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Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 
planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes

Rådmannens innstilling:

Forslag til planprogram for Kommunedelplan for Årnes 2018-2040, legges ut til offentlig ettersyn i 
6 uker i samsvar med plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Det varsles samtidig om oppstart 
av planarbeidet.



VEDLEGG
1 Forslag til  planprogram for revidering av kommunedelplan for Årnes

Utrykket vedlegg
2 Kommunedelplan for Årnes 2009-2021

SAKSOPPLYSNINGER:

Saken gjelder varsel om oppstart av planarbeid og utleggelse av planprogram for revisjon av 
kommunedelplan for Årnes på høring.

Formål 
Hensikten med planarbeidet er å fastsette Nes kommunes mål og rammer for utvikling av Årnes.

Planprogrammets hensikt er å gi rammer for rullering av kommunedelplan for Årnes.

Planprogrammet foreslår målsettinger for planarbeidet, utvalg av tema og problemstillinger som 
skal tas opp, alternativer, utredningsbehov, prosess og opplegg for medvirkning.

Planprogrammet skal sendes på høring før det fastsettes.

Bakgrunn
Gjeldende kommunedelplan for Årnes 2009-2021 ble vedtatt i kommunestyret 16.6.2009. Det 
framgår av planstrategi for Nes kommune 2016-2019 at kommunedelplan for Årnes skal rulleres. 
I kommunestyrets vedtak av handlingsprogram med budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 
ble det vedtatt at kommunedelplanen skal prioriteres og sluttføres i løpet av 2017. 

Asplan Viak AS har bistått kommunen i utarbeidelsen av forslag til planprogram.

Hovedelementer i planprogrammet
Planprogrammet skisserer forslag til målsettinger for utvikling av Årnes. Kommunedelplanen som 
skal utarbeides skal bidra til å oppnå disse målsettingene. Planarbeidet skal gjennomføres i tråd 
med nasjonale og regionale føringer som nevnt i planprogrammet, herunder målsettinger fastsatt 
i regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (R-ATP). 

I tillegg til nasjonale og regionale føringer har kommunens egne planer, ulike utredninger og 
reguleringsplaner betydning for kommunedelplanarbeidet. Dette gjelder både vedtatte og 
pågående arbeider.

I planprogrammet vises avgrensning av analyseområdet for planarbeidet. Avgrensningen er vidt 
definert og omfatter Årnes` nære omland for å sikre helhet og viktige forbindelser. Grønn strek 
definert i gjeldene kommunedelplan for Årnes og dagens byggesone ligger som et premiss i 
planarbeidet.

Dagens situasjon i Årnes beskrives av planprogrammet og illustreres i enkelte tilfeller ved hjelp av 
GIS analyser vist i kart. Stedsanalyse Årnes som ble utarbeidet som grunnlagsmateriale for 
gjeldende kommunedelplan for Årnes gir utfyllende og historisk informasjon.

Avgrensning av sentrum er en problemstilling som er viktig å drøfte tidlig i planarbeidet. Dette er 
vist som to alternativer i planprogrammet. Dagens situasjon er vist som 0- alternativet.
Alternativene nevnt ovenfor og andre elementer i plangrunnlaget vil vurderes og diskuteres med 
utgangspunkt i sentrale tema som listet opp i planprogrammet.

I henhold til bestemmelser i plan og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning skal 
planforslagets virkning på miljø og samfunn utredes. Hvilke temaer som skal undersøkes i selve 
planprosessen, og hvilke temaer som skal utredes i henhold til Forskrift om konsekvensutredning 
er vist i tabellform i planprogrammet.



Planprosess og medvirkning
Planprosessen skal gjennomføres i henhold til kravene i plan og bygningsloven. Ved kunngjøring 
av oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram varsles berørte offentlige organer 
og andre interesserte.

Planprogrammet vil ligge ute til offentlig ettersyn sommeren 2017.

I arbeidet med planprogrammet har kommunen hatt ulike arenaer for medvirkning. Etter høring 
fastsettes planprogrammet, og utredningsfasen og utarbeidelsen av planforslaget starter.

I planarbeidet legges det blant annet opp til følgende generelle medvirkningsopplegg på ulike 
nivåer og med flere aktører: 

 Gjennom formalkravene i plan- og bygningsloven om varsling, offentlig ettersyn.

 Spesifikk og målgruppebasert medvirkning (barn og unge, næringsliv, befolkningen, lag 
og foreninger) på egnet måte

 Aktiv informasjon på kommunens hjemmeside. 

 Publisitet i lokalpressen. 

 Dialog med regionale myndigheter i planforum
 Politisk og administrativ forankring underveis i planarbeidet

Planarbeidet styres av formannskapet som planutvalg. Planprogram og planforslag fremmes for 
behandling i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet samt barn og unges 
kommunestyre i tillegg til ordinær saksgang.

VURDERING:

Rådmannen vurderer at planprogrammet oppfyller de krav som stilles av plan og bygningsloven 
og gir et godt grunnlag for den forstående planprosessen.

Medvirkning i planprosesser skal sikre enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og 
påvirke offentlige utrednings- og beslutningsprosesser. Lokaldemokratiet blir styrket gjennom 
dialog og bred medvirkning i planprosesser. Rådmannen er opptatt av at befolkningen skal kunne 
være med og påvirke sin og Årnes samfunnets framtid. Kommunen vil ha et særskilt fokus på å 
sikre barn- og unges medvirkning i tråd med barnekonvensjonens artikkel 3. Dette er i tråd med 
mål i «Helhetlig oppvekststrategi for Nes kommune» som sier at «Barnekonvensjonen kommer 
tydelig fram i alle overordnede plandokumenter, i vedtak og omsettes i praksis i alle våre 
tjenester».

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. Rådmannen vurderer at 
dette er et minimum av hva som kreves for å kunne gjennomføre en forsvarlig planprosess med 
ønsket medvirkning. En god planprosess vil også kunne bidra til at planen blir et godt og 
omforent styringsverktøy for framtidig utvikling av Årnes.

KONKLUSJON:

Rådmannen vurderer at planprogrammet oppfyller krav etter plan og bygningsloven, og gir et 
godt grunnlag for den forstående planprosessen. Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at 
forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan for Årnes sendes på høring i seks uker jf. 
pbl.§11-13. Samtidig varsles oppstart av planarbeidet.


