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Vedlegg 1: Skjema for arealinnspill til ny kommuneplan i Nes kommune 

 

Frist for innlevering av arealinnspill er 20. august 2021, samtidig med frist for generelle høringsuttalelser til planprogrammet.  

 Kontaktinformasjon  Fyll ut: 

Grunneiers kontaktinformasjon 
 (navn, adresse, e-post, telefon) 
  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 Forslagstillers kontaktinformasjon* 
 (navn, adresse, e-post, telefon) 
 
* Fylles ut dersom grunneier ikke fremmer 
innspillet selv. 
 

Rødt Nes, Nes SV, Nes MDG, Nes Venstre 
ved 
Lars-Erik Berg, Spireavegen 38, 2150 Årnes 
Larserik_berg@hotmail.com 91561928  
 
 
 

 Fakta om arealinnspillet Fyll ut og beskriv: 

  Aktuelle gårds- og bruksnummer 
 

Alle. 

Beskriv hva forslaget går ut på: 
  - Hva skal eiendommen(e) benyttes til 
  - Begrunnelse for dette forslaget 
 
 (Hvis bolig; beskriv type bolig, antall og 
adkomst til området) 
  

Nes kommune bør inkludere et mål om arealnøytralitet i ny arealdel av kommuneplan.  
Arealendringer er den største trusselen mot biologisk mangfold, og en av de største 
pådriverne for menneskeskapte klimaendringer. Arealendringer har også ofte negative 
effekter på overvannshåndtering. 
 
Arealnøytralitet innebærer: 

mailto:Larserik_berg@hotmail.com
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(Hvis næring; beskriv antatt type næring, 
omfang og adkomst til området)  
  

 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). 

 
Arealnøytralitet er i tråd med flere av kommunens egne punkter i Forslag til planprogram og 
forslaget til planprogram i henhold til formannskapets vedtak 15.06.21.  
 
Eksempler på dette er fra den digitale fortellingen, 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 fordrøyningsarealer. Potensiale for åpning av eksisterende lukkede 

overvannsystemer skal vurderes. 
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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 
 
 

 Områdets størrelse (ca.)  637km2 
 
 
 

 
Vedlegg:  
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Kartutsnitt* 
 

 
* Kommunens kartportal kan gjerne benyttes: https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal  
 
 
 

https://kommunekart.com/klient/nesak/kartportal
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Hvor skal arealinnspillet sendes? 
 
Skjemaet og kart kan sendes på epost: postmottak@nes.kommune.no 
 
Eller per brevpost til: 

Nes kommune 
Postboks 114 
2051 Årnes 

mailto:postmottak@nes.kommune.no
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