduksjon skal vurderes i lys av at 
nasjonale mål for både jordvern og matproduksjon er styrket i etterkant av forrige 
kommunedelplan. 

 Avbøtende tiltak for å ivareta jordressursene må innarbeides, og det må legges opp til 
en så høy arealutnyttelse som mulig. 

 Fylkesmannen vil også peke på potensialet for ulike former for urbant landbruk har for 
å skape funksjonelle og inkluderende møteplasser og aktiviteter og urbane rom, og 
anbefaler å inkludere denne dimensjonen i arbeid med planleggingen av Årnes sine 
framtidige byrom. 

Parkering 
 Fylkesmannen forutsetter at kommunen følger opp parkeringsbestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel. 
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 Det bes om at kommunen vurderer strengere parkeringsbestemmelser, spesielt i de 
mest sentrale delene av Årnes. 

Samfunnssikkerhet 
 Minner om at plan- og bygningslovens § 4.3 også sier at «Område med fare, risiko 

eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten (kommunen) skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og 
tap». 

 På bakgrunn av vurderinger kommunen gjør i ROS- analysen/ 
konsekvensutredningen ber Fylkesmannen om at områdene med fare, risiko eller 
sårbarhet følges opp ved bruk av hensynssoner/ arealformål og bestemmelser. 

Naturmangfold 
 Naturtypene naturbeitemark (områdenavn Høie) og stor elveør med B- verdi er 

registrert innenfor dagens avgrensing for kommunedelplan for Årnes.  
 Fylkesmannen forutsetter at naturtypene ivaretas i planen.  
 Registreringene ble foretatt i 2003 og kommunen bør vurdere ny kartlegging av 

områdene. 
Regionalt planforum 

 Vil anbefale kommunen vurdere å ta opp saken til regionalt planforum før saken 
sendes til offentlig ettersyn 

 
 
Rådmannens kommentar: 

 Fylkesmannen mener at ettersom Nes kommune ikke skal rullere arealdelen  
kommuneplanen i denne kommunestyreperioden, bør fastsetting av og vurdering av 
ny grønn grense (med utgangspunkt i regional plan for areal og transport) rundt 
Årnes gjennomføres nå. 

 Fylkesmannen forventer at kommunen skal vurdere å ta ut områder av gjeldende 
kommuneplan som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale 
planen, jf. planens retningslinje R5. (Det forventes at områder avsatt i gjeldende 
kommuneplaner til hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert pr. vedtaksdato 
for den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus, og som ikke er i 
tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen, vurderes tatt ut ved 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Det forventes at en eventuell videreføring av 
slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes). 

 I planprogrammet framgår det at gjeldende grønn strek og dagens byggesone ligger 
som premiss for planarbeidet. Vurderinger omkring husholdering av områder innenfor 
dette vil foretas i selve planarbeidet.  

 Når det gjelder områdeutnyttelse er det som Fylkesmannen peker på, en lavere 
områdeutnyttelse i Årnes enn det som forventes. Rådmannen har belyst dette i  
kunnskapsgrunnlaget «Analyse av fortetting- og transformasjonspotensialet i Årnes 
(2016)», og områdeutnyttelse og byggehøyder vil som beskrevet i planprogrammet s. 
27 drøftes helhetlig for ulike områder. Videre skal utstrekning, avgrensing  og 
utformingsprinsipper for Årnes vurderes i lys av målsettinger i regional plan for areal 
og transport og kommunens ambisjon om å styrke Årnes som det foretrukne 
handelsstedet i Nes. 

 Nasjonal jordvernstrategi er inkludert som en av føringene for planarbeidet i 
planprogrammet s.5. 

 Som landbrukskommune med mål om å legge til rette for innovativt landbruk og 
landbruksbaserte næringer vil rådmannen ta med seg Fylkesmannens tanker om 
landbrukets potensielle bidrag i å skape møteplasser og aktiviteter i arbeidet med 
planlegging av Årnes sine framtidige byrom. 

 Parkering er et tema i det påfølgende utredningsarbeidet. En av problemstillingene 
som potensielt bør belyses er faktumet dårlig lokal kollektivdekning og bilen som 

https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/kommunedelplan-for-arnes/kunnskapsgrunnlag/rapport_arnes_oppslag_web.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/plan/kommunedelplan-for-arnes/kunnskapsgrunnlag/rapport_arnes_oppslag_web.pdf
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fortsatt nødvendig transportmiddel. Videre behovet for å sikre tilgang til handel og tog 
(pendlerparkering). Dette uten å legges beslag på gode sentrumsområder. 

 Rådmannen er kjent med at parkeringsbestemmelser og restriktive parkeringsnormer 
er et effektivt virkemiddel og har god erfaring med bruken av gjeldende 
kommuneplans bestemmelser rundt dette. Det videre planarbeidet vil avklare behovet 
for eventuelle strengere parkeringsbestemmelser i de mest sentrale delene av Årnes. 

 Rådmannen vil følge opp vurderinger gjort i ROS- analysen/ konsekvensutredningen 
ved bruk av hensynssoner/ arealformål og bestemmelser i det videre planarbeidet. 

 Naturtypene naturbeitemark og stor elveør med B- verdi er registrert innenfor dagens 
avgrensing for kommunedelplan for Årnes. Området er avsatt til friområde.  

 Ved etablering av eventuelle nye utbyggingsformål vil rådmannen foreslå at det 
settes bestemmelser i planarbeidet som sikrer at konsekvenser for planområdets 
naturmangfold redegjøres for i henhold til naturmangfoldloven. Ved behov 
kvalitetssikres eksisterende rapporter der dette foreligger som i eksemplet fra 
Fylkesmannen. 

 Nes kommune har intensjon om å melde opp forslag til kommunedelplan for Årnes i 
regionalt planforum slik rådmannen også har kommentert under innspillet fra 
Akershus fylkeskommune. 
 

 
2 Uttalelser fra lag og foreninger: 
 
2.1 Raumnes Historielag (RH), 27.7.2017 
 
RH søker først og fremst etter planprogrammets omtale av stasjonsbyens egenart, kultur og 
kulturlandskap, og er kjent med at dette er et av mange temaer som skal ivaretas i 
planarbeidet. 

 RH skulle likevel ønske seg et økt fokus på dette som viktig for å ivareta Årnes` 
egenart. For RH er det vesentlig at ny kommunedelplan for Årnes understreker 
betydningen av å bevare egenarten og ønsker at dette kommer til uttrykk i 
begrensninger for størrelse og høyde på bygninger i indre Årnes sentrum.  

 RH håper at delmålet «Dagens arkitektur- morgensdagens kulturminner» mv. blir 
enda sterkere vektlagt i den endelige kommunedelplanen. Videre foreslår RH at 
delmålet om å styrke Årnes stasjon som samferdselsknutepunkt også tar inn en 
setning om stasjonens verneverdi, både som enkeltbygg og som grunnlag for hele 
stasjonsbyen Årnes.  

 RH vil foretrekke å kalle Årnes en «stasjonsby», ikke «småby» slik det står i 
hovedmålet for planen. Det vises også til at planprogrammet ikke konsekvent 
benytter småby gjennom hele dokumentet.  

 Om avgrensinga av Årnes sentrum skal endres vil RH foretrekke alternativ 2 (s. 24), 
da dette vil legge noe mindre press på den verneverdige sentrumskjernen og 
samtidig trekke inn den viktige kontakten med Glomma. 

  Etterspør om kontakten mellom det omkringliggende kulturlandskapet og tettstedet 
Årnes vil ivaretas i endelig plan.  

 Til sist bemerker RH at de antar at KDP Årnes blir sett i sammenheng med 
Kulturminneplanen for Nes, som ligger ute til høring. 
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Rådmannens kommentar: 
 

 I arbeidet med forslaget til planprogrammet ble karakteristikken av Årnes drøftet også 
i politiske fora. Ved formannskapets vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn ble 
gjort en sammenslåing og forenkling av delmålene som forelå, og rådmannen foreslår 
ingen endringer i hovedmål og delmål i foreliggende sak. 

 
 Stasjonsbyen Årnes er i gjeldene kommunedelplan for Årnes en egen sone som 

omfatter bygningsmiljøet tilknyttet jernbanen, kirkebygget strategisk plassert i 
landskapet samt de viktigste historiske gateløp, bygninger og markerte terrengformer. 
Med bakgrunn i stedsanalysen gjennomført i 2007 ble denne sonen vurdert å ha 
større sårbarhet over for nye tiltak og inngrep enn resten av tettstedet. 

 
 I forslag til kommunedelplan for kulturminner- og kulturmiljøer er denne sonen 

foreslått utvidet og lagt som hensynssone for kulturmiljø. For øvrig vises det til 
Akershus fylkeskommunes merknader om kulturminnevern og rådmannens 
kommentar til dette. Kommunedelplan for Årnes og kommunedelplan for 
kulturminner- og kulturmiljøer vil bli sett i sammenheng, og at det anses som positivt 
for begge arbeider. 

 
 Rådmannen har gjennomgått planprogrammet i forhold til konsekvent begrepsbruk og 

registrerer forekomster av inkonsekvens i utdrag eller omtale av andre kommunale 
plandokumenter, og har således ikke gjort korreksjoner på dette. 

 
 
 
2.2 Nes kirkelige fellesråd (NKFR) 

 NKFR bemerker innledningsvis at menighetsrådet burde vært oppført på den 
offentlige høringslisten under lokale myndigheter, lag og foreninger. Videre har 
menighetsrådet innspill til: 

 Delmål for planarbeidet s. 4: Årnes kirke som identitetssymbol for Årnes skal ivaretas 
og tas hensyn til ved fremtidige utbyggingsprosjekter 

 Sentrale tema i planarbeidet s. 26. under By og landskapsbilde; Årnes kirkes 
arkitektoniske virkning i forhold til omgivelsene skal ivaretas på en estetisk god måte i 
videre planlegging og kirken som landemerke for Årnes bevares. 

 Sentrale tema i planarbeidet s 26 under Parker, blågrønne strukturer og overvann; 
Årnes kirkegård bør inkluderes i vurdering av egnede steder for ro og refleksjon. 

 Sentrale tema i planarbeidet s 26 Trafikkmønster, gaters rolle og utforming; Vurdere 
behov knyttet til fremtidig adkomst- og parkeringsforhold ved Årnes kirke. 

 Sentrale tema i planarbeidet s 27 Byggeområder; Gravplass. Ifølge. Gravferdsloven § 
2 skal kommunene til en hver tid sørge for at det er ledige graver til 3 % av 
befolkningen. I Nes er det også ønske at det alltid skal finnes ledige graver ved den 
gravplass innbyggerne naturlig og geografisk sokner til. Lokalisering av arealer til 
framtidig gravplass for Årnes bør av kapasitetshensyn til dagens gravplass fastsettes 
i nær framtid. 

 Forslag til utredningsprogram s 28: Det bør vurderes revisjon av behovsanalyse for 
gravplassbehov for Årnes kirke, som i tillegg utreder alternative områder ikke tilknyttet 
eksisterende gravplass. 
 
 

Rådmannens kommentar: 
 Rådmannen vil umiddelbart sørge for at Nes kirkelige fellesråd påføres som adressat 

for framtidige høringer, og beklager det inntrufne. 
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 Rådmannen har etter mottak av  NKFRs høringsinnspill hatt møte med kirkevergen. 

Kirkevergen signaliserte at tidligere mulighetsstudie skal suppleres med et oppdatert 
notat som tillegg til tidligere utarbeidet arealbehovsanalyse gravplass ved Årnes kirke 
(Grindaker 2014). 

 Notat vil inngå som et kunnskapsgrunnlag i det videre planarbeidet. Det skal vurderes 
hvorvidt tidshorisonten i foreliggende arealbehovsanalyse er realistisk og ut i fra dette 
må det videre tas stilling til behov og om det finnes tilstrekkelig arealer for utvidelse til 
i umiddelbar nærhet til kirkens arealer i dag.  

 Arealbehovsanalysen samt oppdatert notat foreslås lagt inn under « Pågående plan- 
og utredningsarbeid av betydning for Kommunedelplan for Årnes» s. 11 i 
planprogrammet. 

 
 
2.3 Nes Rullebrettklubb, 5.7.2017 
 
Nes rullebrettklubb fremmer ønske for uteareal tilegnet bruk av rullebrett.  

 Ønsker en betongpar som er en del av et større parkområde tilpasset alle. 
 En tilpasset betongpark med grønne lunger vil være et unikt rekreasjonsområde og 

møteplass for alle som ønsker å benytte seg av parken. 
 En betongpark bør ligge slik at den er lett tilgjengelig fra buss og tog 
 Vil være vedlikeholdsfri i mange år framover 
 Tenker man større utnyttelse av parken vil man for eksempel kunne lage skøytebane 

på vinteren eller sandvolleyballbane på sommeren. Mulighetene for en slik park er 
mange. 

 En betongpark vil være meget etterlengtet for de i kommunen som ikke driver 
organisert idrett. Man får en felles møteplass for rullende aktivitet som vil knytte 
bygda sammen på tvers av kjønn, etnisitet, alder og bakgrunn 

 I tillegg vil det skape tilhørighet og man vil få eierskap til anlegget Man kan si at man 
vil organisere de ikke organiserte i et felles miljø 

 Årnes sentrum vil bli et sentrum man ønsker å reise til for alle aldre og mangfoldet i 
kommunen vil bli ivaretatt 

 Rullebrett er et helsefrembringende og et meget godt alternativ for de som ikke driver 
med organisert idrett. 

 Nes Rullebrettklubb håper Nes kommune ser behovet for en betongpark i Årnes 
sentrum. 

 
Rådmannens kommentar  
 
Rådmannen viser til møte med Nes Rullebrettklubb den 11.5.2017 hvor blant annet ordfører, 
leder av utvalg for næring, teknikk og kultur, samt daværende kommunalsjef 
samfunnsutvikling og kultur var til stede. Nes Rullebrettklubb redegjorde i møtet for 
mulighetene og gevinstene for kommunen sett i et folkehelseperspektiv, med å etablere 
skatepark. Nes Rullebrettklubb har ingen konkrete planer for etableringen utover et ønske 
om at den bør ligge sentralt i Årnes. Nes Rullebrettkubb har heller ikke økonomisk 
handlingsrom for å bygge en skatepark. Det ble i møtet framsatt ønske om at Nes kommune 
i større grad skulle engasjere seg i saken i å være behjelpelig med å realisere prosjektet. I 
møtet ble konkludert med å nedsette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra 
administrasjonen og Nes Rullebrettklubb med mandat å designe en skatepark, 
kostnadsberegne, gjennomgå mulighetene for spillemidler, samt en plassering av parken. 
Videre ble Rullebrettklubben bedt om å ta kontakt med kultursjefen for et oppstartsmøte. 



12 

Det ble påpekt at det ikke ligger noen forpliktelse av økonomisk karakter fra kommunen sin 
side i prosjektet og at dette må behandles av kommunestyret som egen sak. 
 
29.6.2017 var det et oppfølgende møte hvor Nes Rullebrettklubb fikk råd om å spille inn 
arealbehovet og ønsket om etablering av betongpark inn i den pågående 
kommunedelplanprosessen. Rådmannen vil ta med  innspillet i den videre planprosessen, 
men det medfører ingen endringer i planprogrammet. 
 
 
2.4  Årnes Vel, 31.7.2017 
 
Årnes Vel synes det er meget positivt at arbeidet kommer i gang slik at det kan sluttføres i 
2018. Delmålene som er satt synes å danne et godt grunnlag for det videre arbeidet.  
Høringsuttalelsen tar utgangspunkt i følgende punkter: 

Geografisk utstrekning – må ikke legge for snevre rammer. Bør også ta opp forhold som 
indirekte har med tettstedet Årnes å gjøre: 

 Tilførselsveier 
 Utnytte verdi nærhet til elven har 
 Forholdet til nær bebyggelse, f.eks. Fjellfoten 
 Mulighet for ytterligere utbygging 

Rekreasjons/ grøntområder- bør ha fokus på: 

 Beholde Glommas elvebredd som mulighet for rekreasjon 
 Sikre grøntkorridorer gjennom bebyggelse for adkomst til skogsområder 
 Sikre grønne lunger i Årnes sentrum 
 Leke/ badeplasser for barn 
 Tilrettelegge nærskogsområder 

 
Bebyggelse – nærings- og boligbebyggelse 

Generelt 

 Viktig å beholde sentrumskjernen med bebyggelse som tar utgangspunkt slik den er i 
dag. Ny bebyggelse tilpasses eldre trehusbebyggelse som gir Årnes særpreg. 

 Fra brua over Glomma mot kornsiloen bør det ikke skjer utbygging som reduserer 
områdets verdi mtp rekreasjon, utsikt og parkering 

Næring 

 Tilrettelegge for flere næringssentra ala «Sparebankgården» 
 Målrettet innsats mot små og mellomstore bedrifter- kunnskapsbasert sektor- 

etableres i og ved bygdesenteret 
 Skape unik sentrumskjerne, ikke «mini-Jessheim»- andre positive tiltrekkingsfaktorer 
 Større forretninger, f.eks. byggevarehus utenfor sentrum 
 Vurdere behov for tilfluktsrom i nye byggesaker 

Boliger 

 Viser til fortetting- og transformasjonspotensiale i Årnes utarbeidet av Asplan Viak. 
Velet forutsetter at endelig plan inneholder en totalplan for mulig utbygging, og peker 
på at det i tillegg til områder vurdert i analysen finnes gode muligheter til fortetting av 
øvrige områder innenfor planområdet.  

 Må tilrettelegges for en allsidig boligbygging 
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Fysisk aktivitet og idrett 

 Viktig å etablere «Campus Nes». Arealbehov og planlegging må skje i nært 
samarbeid med Raumnes og Årnes IL som forutsettes å flytte sine aktiviteter til den 
nye idrettsparken. Dette vil således frigjøre sentrumsnært areal som kan bebygges 
med boliger som er attraktive for barnefamilier. 

 Velet mener det er viktig å bygge ut idrettsparken som en helhetlig løsning. Dvs. 
etablere barneskole, en idrettshall, samt arealer til fotball, friidrett og andre aktiviteter. 
Viser til eksempel fra Moelv. 
 

Veier, parkering, gang- og sykkelveier, offentlig kommunikasjon 

Veinett i og omkring Årnes 

 Tenkt trase med tilførselsvei til E16? 
 Etablere ringvei i ytterkant av Årnes- avlaste sentrum 
 Hvordan redusere trafikken gjennom sentrum- alternativer? 
 Bruløsning over Glomma god nok på sikt? Alternativer? 
 Må gjøres noe med trafikkavviklingen fra Øvre Hagavei inn mot Årnes snarest 
 Avkjørselsveier rv. 175 må snarest sikres med forbikjøringsfiler mot veikryss og ny 

rundkjøring nedenfor Nes vgs. 
 Dersom deler av sentrumskjernen skal være bilfri kreves en prosess omkring 

parkeringsplasser utenfor sentrumskjernen. Vurdere hvilke virksomheter som skal 
etableres i kjernen. 
 

Parkering- situasjonen i sentrum oppleves i perioder kaotisk. Tenkte tiltak: 

 Antall parkeringsplasser må ikke reduseres av ny bygningsmasse. Dersom 
situasjonen på sikt medfører redusert behov for parkering kan frigjort areal benyttes til 
grøntarealer 

 Bør ikke etableres ny virksomhet i sentrumskjernen uten parkeringsdekning på eget 
areale. Bortfall av parkeringsplasser må erstattes. 

 Areal f.eks. ved Cirkle- K mot jernbanen kan tas i bruk til parkering 
 Utvide nåværende pendlerparkering ved å gjenfylle evja langs Høievegen. 

 
Gang- / sykkelveier- ønsker om etablering: 

 Fra Rotnes mot Hvam og Vormsund 
 Over Årnes brua. Løsning som på Vormsund brua? Dagens løsning er uakseptabel. 
 Fra rundkjøring ved Sparebankgården til Espira barnehage (Kløverenga). Mulig 

forlengelse over Svarverud hvis mulig uten for store inngrep i hager 
 Forlengelse langs veien mot Skarnes fra Runni til Husmo 
 Nedre Hagaveg 
 Langs Høievegen forbi Høie boligområde 

 
Offentlig kommunikasjon: 

 For å gjøre Årnes attraktiv som møteplass for ulike aktiviteter må offentlig 
kommunikasjon trappes opp med utgangspunkt fra jernbanetomta. Vurdere om 
jernbanetomta har kapasitet for en antagelse om økt bruk av kollektivtrafikk. 

 Etablere bedre parkeringsareal for av- og påstiging for biler med jernbanetomta. 
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Rådmannens kommentar: 
 

 Tiltakene innen vei som foreslås er ikke med i Akershus fylkeskommunens 
handlingsprogram for 2017-2020. Prioritering av trafikksikkerhetstiltak må behandles 
og prioriteres ved årlig rullering av kommunens trafikksikkerhetsplan, og øvrige tiltak 
på fylkesvei må prioriteres og fremmes for Akershus fylkeskommune for og eventuelt 
nå opp i fylkets handlingsprogram.  

 Fylkeskommunen stiller krav og kriterier i tråd med regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus, både for tildeling av planleggingsmidler og eventuelt med sikte på 
prioritering i fylkeskommunens handlingsprogram.  

 Årnes sentrum er preget av bilbruk og parkering og således mindre tilrettelagt for 
gående og syklende. Trafikk, trafikksikkerhet, mobilitet og herunder parkering vil 
utredes i lys av arealutvikling og med tanke på mål for endring av reisevaner. Dette er 
omtalt i planprogrammet side 30. 

 Forslag til mange gode tiltak og konkrete innspill og ønsker tas i denne omgang til 
orientering. Vurderes og tas med i det videre planarbeidet. 

 Innspillet medfører ingen endringer i planprogrammet 
 
 
 
2.5 Nes Næringsforening (NN), 1.8.2017 
 

 NN mener et levende kommunesenter er viktig for hele Nes, og at det er spesielt 
viktig at handelsnæringen og andre næringsaktører innenfor området kommer styrket 
ut i en ny kommunedelplan.  

 For at kommunens innbyggere utenfor Årnes skal søke mot Årnes for å kjøpe varer 
og tjenester er infrastruktur viktig. Veier til og fra må ha nok kapasitet, og det må 
være tilstrekkelig med parkeringsplasser og ledig kapasitet på disse.  

 Ytterligere utvidelse av pendlerparkering mot Glomma bør derfor utvides. 
 Dagens storhandel er samlet langs Nedre Hagavei. Byggevarer etc. er viktig i det 

totale bildet for å trekke nesbuer til bygdesenteret. NN ser at disse arealene kunne bli 
verdifulle og fine boligtomter som dermed kunne gitt flere beboere i sentrum, likevel 
oppfordrer NN til å vurdere konsekvenser av og alternativer til en flytting av disse 
virksomhetene. Uten gode alternative lokasjoner, kan det beste for Nes og Årnes 
være at handel/service og industribedrifter forblir på Nedre Hagavei. 

  NN ser også på trafikkavvikling for næringslivet som et viktig punkt. NN forslår at det 
innarbeides en tidsfrist for når tiltak med jernbaneundergang og/ eller ny undergang 
skal være på plass. F.eks. når x antall boenheter i ny kdp Årnes er ferdigstilt. 
Inntekter fra utbyggingsavtaler kan øremerkes dette.  

 Etterspør initiativ og engasjement fra Nes kommune for å få på plass utbedret 
tilfartsvei fra E16. 

 
Rådmannens kommentar: 
 
Ambisjonen om å sikre et levende og styrket kommunesenter er sentral i planarbeidet. 
Forholdet mellom arbeidsplasser (næringsutvikling) og boliger har stor betydning for 
transportbehov og transportløsninger. 

Uttalelsen peker på flere sentrale problemstillinger som planprogrammet beskriver som 
sentrale tema for planarbeidet. Rådmannen viser til planprogrammets omtale av 
gjennomføringsaspektet i den kommende planen. Uttalelsen medfører ingen endringer i 
planprogrammet, men vil følge planprosessen videre.  
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3 Uttalelser fra private og andre: 
 

3.1 Hafslund Nett (HN) 13.7.2017 

 HN har etter energiloven områdekonsesjon i Nes kommune. Nettselskapet etablerer 
og drifter strømnettet i kommunen (høyspent og fordelingsnett). I tillegg har HN 
anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunen. Planforslaget må 
ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å 
etablere og drifte.  

 Innenfor planområdet har HN regionalnettlinje (Årnes- Funnefoss). 
 Byggeforbudet langs linjen er 21 m, dvs. 10,5 m fra hver side av senter av ledningen 
bes ivaretatt gjennom at traseen med byggeforbudsbelte innarbeides i arealkartet til 
ny KDP som  hensynssone (faresone) i tråd med kart- og planforskriften. HN har 
utformet et forslag til planbestemmelser om høyspenningsanlegg som kommunen 
kan bruke i sin helhet eller til veiledning. 
 HN ber om og beskriver i sitt brev at det tas inn konkrete bestemmelser om 
høyspenningsanlegg. 

  Videre omtaler brevet transformatorstasjon beliggende i planområdet og potensiell 
støyproblematikk knyttet til disse. 

  HN har også mange høyspenningskabler innenfor planområdet som ikke er til hinder 
for tiltak så nært som inntil 1 meter fra kabelgrøftens ytterkant. Det er viktig å ivareta 
framtidig uhindret tilkomst til kabelgrøftene, og det må heller ikke gjøres inngripen i 
terreng som endrer overdekningen over kabler.  

 HN bemerker at det også må tas hensyn til høyspenningsluftledninger innenfor 
planområdet. Disse ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste 
strømførende ledning, jf. forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning 
(FEF) § 6.4. Det bes også om at disse traseene etableres som hensynssone 
(faresone). 

  HN viser til at nettstasjoners er viktige komponenter i energiforsyningen, og det er 
derfor viktig at kommunedelplanens bestemmelser ikke er til hinder for drift og 
vedlikehold av eksisterende nettstasjoner, samt at nye nettstasjoner etableres når det 
er nødvendig. På denne bakgrunn ber HN i brevet om at det tas inn spesifikt 
beskrevne planbestemmelser som ivaretar dette. Byggegrense til nettstasjoner er 5 
meter, og HN ber om at dette synliggjøres i planbestemmelsene. Generelt for 
elektriske anlegg gjør HN oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene 
ikke må påføres plankartet eller i øvrige plandokumenter. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet tas til etterretning. Henstillinger vedrørende plankartet og forslag til bestemmelser 
tas med i den videre planfasen. 
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3.2 Plan 1, på vegne av Fys-Ark Gården AS (FYSARK), 28.7.2017 

Viser til at et hovedspørsmål i planarbeidet blir avgrensingen av sentrumskjernen og 
vurdering av potensialet for fortetting og transformasjon. I tillegg til dagens avgrensing (0-
alternativet) er det i planprogrammet utarbeidet to alternative avgrensinger kalt «Alternativ1/ 
konsentrert» og «Alternativ 2/semikonsentrert». 

 Fra FYSARK anbefales alternativ 2- semikonsentrert sentrum med inkludering av 
Øvre Hagavei og Bekkelia da dette er områder med kort veg til stasjon og 
sentrumsfunksjoner. Hvorvidt alternativ 1 blir et anbefalelsesverdig alternativ, vil de 
forestående utredninger og behandlingen videre avgjøre. Umiddelbart sees en fare 
med for høy sentrumskonsentrasjon og dermed stort press på etablerte, gode 
fellesmiljøer som nettopp finnes i dagens kjerne av Årnes. 

 Forslaget til utredningsprogram synes å ivareta aktuelle planfaglige problemstillinger 
knyttet til alle tre alternativene.  

 Videre viser FYSARK i sitt innspill til at i «Analyse av fortetting- og 
transformasjonspotensiale i Årnes» dokumenteres at det er et betydelig potensiale 
for Øvre Hagaveg og Bekkelia selv om transformasjonsprosessen særlig i Bekkelia 
vil kunne ta tid. Kommunedelplanprosessen må likevel ta høyde for den utviklingen 
som nødvendigvis kommer. 

 Da kommunestyret sluttbehandlet reguleringsplan for Fys-Ark Gårdens eiendommer i 
november 2015, ble antall etasjer satt ned til 4 etter at planen var forberedt med 6. 
Bygging har i etterkant blitt utsatt i påvente av revisjon av kdp Årnes. Med vyer for  
Bekkelia som beskrevet i fortetting- og transformasjonsanalysen og for så vidt kan 
forstås av planprogrammet for kdp Årnes ventes et endret syn på byggehøyder langs 
Øvre Hagaveg. Det forventes at endelig utredningsprogram gir rom for ny vurdering 
vedrørende byggehøyden i Øvre Hagaveg generelt og for Fys-Ark Gården AS`s 
prosjekt spesielt.  

 Det signaliseres at selskapet er meget interessert i å komme videre med utbygging 
av sine eiendommer, og at selskapet ser for seg et videre godt samarbeid med Nes 
kommune i det videre arbeidet med kommunedelplanen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet tas til etterretning og tas med i den videre planprosessen. Medfører ingen endringer 
i planprogrammet. 

 

3.3 August Invest AS (AIAS), 6.8.2017 

AIAS eier Schieflogården, 5 leiligheter i eierseksjonssameiet Rådhusgata 5 og 
utbyggingspotensiale på de to eiendommene, alle midt i Årnes sentrum. Uttalelsen gis i 
egenskap av å være grunneier i Årnes sentrum. Høringsutkastet gir i begrenset grad en 
drøftelse av de hovedutfordringer Årnes står ovenfor. Heller ikke beskrives hvordan 
hovedutfordringene kan løses.  
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For å klargjøre konsekvensene av de valg kommunen nå står ovenfor lister uttalelsen opp en 
rekke forhold som burde vært drøftet og på hvilken måte de kunne vært omtalt. Forholdene 
angis slik (her punktvis- viser til uttalelsen i sin helhet for detaljer) 

 Årnes` rolle i regionen 
 Glomma, hvilke tiltak bør vurderes for å framheve elvas betydning og nærhet til 

sentrum? Konkurransefortrinn for Årnes? 
 Vedtatt og opparbeidet gatebruksplan, hvilken betydning for planarbeidet som skal 

gjennomføres? 
 Hvordan binde sentrum og svømmehallen sammen? 
 Sykkelveger og sykkelparkeringsplasser. Hva må til for å oppfylle nasjonale mål for 

økt gang og sykkelbruk? Årnes lite tilrettelagt for syklister. 
 Trafikkanalyse (kollektiv, gåing, sykling og bilbruk, herunder parkering). 

Bruforbindelse over Glomma, tilstrekkelig? Areal til ny bru? 
 Boliger for vanskeligstilte. Areal eller rimelige boliger til vanskeligstilte bør vurderes i 

planarbeidet. 
 
 

Mål for kommunedelplan Årnes 

 Det vises til sitater fra planprogrammet som gir inntrykk av at utviklingen i Årnes skal 
dyrkes frem gjennom mindre trehus og en idyllisk oppfatning av stasjonsbyen da 
stasjonen åpnet i 1862. Et slikt fokus gir lite rom for fremtidsrettet utvikling. 

 August Invest AS mener det i planprosessen bør vurderes å sette nye mål for Årnes 
sentrum. Sentralt i målsetning bør være en grønn profil, hvor moderne bruk av tre er 
satt i fokus. Videre burde det vært en egen målsetning å legge til rette for at ungdom 
ville bosette seg i kommunesenteret. Eksempelvis «Årnes skal videreutvikles slik at 
også unge mennesker bosetter seg i sentrum fordi sentrum er funksjonelt og attraktivt 
med gode bo- og oppvekstmiljø, godt kollektivtilbud og sentrumstilbud og gode 
muligheter for rekreasjon». En slik målsetning ville gitt føringer til en positiv utvikling, 
ikke en konserverende slik det nå fremstilles i utkastet. 

 I et av delmålene i høringsutkastet her det: «Alle nye bygg skal bidra positivt til sine 
omgivelser, slik de gamle gjør. Man må tørre å være kresen» Avsender peker på at 
dette ikke er faktum og at dette burde vært drøftet nærmere i kommunedelplanen. 
Det bør vektlegges at de med begrenset bevegelighet får tilgang til hele 
bygningsmassen i sentrum. Det burde vært knyttet kommentarer og målsetninger til 
hvordan bygningsmassen i Årnes sentrum skal bidra til vårt felles CO2 regnskap i 
tråd med Paris avtalen. I forhold til utsagnet om å tørre å være kresen stilles det 
spørsmål ved om man i Årnes sentrum har råd til å være kresen i forhold til 
målsettinger om vekst og historiske tall. En generell uttalelse om kresenhet i forhold 
til bygningsmasse kan bli en generalfullmakt til å nekte ethvert byggeprosjekt som 
ikke tilfører noe helt spesielt, og således ødeleggende for videre utvikling av Årnes. 

 Stille krav om estetikk i plan- og byggesaker utover veileder fra Miljødepartementet 
1997? Hva kresenhet innebærer bør klargjøres i det videre planarbeidet. God 
arkitektur er annet enn kun estetikk, en syntese av både praktiske, tekniske og 
estetiske behov. Slik utkastet nå lyder synes det praktiske og tekniske å være sterkt 
undervurderte momenter. 
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Særpreget ved Årnes sentrum 

 At Årnes har et unikt særpreg som angivelig er knyttet til stasjonsbygningen og et 
knippe trehus er vanskelig å se som noe som gir attraktivitet verken nå, eller i 
framtiden.  

 Stasjonsbygningen er ikke unik, og i tillegg har ikke de omtalte trehus en slik 
utforming og mengde at de kan sies å gi grunnlag for å bygge en helt særegen 
identitet som skal bære Årnes inni framtiden. Husene har tekniske og praktiske 
begrensninger og mangler egenskaper som må være tilstede for videre utvikling og 
vekst. 

 Kommunedelplanen bør fokusere på hva Årnes kan og bør bli i løpet av de neste ti-
årene. Bør legges opp til grep som fornyer sentrum, samtidig som Årnes skole 
bevares som et bygg fra sin epoke. 

 En idé som kunne vært drøftet nærmere i et fremtidsperspektiv er aktiv bruk av 
massivt tre, i større bygninger. Nes kommune kunne vært en foregangskommune og 
lagt til rette for nye store bygg i massivtre, i hele Årnes sentrum. 
 

«Nisje Årnes» 

 Utkastet gir klare inntrykk av at Årnes skal videreutvikles til en småby med nisje preg. 
Det vises til sitat fra næringsplanen som er fremhevet i høringsutkastet. «Ved å ha 
nisjebutikker med tilstrekkelig tilbud til hverdagshandling, vil ikke innbyggerne måtte 
reise ut av…» Det pekes på at det mangler et markedsmessig grunnlag for utvikling 
av nisje butikker i Årnes. 

 Feil å legge opp til en utvikling hvor det skal reguleres inn flere mindre lokaler på 
bakkeplan. Resultatet kan bli at grunneierne ikke ser økonomi i å bygge slike lokaler, 
og en fortsatt stillstand i Årnes sentrum. Det bør legges til rette for store og gode 
forretningslokaler som er attraktive både for leietakere og utleiere. De fleste store 
kjeder ser etter arealer på minst 1000kvm før de vurderer å etablere butikk. Kan man 
ikke tilby slike lokaler i Årnes sentrum får man heller ingen slike leietakere. 

 I den grad det legges til rette for nisjebutikker bør dette begrenses til et avgrenset og 
konsentrert område av sentrum. Utover dette bør det legges til rette for store og 
tidsmessige lokaler. 

 Ved utarbeidelse av KDP Årnes bør man ta utgangspunkt i faktisk markedssituasjon, 
ikke en tenkt ønsketilstand som neppe lar seg realisere. 

 

Byggehøyder 

 Store byggehøyder er i seg selv ikke et mål, gir imidlertid svar på en rekke 
utfordringer. 

 Ved bruk av store byggehøyder på Årnes kan det etableres gode høye fasader i den 
allerede etablerte strukturen som følger av gatebruksplanen.  

 Høringsinnspillet omtaler flere rasjonelle argumenter for å øke byggehøydene i Årnes 
betydelig. 

 Oppfordres til å ta analysen av byggehøyder i fortetting- og transformasjonsanalysen 
utarbeidet av Asplan Viak på alvor. Bør legges til rette for bebyggelse på sek til åtte 
etasjer i hele sentrumsområdet, i tillegg bør det tillates bygg godt utover dette. 

 

Høyhus 

 Begrep som normalt benyttes om bygninger på 11-12 etasjer, eller mer. Et bygg på 
åtte etasjer er intet høyhus, kun et hus i moderne bystruktur 
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 Spørsmålet på Årnes er ikke om man skal ha høyhus, men gå opp fra dagens to til 
fire etasjer og opp mot syn eller åtte etasjer som gjengs byggehøyde. Sammenlignet 
med andre steder bør det klart legges til rette for seks til åtte etasjer, i tillegg bør det 
trolig vurderes å tillate noen arealer hvor det kan bygges reelle høyhus (gjerne i 
massivtre). 
 

Vedtatt og opparbeidet gatebruksplan 

 Vellykket grep med og burde vært et naturlig utgangspunkt for regulering og 
etablering av bygg i Årnes sentrum. 

 I KDP bør det gjøres tiltak for å underbygge og utnytte de mulighetene som ligger i 
den vedtatte og opparbeidede gatebruksplanen. Eks. ved å legge opp til kvartalsvis 
utbygging, knyttet opp til de ulike feltene i gatebruksplanen. 
 

Private utbyggeres behov i planprosessen  

 De private utbyggernes behov ser i det store og hele fortsatt ikke å være et tema i 
planarbeidet, til tross for dialogmøter, bla. a hos Snøhetta, hvor næringslivet ga sine 
innspill og ønsker. Som en del av det videre arbeidet bør dette rettes opp. Private 
utbyggere må tas med på lag, om det skal skje utvikling. 

 For private utbyggere har det vært en rekke negative prosesser knyttet til 
byggeprosjekter. For å skape forutberegnelighet og gode prosesser bør ny KDP for 
Årnes utformes slik at alle parter unngår flere runder med usikkerhet og tautrekking. 

 Forutberegnelighet kan oppnås ved å legge føringer i planarbeidet slik at ekstra 
runde med detaljregulering unngås. 

 Kommunen bør se på de muligheter dagens lovverk gir for å detaljere Årnes sentrum, 
slik at det kan bygges direkte ut fra en områdeplan. 
 

Offentlig kommunikasjon og bruk av sykkel 

Skal Årnes bygges opp som en stasjonsby må det legges til rette for enkel atkomst til 
stasjonen og området rundt. Hittil har tilkomsten vært fokusert på gående og bilister. KDP 
Årnes bør drøfte hva som kan gjøres for å nå nasjonale mål for økt gang og sykkelbruk, 
herunder ta nasjonal sykkelstrategi på alvor. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen fra August Invest AS er omfattende og poengtert, og rådmannen vurderer 
innspillet som relevant i  det kommende planarbeidet. Det er stor bredde i innspillet, disse 
problemstillingene vil det arbeides med ii det videre planarbeidet.  

I forhold til innspill om hovedmål og delmål viser rådmannen til redegjørelse i saken. 

Når det gjelder private utbyggeres behov i kommundelplanarbeidet kan dette innspillet sees i 
sammenheng med uttalelse fra Nes næringsforening. 

Rådmannen vil sørge for at til at det etableres gode arenaer for medvirkning i den videre 
planprosessen. Det vil blant annet legges opp til en mer spisset og direkte involvering av 
ulike aktører som utbyggere, grunneiere, nærings- og handelsaktører, da dette er viktige 
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ressurser for realisering av den utvikling planen skal legge til rette for. Det er rådmannens 
intensjon at det forestående arbeidet skal gi forutsigbare rammer for videre utvikling i Årnes. 

Kommunedelplan for Årnes vil være et viktig verktøy for å oppnå vekst og utvikling innenfor 
forutsigbare rammer. Planarbeidet er komplekst arbeid med mange hensyn, aktører og 
sektorinteresser, og det er viktig at planverktøyet bidrar til å stake ut en villet og godt 
forankret utviklingsretning for Årnes. Rådmannen ser fram til konstruktive drøftinger med 
ulike aktører i det videre arbeidet, og utvikling i Årnes er prisgitt fortsatt vilje til utvikling og 
engasjement fra grunneiere, investorer, næringsliv og andre interessenter. 

 

3.4 Jonas Halvorsen, 7.6.2017 

Viser til utleggelse av forslag til planprogram for kommunedelplan for Årnes, samt varsel om 
oppstart av planarbeid for felt B10 i Sagveien, Årnes som ligger innenfor 
kommunedelplanens avgrensning.  

 Er overrasket over at reguleringsplanarbeidet med B10 ble tillatt oppstartet når det 
var satt rekkefølgekrav i kommuneplanen (jf.§1.5) om at andre, mer sentrumsnære 
områder i Årnes skulle være ferdig planlagt utnyttet før regulering av B10/ dyrket jord 
kunne påstartes. I planprogrammet vises B10 i kartutsnitt som «unntatt rettsvirkning i 
påvente av mekling ihht. kommunestyrets vedtak i sak 15/74 den 30.6.2015».  

 Med utgangspunkt i planprogrammets mål og ambisjoner om en bærekraftig og 
sentrumsnær utvikling, ber avsender av innspillet om en redegjørelse for hvorfor 
regulering av B10 er blitt tillatt påstartet. 

 
Rådmannens kommentar: 
Området innspillshaver omtaler er i gjeldende kommuneplan unntatt rettsvirkning i påvente 
av mekling som anført. Dette kommer til syne i kommuneplanens bestemmelser § 1.5. 
 
Etter vedtak av kommuneplanen i juni 2015 har det pågått en prosess med blant annet 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å løse påhvilende innsigelse, blant annet for det 
foreslåtte boligområdet B10 med flere.  
 
I meklingsmøte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus ble det konkludert som følger;  «Nes 
kommune og Fylkesmannens landbruksavdeling har en intensjon om å komme frem til en 
omforent løsning når det gjelder rekkefølgebestemmelser for utbygging av B2. 
Landbruksavdelingen frafalt krav om rekkefølgebestemmelser for områdene B10, B11, B12 
og B13. Under forutsetning av at partene kommer frem til en omforent tekst for 
rekkefølgebestemmelser til B2, vil Fylkesmannens landbruksavdeling frafalle sin innsigelse. 
Fylkesmannen anser med dette meklingen vedrørende innsigelsen til 
rekkefølgebestemmelser som avsluttet.» 
 
Kommuneplanprosessen har vært lang og krevende med etterfølgende korrespondanse med 
regionale aktører om konkrete bestemmelser og andre forhold som må på plass for å 
fremme et endelig plankart og bestemmelser for vedtak i Nes kommunestyre. Dette har 
trukket ut i tid. Rådmannen erkjenner at dette er uheldig. Det vil imidlertid fremmes en politisk 
sak med fastsetting av endelig plankart og bestemmelser for kommunestyret i høst. Det vises 
til avklaringer vedr endringer som er beskrevet i kommunestyresak vedtatt juni 2017. 
 Innspillshaver vil bli orientert i eget brev. 
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3.5 Erik Asdahl, 7.8.2017 

Generelt om planen: 

 Målet er å utvide Årnes. Areal utenfor dagens Årnes anses som «allemannseie»- ikke 
utnyttet fordi de ikke er bebygd. En slik ensidighet gjør planen uegnet som politisk 
verktøy. 

 Tettstedet Årnes er nå tilnærmet fullt. Stedet omkranses av matjord. Planen for 
utvikling forutsetter matproduksjonens avvikling. Planen bryter med nasjonale mål om 
økt matproduksjon i Norge, i tillegg innebærer planen at gardsbrukene som er igjen 
rundt Årnes skal nedlegges og miste sitt næringsgrunnlag bla. a for at 
handelsstanden skal øke sitt. 

 At jordvern og matproduksjon er utelatt i planen gjør den uegnet som verktøy fordi 
man ikke kan veie fordeler og ulemper som ikke nevnes. De utelatte fakta skal danne 
grunnlag for politisk avgjørelse. 
 

Konkret om noen punkter 

 S 20-21 Områdeutnyttelse. I dette avsnittet fremgår av tekst og kart at et område 
anses «utnyttet» bare hvis det bor folk der. Sammenligningen med andre tettsteder 
på Romerike er gjort uten å opplyse om at disse steder ikke har samme type arealer. 

 S 23: Den sentrumsnære sonen er definert som 1 km fra Årnes stasjon som er 
sentrum, men «nærhet til skole og idrett vil også kunne gi. Advarer om følger av en 
slik flytende grense, en stadig flyttbar byggegrense som i realiteten innebærer at 
definisjonen av hva som er «sentrum» stadig flyttes. 

 S 23: Randsonen. Punktet sier at «Områder…lenger enn 1km fra Årnes stasjon…vil  
utgjøre en boligreserve når de sentrumsnære områdene er utviklet og fortettet» Her 
bekreftes igjen at matjord anses som «boligreserve». (Klarere nedbyggingstrussel 
kan ikke finnes!) 

 S 25, første spalte er uthevet «første steg». Med henvisning til at temaet er gjentatt 
enda en gang, og utdypet: «Avstand fra jernbanestasjonen er viktigste kriterium for 
tetthet i dagens planlegging. For Årnes kan også avstand fra skole- og idrettsområdet 
være et slikt kriterium fordi disse funksjonene ofte skaper mange bilturer Dersom flere 
bor nær skole og idrettsområdet, vil flere kunne gå og sykle».   Avsender av innspillet 
opplever at dette betyr at resten av Kjuus og Fossum nå skal nedbygges da det kan 
falle inn under betegnelsen «nær skole og idrett». 

 Fossum gbnr 165/1. Som grunneier av eiendommen bes det i uttalelsen om at 
eiendommen forblir urørt og at «grønn strek» settes tilbake ved eiendomsgrensen 
ved Svarverudvegen og langs bebyggelsen. Streken skjærer nå rett over et betydelig 
areal av garden der flott matjord foreslås tatt til utbygging. Fossum er ikke til salgs. 
Gårdens arealer er utnyttet og jorda opptatt. 
 

Konklusjon:  

 Legg bort planen, det vil gagne bygda i dag- og etterslektens matfat! 
 Håper det politiske klimaskiftet også når til Nes. 
 Klimautvikling, befolkningsvekst og egen matsikkerhet tilsier er klart: Nei! 
 Nes er ei jordbruksbygd med flotte boligfelt, flere på fjellgrunn med utsikt. La oss si 

velkommen til Nes. Vi har god plass uten å okkupere matfatet. 
 Snart går alle biler uten forurensing. Å satse på NSB (Årnes) blir for gammeldags og 

smalsporet. 
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Rådmannens kommentar: 

 Rådmannen er kjent med og forholder seg til gjeldende jordvernpolitikk fra nasjonalt 
og regionalt hold. Nasjonal jordvernstrategi er lagt til i planprogrammet som Statlige 
og regionale planforutsetninger på side 6. 

 I overordnet arealplanlegging blir det gjort avveiinger og vurderinger som må sees i 
sammenheng med nasjonale rammer og forventninger og politiske vedtak i Nes 
kommune. Rådmannen vil understreke at Asdahl har et poeng i at mye verdifull 
dyrkbar jord over tid er gått tapt, men for flere potensielle utbyggingsområder er det i 
dette tilfellet i hovedsak områder inne i gjeldende kommuneplan. Fortetting- og 
transformasjonsanalysen som er utarbeidet er et kunnskapsgrunnlag for revideringen 
av kommunedelplan for Årnes. Denne analysen viser at det er store arealreserver 
innenfor eksisterende byggesone i Årnes, noe som understrekes side 12 og 13 i 
planprogrammet. 

 Grønn strek i gjeldende kommunedelplan for Årnes går over Asdahls eiendom. Det 
kan være aktuelt å se nærmere på dette i planarbeidet. 

 Øvrige konkrete og relevante innspill tas med i det videre plan- og utredningsarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.8.2017


