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Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram- 
revidering av kommunedelplan for Årnes 
 
Formannskapet i Nes vedtok i møte 23.5.2017(sak 46/17), oppstart av planarbeid og utleggelse 
av forslag til planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes på høring. Planprogram, 
saksframlegg og saksprotokoll følger vedlagt høringsbrevet. 
 
Hensikten med planarbeidet er å fastsette Nes kommunes mål og rammer for utvikling av Årnes. 
Antatt framdriftsplan legger opp til fastsetting av planprogrammet september 2017, planforslag på 
høring i januar 2018 og vedtak av kommunedelplan for Årnes i mai 2018. 
 
Høringsuttalelser 
 
Vi oppfordrer til bruk av svarskjema for innspill, merknader og synspunkter til planprogrammet 
ved å trykke på linken https://www.nes-ak.kommune.no/skjema/offentlig-horing---horingssvar/ 
 
Eventuelt pr. e-post til postmotpostmottak@nes-ak.kommune.no Husk å merke ditt innspill med 
saksnr. 2016/1109. 
 
 
Ønsker du å sende brev er adressen: 
 
Nes kommune 
Postboks 114 
2151 Årnes.                     Merk ditt innspill med saksnr. 2016/1109.  
 
 
Høringsfrist for uttalelse til vedlagte planprogram er 1.8.2017. 
 
 
Informasjon 
 
I forbindelse med høringen blir det avholdt åpent møte i Nes kulturhus, kulturkafeén torsdag 8. 
juni kl. 17.30, der planprogrammet blir presentert. Innbyggere, organisasjoner, brukergrupper og 
andre interesserte ønskes vel møtt. 
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Dersom du har spørsmål eller ønsker å få tilsendt høringsdokumentet i papirutgave, ta kontakt 
med Nes kommune planavdelingen ved rådgiver Camilla Smedsrud, camilla.smedsrud@nes-
ak.kommune.no / telefonnummer 63 91 12 28, eventuelt virksomhetsleder Elisabet Frøyland 
elisabet.froyland@nes-ak.kommune.no / telefon 911 68 699. 
 
 
 
 
Med hilsen 
Nes kommune 
Plan 
 
 
 
Elisabet Frøyland  
virksomhetsleder         
        Camilla Smedsrud 
        planrådgiver 
            
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Adresseliste høringsinstanser 
2 Saksframlegg planprogram kommunedelplan for Årnes, Formannskapets sak 46/17 
3 Saksprotokoll fra Formannskapets behandling av sak 46/17 
4 Høringsutkast planprogram kommunedelplan for Årnes 
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