
Fra:                                              FNF Akershus <akershus@FNF-nett.no> 
Sendt:                                        26. august 2021 08:47 
Til:                                               Maria Runden 
Kopi:                                           Nes Postmottak 
Emne:                                        Kommuneplanen i Nes 
  
Hei igjen! 
Takk for utsatt frist. Vi rekker dessverre allikevel ikke å sende et formelt innspill fra forumet som tar litt 
tid med våre interne runder, men kommer med noe raske betraktninger som fylkeskoordinator i FNF 
Akershus: 

 Hvor har det blitt av høringene? Denne siden er tom https://www.nes.kommune.no/horinger/ 
Dette er en viktig portal for oss som jobber i og med frivillige organisasjoner. 
Har dere gått over til postliste-visning? 
https://innsyn.nes.kommune.no/prod/postliste/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arki
vsakid=1000004179& Dette kan gjøre terskelen høyere for frivillige å medvirke. Det bør forklares 
og synliggjøres på kommunens nettsider at det er slik man ser høringene. Kort tekst om saken 
bør i hvert fall inkluderes et sted der det synes lett. 

 Vi står midt i en klima- OG naturkrise. Disse må løses i sammenheng, ikke på bekostning av 
hverandre. Det er mye oppmerksomhet rundt klimakrise, men naturkrisen har ikke vært like 
synlig for allmennheten. IPBES (det internasjonale naturpanelet) påpeker at det må 
gjennomgripende samfunnsendringer til for å motvirke denne krisen. Dette må gjenspeiles i 
kommunens planer. 

 Arealnøytralitet: Kommunen må være obs på arealbruk. Bit for bit utbygging er en stor trussel 
for naturen i Norge. Det bør være et mål å ha et arealregnskap på lik linje som klimaregnskap og 
en ambisjon om å være arealnøytral. Dette kan bidra til å redusere konflikter og redusere tap av 
natur, ved å vite hva man har før man tar. Det bør utarbeides det retningslinjer for hva 
arealnøytralitet innebærer. 

 Naturen må få en større verdi i planprosesser. Ofte taper naturen fordi utbygging eller løsning 
på en interessekonflikt blir dyrene om den gjøres på naturvennlig måte eller flyttes. Dette er 
kortsiktige løsninger. Naturen kan vanskelig måles i kroner og øre, men ødeleggelse av natur får 
større og dyrere konsekvenser i fremtiden om vi ikke tar det med i planleggingen nå. 

 Hensynssoner for naturmiljø. Etablere forskjellige hensynssoner for naturmiljø i viktige 
økologiske funksjonsområder vil være et ledd en balansert arealpolitikk. 

 Bevare biologisk mangold. Kommunen ønsker å ta vare på biologisk mangold og stedvis øke det 
biologiske mangfoldet. Det er vesentlig at det opparbeides et godt kunnskapsgrunnlag om 
biologisk mangfold i hele kommunen. Bruk gjerne verktøyet Naturkampen for å se hvordan Nes 
kommune ligger an angående ivaretakelse av natur. 

 Bevare og videreutvikle friluftsområder. Friluftsliv er en billig og effektiv kilde til god fysisk og 
psykisk helse for befolkningen. Kommunen bør bevare og videreutvikle slike områder, ikke bygge 
dem ned. F.eks. gjennom å implementere prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer i planprogrammet 
som tiltak i å ivareta disse kvalitetene, og rullere Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
jevnlig. 

 E16. Dette er en skummel setning: «Ny trasé for E16 kan påvirke utbyggingsstrukturen, spesielt 
for næring.» Det er nettopp derfor natur- og friluftslivsorganisasjoner reagerer på E16-utbygging 
i ny trasé gjennom natur- og friluftsområder. Ikke bare blir det nedbygd verdifulle naturområder 
pga. veistrukturen, men kommunen ser også muligheter for utvikle næringsområder langs ny 
trasé. Det er veldig uheldige for natur- og friluftslivsinteressene. 
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Vennlig hilsen 
Maria R. Tesaker, koordinator og IT-prosjektleder 
Tlf. 90 65 16 61 
Forum for natur og friluftsliv Akershus 
  

Fra: Maria Runden <Maria.Runden@nes.kommune.no>  
Sendt: mandag 26. juli 2021 14:15 
Til: FNF Akershus <akershus@FNF-nett.no> 
Emne: Svar på ønske om utsatt svarfrist - Rullering av kommuneplanen i Nes 
  
Hei, 
  
Viser til deres epost med ønske om utsatt svarfrist.  
  
Vi kan gi utsatt svarfrist til 30.august. Planprogrammet skal etter planen vedtas politisk i oktober og 
skrivefristen for dette møtet er medio september. For at vi skal få tid til å gjøre eventuelle vurderinger og 
endringer, må vi be om at dere sender inn merknader så snart som mulig innen 30.august.  
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Maria Rundén 
Planrådgiver 
  
Mobil 479 98 210 
www.nes.kommune.no 
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