
Innspill til kommuneplanens arealdel 2021  
Fra Kompakthus AS (grønn byggenæring) 

 

Innledning: Nes kommune er en av Norges største landbrukskommuner, og derfor 
ikke først og fremst en forstadskommune til Oslo slik regjeringen/ Stortinget har 
klassifisert den. Derfor tenker vi at de ressursene og særegenhetene som kommunen 
har må vernes i kommuneplanens arealdel slik at f.eks. dyrkbar jord og natur 
bevares. 
Klimakrisen bør tvinge oss inn i andre tankebaner og å stadig minske vill natur/ 
beitelandskap har negativ effekt på overvannshåndtering, er en stor trussel mot 
biologisk mangfold og en av de største årsakene til menneskeskapte klimaendringer. 

Ytterligere og mer kreative miljøtiltak i arealplanen 

Vi støtter kommuneplanens intensjon om å utvikle grønn næring og turisme og vil gjerne se 
denne hensikten vise seg på en sterkere og mer kreativ måte i kommuneplanens arealdel 
ved f.eks. at større områder beholdes nøytrale. 

Arealnøytralitet innebærer:  

• økt gjenbruk og fortetting av arealer som allerede er utsatt for menneskelige inngrep  
• arealregnskap  
• arealavgift for å redusere presset på natur  
• rekkefølgebestemmelse i planlegging som følger hierarkiet unngå, avbøte, restaurere, 

kompensere (Sabima).  

Kommunen selv har i «Forslag til planprogram» (Formannskapets vedtak 15.06.21) punkter 
som understøtter dette.  

Eksempler fra «Arealstrategier for klimaendringer og -tilpasninger»:  

• Bevarer naturmangfoldet på land og i vassdrag.  
• Har en klima- og miljøvennlig utvikling gjennom arealeffektivisering.  
• Nydyrking og nedbygging av myrområder skal unngås. Potensiale for restaurering av 

myrer skal vurderes.  
• Nedbygging av skog som har verdi for opptak av klimagass og magasinering av vann 

i grunnen skal unngås.  
• Hensyn til klimaendringer skal inkluderes i all planlegging og bygging  
• Planlegging og bygging skal ta hensyn til klimaendringene, med robuste vannveier og 

infiltrasjons- og fordrøynings-arealer. Potensiale for åpning av eksisterende lukkede 
overvannsystemer skal vurderes 

Eksempler fra høringsforslagets del 3.6.2 om klimaendringer og – tilpasninger:  

• Kommunen bevarer og videreutvikler friluftsområder  
• Bevarer naturmangfoldet på land og i vassdrag  
• Fokuserer på fornybar energi og energieffektivisering  
• Har en klima- og miljøvennlig utvikling gjennom arealeffektivisering  
• Nydyrking og nedbygging av myrområder skal unngås. Potensiale for restaurering av 

myrer skal vurderes.  
• Nedbygging av skog som har verdi for opptak av klimagass og magasinering av vann 

i grunnen skal unngås 



Vi vil legge til at arealbruk også innebærer måten man bygger på. På 70-tallet, da både 
Fjellfoten og Auli ble bygd ut, hadde kommunen bestemmelser som var restriktive mht, både 
sprenging og trefelling. På de nye feltene (eks på Fjellfoten) er naturen rasert. Man 
ødelegger alt av vegetasjon, legger på lassevis med stein og lager en helt flat tomt hvor det 
står et hus uten kjeller. Her har utelukkende økonomi vært bestemmende. Kommunen kan,  
med sine regler, stoppe denne type naturdrap. 
Vi har også eksempler der skogsdrift også skjer på vår, sommer og høst når telen har gått. 
De store, tunge maskinene setter dype spor i landskapet over stier, gjennom bekker osv. 
Dette kan også kommunen forhindre med strengere regler. 

Som byggefirma engasjerer dette oss veldig, da vi ønsker at alle menneskeskapte inngrep 
skal tilpasse seg og ta hensyn til naturen, ikke motsatt. Det må ikke være penger som styrer 
våre valg, men hensynet til den dyrebare uerstattelige naturen vi har. Vi må ta dette viktige 
verdivalget. Det som er ødelagt vil aldri kunne gjenopprettes. Derfor håper vi at kommunen 
vil fokusere enda mer radikalt på dette i sine planer. 

Miljøområder i reguleringsplanene 

Vi bygger små leiligheter og tar i størst mulig grad gode valg for miljøet og naturen og 
tilpasser oss den. Vi vil bygge på fjell og ikke dyrkbar jord eller potensiell dyrkbar jord og 
bygge nær kollektivknutepunkt, gjerne nær en togstasjon. Vi tenker miljø i alle våre planer.  

Da vi ønsket å bygge på Strøm-Auli, ble kommunens egen reguleringsplan et hinder for 
miljøbyggingen vår. Derfor ønsker vi at kommunen regulerer spesielle 
miljøutbyggingsområder som har andre krav enn vanlig slik at det faktisk blir mulig å lage en 
økolandsby i Nes. Det er et økende behov for områder til slik bebyggelse, men da kan de 
ikke bli stoppet av f.eks. kommunens krav til parkeringsplasser slik at hele vitsen med 
miljøbygg forsvinner. P-plasser krever store areal og forutsetter at alle skal ha bil, noe som 
ikke vil være tilfelle i vår nye verden. Det må finnes områder satt av til folk med denne 
tankegangen også. Den gruppen kommer til å øke i framtiden. (Se eksempel i vedlegg, 
utdrag fra prospekt fra Hamrevann) 

Jo fortere kommunen kommer på banen med en slik bestemmelse, jo bedre. Da vil vi få 
publisitet som øko-kommune og tiltrekke 
oss kjærkomne ressurser i en tid da alle 
kommuner må tenke miljø i alle valg, - 
jordbruk, foredling av jordbruksprodukter, 
skogbruk, utbygging m.m. 

Avslutning: 

Det må være i alles interesse å bevare den 
vakre naturen og dyrkbare mark vi har i 
kommunen, - for Nes er i virkeligheten 
ingen forstadskommune til Oslo! La oss 
heller utvikle oss til en 
miljøforegangskommune! 

(PS: Vi oppfordrer kommunestyret og 
formannskapet til å kjempe for at Nes 
klassifiseres som landbrukskommune.)  

 

Områdets størrelse: ca. 640 km2 



 

Vedlegg: 

Utdrag fra salgsprospekt til Hamrevann tun 1:  

Hamrevann er et framtidsrettet bolig - prosjekt med fokus på bærekraft. Bra for folkene som 
skal bo der, og bra for miljøet. Derfor vil du fra innflytting få tilgang til moderne 
mobilitetstjenester, inkludert en bildelingstjeneste, som vil redusere behovet for egen bil og 
parkering. Bildelingstjenesten vil tilby forskjellige elektriske biler, eksempelvis en liten bil for 
en kort handletur, varebil til flytting og større biler til langtur med familien. Bilene er i topp 
moderne stand, og gir innbyggerne et unikt ekstratilbud som gjør hverdagen enklere. 
Tjenesten er veldig enkel å bruke – via en app bestiller og betaler du for bruk av bilen i det 
tidsrommet du trenger den. Leverandøren av tjenesten vil ta seg av alt praktisk rundt 
bilholdet, som forsikring, vask, service og hjulskift. Antall biler, utvalget av biltyper og andre 
transportmidler som el-sykler og sparkesykler vil gradvis utvides etter hvert som flere 
byggetrinn blir klare på Hamrevann. Priser for bruk av tjenestene vil være klare og 
tilgjengelige før innflytting. 
 

Link til prospektet: 

https://007a8497-901b-453d-a01f-
e7e9b310a1c1.filesusr.com/ugd/5e9aca_c6d53e186bb34604aa10d6962c21bebc.pdf  

https://007a8497-901b-453d-a01f-e7e9b310a1c1.filesusr.com/ugd/5e9aca_c6d53e186bb34604aa10d6962c21bebc.pdf
https://007a8497-901b-453d-a01f-e7e9b310a1c1.filesusr.com/ugd/5e9aca_c6d53e186bb34604aa10d6962c21bebc.pdf

