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FORSLAG TIL PLANPROGRAM – HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til brev 25. juni i år.  

Naturvernforbundet i Nes (NiN) har følgende merknader til forslag til planprogram for rulleringen av 

kommuneplanen: 

NiN synes utkastet til planprogram i hovedsak er godt, og vil være et bra grunnlag for utarbeidelsen 

av kommuneplanen. NiN er særlig opptatt at spørsmål knyttet til klimakrisen og tap av 

naturmangfold. Vi vil derfor særlig kommentere forhold knyttet til arealstrategier.  

1.2 Om kommunens utfordringer   

«Klimaendringer og klimatilpasning» er omtalt i denne delen. På samme måte bør hensynet til 

naturmangfold omtales i et eget kapittel.  Det er stor oppmerksomhet om klimakrisen, men 

naturkrisen har ikke vært like tydelig i offentligheten. Det internasjonale naturpanelet påpeker at det 

trengs gjennomgripende samfunnsendringer for å bøte på denne krisen, hvilket også må komme til 

uttrykk gjennom kommunenes planer. I den forbindelse er det grunn til å påpeke at Nes blir plassert 

som kommune nr. 256 i SABIMA sin rangering av landets kommuner ved vurderingen av ti kriterier 

knyttet til naturmangfold. Denne posisjonen bør komme fram i planprogrammet og ved 

utarbeidelsen av kommuneplanen. Ett av kriteriene SABIMA bygger på er arealnøytralitet, altså at 

det ved bygging av veger, boligområder, industri m.v. må forhindres at naturtap oppstår. Eksempelvis 

vil bygging av E16 som en firefelts motorveg gjennom Nes føre til svært stort naturtap og skyve Nes 

kommune enda lenger ned på SABIMA sin rangeringsliste. Så vidt vi kan se er E16 nevnt bare én gang 

i høringsdokumentet; under 1.2 der det heter at «ny trasé for E16 kan påvirke utbyggingsstrukturen, 

spesielt for næring». Vi antar at det her blant annet vises til at næringsvirksomhet med stort 

arealbehov som ofte etableres ved avkjøringene til motorveger, som E6. I Nes, der aktuelle E16-

alternativer i stor grad vil påvirke kulturlandskapet svært negativt, vil dermed næringsutvikling 

knyttet til E16 med stor sannsynlighet føre til dobbel skade på naturmangfoldet.  

NiN vil imidlertid berømme utkastet til planprogram ved at det under 3.6.1 entydig fastslås at 

«nedbygging av dyrka mark og dyrkbar mark skal unngås».  Dette bør blant annet ha klare 

konsekvenser for vegutbygging og at boligutbygging på dyrka mark rundt Årnes må opphøre.  

Vi foreslår at det under 1.2 tilføyes et eget punkt om naturmangfold/naturtap eller at punkt 1.2.3 om 

klimaendringer og klimatilpasninger utvides med dette temaet. Vi har merket oss at «bevarer 

naturmangfoldet på land og i vassdrag» er ført opp som et punkt under 3.6.2, hvilket er meget bra.    

NiN gjør oppmerksom på rapporten «Viltet i Nes», utarbeidet i 1997 av Geir Sjøli og Ole Magnus 

Huser under ledelse av daværende miljøvernsjef Ole Johan Krogh. Denne rapporten bør omtales i 

planprogrammet og benyttes under utarbeidelsen av kommuneplanen. 



 

3.4 c) Klimaendringer og -tilpasninger 

Vi antar at det i første punkt i samfunnsdelen er en skrivefeil. Antakelig skal det stå «hvordan øke 

klimakutt fra kommunens virksomhet» i stedet for «hvordan redusere klimakutt…».      

3.6 Arealstrategier 

3.6.1 a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling     

NiN foreslår å tilføye følgende etter punkt sju: «Det skal legges særlig vekt på å utvikle gode bomiljø. 

Som et virkemiddel utarbeides kommunale retningslinjer for bokvalitet». Dette innebærer blant 

annet bestemmelser om størrelse på boliger og høyder på bygg, uteområder (inkludert lek og 

beplantning), lysforhold inne og ute, plassering av balkonger, støypåvirking, estetikk m.v. 

Punkt åtte: «Styre vedlikeholdsveksten av boligbygging til tettsteder som bidrar til ønsket 

stedsutvikling og redusert transportbehov» synes vi er noe vanskelig å forstå. Uansett mener vi at en 

«ønsket stedsutvikling» bør være en ambisjon for alle tettstedene.  

3.6.2 b) Klimaendringer og -tilpasninger 

I tillegg til punktet som er ført opp om naturmangold, foreslår vi, jf. innledningen i dette 

høringssvaret, at det tilføyes følgende: «For å hindre naturtap skal arealnøytralitet legges til grunn». 

For å hindre uheldige utslag av en slik praksis, for eksempel flytting av jord, utarbeides det 

retningslinjer for hva arealnøytralitet innebærer.  

Vi stiller spørsmål om hvordan punkt seks skal forstås: «Nedbygging av skog som har verdi for opptak 

av klimagass og magasinering av vann i grunnen skal unngås». Etter vår oppfatning har all skog verdi 

for opptak av klimagass, men slik punktet er formulert synes det ikke som det er ment at all hogst 

skal opphøre. Den store flatehogsten, som nå skjer i stort omfang i kommunen, bidrar til 

klimagassutslipp, både ved at trær som er felt ikke lenger tar opp klimagasser, men også ved at 

skogbunnen slipper ut store mengder. Nyplantingens effekt på opptaket vil ikke få effekt på mange 

tiår, og dermed ikke bidra til målene en reduksjon av klimagasser de kommende tretti åra. Det hadde 

således vært ønskelig at kommunen hadde kunnet påvirke skogsdriften i større grad enn det som 

synes å være mulig. 

 

Med hilsen 

Naturvernforbundet i Nes 
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