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Formannskapets enstemmige vedtak (11 stemmer):

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.

Under forslag til utredningsprogram- tema trafikk og parkering:
Nytt punkt: 
«Infrastruktur og ladestasjoner innarbeides i planprogrammet i kdp Årnes.»

Følgende endringer gjøres i delmålene:

Årnes sentrum skal bli blågrønt (alternativ til 6 og 7)
Glomma skal være en synlig og lett tilgjengelig rekreativ ressurs. Mer grønt og vann bør etableres i 
sentrum. Utsikten til Glomma må ikke bygges igjen. Den sentrumsnære elvebredden må supplere 
de andre oppholdsarealene i sentrum. Det bør etableres en tydelig forbindelse fra sentrum til 
skogen, som en del av sentrums grøntstruktur.
I Årnes kan alle bo (alternativ til nr 5)
Boliger og bomiljø må utformes slik at folk har lyst til å flytte til Årnes og de må tilpasses slik at de 
supplerer dagens botilbud. 
Dagens arkitektur- morgendagens kulturminner (alternativ til 1 og 4)
Årnes unike særpreg skal styrkes i bevisst samspill med ny arkitektur. Estetiske kvaliteter skal 
videreutvikles. Alle nye bygg skal bidra positivt til sine omgivelser, slik de gamle gjør. 
Handel og kultur skal gi liv  (alternativ til 2 og 3)
Det skal tilrettelegges for utadrettet virksomhet som gir liv til gater, plasser og parker. I 
sentrumsgatene skal fotgjengere prioriteres for å oppnå et levende sentrum der alle aldersgrupper 
trygt kan ferdes og oppholde seg. 
Stasjonen i sentrum (ny)
Årnes stasjon skal styrkes som samferdselsknutepunkt. Dette bør skje ved utvikling av gs- veg 
nettverk i nærområdet og etablering av tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser. 

Behandling:

Forslag:

Innstillingen fra Utvalg for teknikk, næring og kultur lød:

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.

Under forslag til utredningsprogram- tema trafikk og parkering:
Nytt punkt: 
«Infrastruktur og ladestasjoner innarbeides i planprogrammet i kdp Årnes.»

Alternativ til flytting av Årnes stadion utredes for oppgradering og utvikling til dagens behov. 
Dette kan inkludere plan for idrettshall i området med sikte på blant annet sambruk med 
videregåendes behov.

Representanten Åse Birgitte Skjærli fremmet følgende endringsforslag på vegne av Nes Venstre:

Årnes sentrum skal bli blågrønt (alternativ til 6 og 7)
Glomma skal være en synlig og lett tilgjengelig rekreativ ressurs. Mer grønt og vann bør 
etableres i sentrum. Utsikten til Glomma må ikke bygges igjen. Den sentrumsnære 
elvebredden må supplere de andre oppholdsarealene i sentrum. Det bør etableres en 
tydelig forbindelse fra sentrum til skogen, som en del av sentrums grøntstruktur.



I Årnes kan alle bo (alternativ til nr 5)
Boliger og bomiljø må utformes slik at folk har lyst til å flytte til Årnes og de må tilpasses slik 
at de supplerer dagens botilbud. 
Dagens arkitektur- morgendagens kulturminner (alternativ til 1 og 4)
Årnes unike særpreg skal styrkes i bevisst samspill med ny arkitektur. Estetiske kvaliteter 
skal videreutvikles. Alle nye bygg skal bidra positivt til sine omgivelser, slik de gamle gjør. 
Handel og kultur skal gi liv  (alternativ til 2 og 3)
Det skal tilrettelegges for utadrettet virksomhet som gir liv til gater, plasser og parker. I 
sentrumsgatene skal fotgjengere prioriteres for å oppnå et levende sentrum der alle 
aldersgrupper trygt kan ferdes og oppholde seg. 
Stasjonen i sentrum (ny)
Årnes stasjon skal styrkes som samferdselsknutepunkt. Dette bør skje ved utvikling av gs-
veg nettverk i nærområdet og etablering av tilstrekkelig antall innfartsparkeringsplasser. 

Votering:

Det ble stemt punktvis over utvalgets innstilling.

Avsnitt 1 ble enstemmig vedtatt.
Avsnitt 2 ble enstemmig vedtatt.
Avsnitt 3 fikk ingen stemmer og falt.

Representanten Skjærlis forslag ble enstemmig vedtatt.


