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1.2.2 – dette må være en skrivefeil: "Det er en utfordring at andelen ansatte uten barnehagelærerutdanning i barnehagene i Nes ikke øker." Det er
vel helst en utfordring at andelen med utdanning ikke øker.

 

1.2.3. c) Klimaendringer og klimatilpasning.
Klimaendringene vil gjennom større variasjoner i produksjonen av mat grunnet flere perioder med ekstremvær, som tørke slik vi så i 2018 og
kraftigere regnskyll, også føre til at Norge vil måtte satse mer på en større grad av selvforsyning. Det gir Nes kommune som et av landets største
kornkammer et særdeles viktig ansvar for forvaltning av matjorda slik at dens struktur og matproduserende evne er minst like god for kommende
generasjoner som den er for vår. Kornprodusenter i Nes er flinke til å omstille seg og bruker stadig bedre metoder for å unngå skader på
jordstrukturen og topplagets produktive evner slik som direktesåing og redusert bearbeiding, men det har de siste årene også dukket opp bruk av et
stort antall dekar matjord som går motsatt vei, slik som massemottak, golfbaner og ferdigplenproduksjon, som er mye mer arbeidsintensiv og
støyende med tilsvarende høyere utslipp sammenlignet med vanlig jordbruk og som både fjerner matjord og pakker den intensjonelt uten at det
produseres mat på den. Dette må kontrolleres og reguleres bedre enn i dag, blant annet etter kommunens eksisterende retningslinjer for midlertidig
omdisponering som sier at dette kun skal foregå på mindre produktive arealer og ikke den beste matjorda slik den gjør i dag.

 

2.3. Opplegg for medvirkning, informasjon og samordning
Alle offentlige møter, være seg kommunestyremøter, formannskapsmøter eller møter i de forskjellige utvalgene må strømmes direkte og arkiveres
for ettertiden. Denne tilgjengeligheten til politiske prosesser har åpnet lokaldemokratiet for en svært mye større andel av befolkningen og gjør det
langt enklere å engasjere seg i viktige politiske prosesser, ikke bare for de som har forskjellige helsemessige utfordringer som gjør det vanskelig å
møte personlig, men også for alle andre som er i den tradisjonelle tidsklemma og ellers aldri ville fått med seg hva som tas av avgjørelser uten å
kunne si sin egen mening eller å kunne fylle viktige kunnskapshull som kommunen kanskje ikke vet den har.

 

3.2. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling
Her stilles det noen viktige, men begrensede spørsmål, blant annet:

Hvordan sikre at vedlikeholdsveksten tar hensyn til landbruksarealene?
Hvordan sikre bærekraftig utvikling av Årnes?
Hva er nødvendig vekst for å opprettholde vedlikeholdsvekst?

Her må man spørre seg om hvordan man skal sikre bærekraftig utvikling av hele kommunen, ikke bare Årnes. Deretter må man være forsiktige med
bruken av ordet «vedlikeholdsvekst» da det fort kan bli en unnskyldning for å drive utviklingen i en motsatt retning av bærekraft hvor man gir
tillatelser til stadig flere og mer inngripende tiltak man ikke kan lett kan ta tilbake, noe som på sikt vil føre til økende nedbygging, arealbruk og skade
på naturmangfoldet i Nes, samt øke klimautslippene i en tid hvor FNs klimapanel sier de må kuttes umiddelbart hvis vi ønsker å begrense de største
negative konsekvensene av menneskeskapte klimaendringer [FNs klimarapport: en alarm for menneskeheten, https://www.fn.no/nyheter
/fns-klimarapport-en-alarm-for-menneskeheten]. Det er fort gjort å knytte dette til motebegrep som grønn eller bærekraftig vekst, problemet er at det
er ikke noen solid evidens for at man kan ha en kontinuerlig vekst uten at det går utover miljø og klima. Bærekraftig vekst eller vedlikeholdsvekst blir i
praksis unnskyldninger for å slippe å ta de grepene som er nødvendig [European Enviromental Bureau, Decoupling debunked, https://eeb.org
/decoupling-debunked1/?fbclid=IwAR06L8xUTu9mV-WRoPge6OR-pd9OQ-Fc9XW7zjMPGFg-XIMQGwwqwQSXyYY]

Begrepet «vedlikeholdsvekst» er problematisk hvis man samtidig skal søke å gjøre kommunen bærekraftig. Vedlikeholdsvekst defineres som «Vekst
med sikte på å opprettholde stabile bomiljø og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur.». Vekst som foregår på arealer som ikke allerede er
bebygd er ikke bærekraftig. FNs naturpanel har gjort det klart at den største årsaken til det enorme tapet av biologisk mangfold i dag er vår arealbruk
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[FNs Naturpanel: https://www.fn.no/nyheter/fns-naturpanel-menneskelig-aktivitet-truer-eksistensen-til-en-million-arter]. Derfor må Nes kommune
gjøre som Nordre Follo, Flakstad og Ullensaker kommuner og innføre prinsippet om arealnøytralitet i den nye kommuneplanen.

Arealnøytralitet og tekstforslag:

Arealnøytralitet innebærer å stanse utbygging på nye naturarealer og gjenbruke og fortette allerede utbygde arealer fremfor å bygge ut mer natur.
Begrepet ble først brukt av miljøorganisasjonen Sabima i 2013, Sabima er en paraplyorganisasjon for alle de biologiske organisasjonene i Norge [Et
arealnøytralt Norge, Sabima, https://www.sabima.no/et-arealnoytralt-norge/]. Arealnøytralitet er også et viktig mål for Sabimas rangering av
kommuner når det kommer til kommunenes ivaretakelse av natur og miljø, hvor Nes konsekvent rangeres blant de laveste på Romerike og i landet
som helhet, og det før man tar med en eventuell ny E16. Dette er en skamplett for Nes kommune og noe vi virkelig må ta tak i nå. Vår nabokommune
Ullensaker innførte arealnøytralitet som bærende prinsipp nylig av ren nødvendighet etter mange år med ekstrem vekst på bekostning av
lokalsamfunn, miljø og klima. De som har kommet lengst med dette er Nordre Follo kommune. De følgende paragrafene er hentet fra Nordre Follos
nåværende kommuneplan [https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/kommuneplan/kommuneplan-for-nordre-follo-2019-2030-
arealdel-og-planbestemmelser-ski.pdf]:

“Arealer er ikke en fornybar ressurs og en bærekraftig utvikling har ikke rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Arealbruk medfører tap av
og fragmentering av leveområder og er den desidert viktigste årsaken til tap av naturmangfold. I tillegg vil klimaendringene medføre forandringer i de
gjenværende økosystemene. Kartleggingen som er foretatt av det biologiske mangfoldet i kommunen skal legges til grunn i forvaltningen av
økosystemene. Skal det internasjonale målet om å stanse tapet av naturmangfold nås, må Norge bli arealnøytralt. Det betyr at man må gjenbruke og
fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur. Det er viktig å sikre helhetlig planlegging, der virkninger for naturmangfoldet ses i
sammenheng med større områder og summen av ere tiltak. Fremtidig vekst skal i hovedsak skje innenfor prioriterte utbyggingsområder.” [S.8]

Kommuneplanen deres sier også at Nordre Follo skal:

«Være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd fremfor å bygge
ned natur»

«sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at alle hundremeterskoger og parker ikke
endres.» [S.9]

Det innebærer også at områder som i dag fungerer som friområder for mange Nesbuer, som elvestiene, bautaplassen, Hvamsåsen mm. må unngås
nedbygget. 

For å kunne måle arealnøytralitet må kommunen ha et arealregnskap som viser miljøstatus for hver enkelt naturtype i kommunen og hvor sårbar den
er, oversikt over arealendringer historisk sett og over behov for ytterligere kartlegging. På Hvam er det for eksempel mange rødlistede arter som
spissnutefrosk, salamander, viper, flaggermus som er totalfredet og gjøk midt i Nye Veiers planlagte C-trasé, noe som viser at undersøkelsene de
har gjort ikke er særskilt grundige.

 

3.3. b) Næringsliv og kunnskapsutvikling
I forbindelse med planleggingen av ny E16 ønsker Nye Veier å bygge en vei som går utenom de allerede regulerte industriområdene på
Herbergåsen og Slomarka. Et slikt alternativ vil være ødeleggende for langtidsplanleggingen til etablerte bedrifter i disse områdene og føre til press
om å legge ut nye områder til industriområder og dermed unødvendig arealbruk jamfør arealnøytralitetsprinsippet og føre til enda mer konflikter med
lokalbefolkning. Her er det viktig at man lytter til innspillene som har kommet også fra fylkeskommunene som begge fremmer det opprinnelig
vedtatte alternativet.

 

3.4. c) Klimaendringer og -tilpasninger
Bredbåndstilbud
Bedre og raskere bredbånd til alle er nødvendig. Pandemien vi opplever nå har vist at langt mer arbeid kan gjøres hjemmefra eller lokalt enn man er
vant med og dermed kan andelen pendlereiser reduseres for svært mange. 

Solceller på tak og over asfalt, ikke over natur og matjord

Kommunen må utnytte egne allerede nedbygde arealer til solkraft, gjerne både i form av varme og elektrisitet fremfor å bygge ned naturmiljøer og
matjord. Hvorfor ikke oppmuntre Akershus Energi eller lignende aktører til å prøve å bygge over parkeringsplasser og maksimere utnyttelsen av
disse arealene, slik som i Vormsund ved Eurosenteret eller langs togstasjoner og bussholdeplasser. Det vil kunne gi ly i dårlig vær for kunder og
innbyggere og strøm til bedrifter og kommunen.

Satsning på bane fremfor vei

Bruk av tog er langt mer miljø- og klimavennlig enn vei. Å bygge en ny motorvei i Nes vil legge opp til en økning først og fremst i
gjennomfartstrafikken igjennom Nes, og høyere hastighet vil også øke luftforurensning og støynivåer og negativt påvirke nesbuene og det lokale
naturmangfoldet siden dyr også påvirkes negativt av støy kanskje enda mer enn mennesker siden de ikke har tilfluktsrom i form av boliger med dyre
støydempende tiltak. Bane Nor advarte også i et møte med det interkommunale styret for E16 at en ny motorvei vil bli en skadelig konkurrent for
jernbanen og føre til at regionen ikke vil kunne oppnå sine mål om reduksjon i utslipp. Nes kommune må i stedet bruke alle kreftene og pengene som
nå går til veiutredning og møter på å påvirke Bane Nor for eksempel for å få dobbeltspor og økt kapasitet og stabilitet.
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Arealnøytralitet

Befolkningsvekst må skje på allerede benyttede arealer og ikke på ubebygde tomter, natur eller matjord, jamfør prinsippet om arealnøytralitet. I
Årnes sentrum må man tåle mye høyere bygg enn i dag, men det forutsetter at man faktisk ønsker vekst i befolkningen, det er ingenting som tilsier at
man blir lykkeligere hvis befolkningen vokser raskt slik som i Ullensaker, i stedet legges det press på infrastruktur, kommunale tjenester og skaper
utfordringer for sosial velferd og unges tilbud. Det sistnevnte er allerede svært dårlig i Nes sammenlignet med resten av landet gitt en undersøkelse
presentert i RB nylig hvor Nes ble rangert som nummer 313 av 319 kommuner. Befolkningsvekst må i så fall også skje nær dagens skoler, og de
skolene vi har i dag må bevares for å redusere behovet for transport.

Utslipp fra veiene må ned, ikke opp

Utslippene fra transport utgjør ca en tredjedel av klimagassutslippene i Norge hvorav veitransport er største kilde til utslipp fra transportsektoren.
Nye Veier har sagt at de bygger med mål om at mange flere i Kongsvingerregionen skal pendle igjennom Nes til Oslo og Gardermoen fremfor å
jobbe i sine respektive hjemkommuner. Dette strider mot blant annet Viken Fylkeskommunes mål om nullvekst i biltrafikken og at all økning i
transport skal foregå miljøvennlig; fortrinnsvis til fots, på sykkel eller gjennom offentlig transport, hvor tog er det mest miljøvennlige alternativet.
C-alternativet vil i tillegg føre til at den ferdige strekningen med fire felt mellom Kongsvinger og Slomarka ikke benyttes og krever ytterligere inntil to
mil lenger vei enn traseen som allerede er vedtatt i kommuneplanen. Da sitter man i praksis med tolv felt med vei mellom Nes og Kongsvinger når de
gamle veiene tas med i regnestykket, noe som strider sterkt imot prinsipper om arealnøytralitet, arealregnskap og bevaring av natur og
artsmangfold.

SSBs fremskriving av befolkningsveksten i hele Glåmdalsregionen frem til 2050 er på kun 583 personer, eller 1,1 prosent. Nye Veier opererer
derimot med en økning i trafikken nord for Vormsund som er ti ganger så høy som befolkningsveksten i regionen, noe som ikke henger på grep
logisk og heller ikke er forsvarlig med dagens klimamål.

Nes kommune må også være klar over at en ny vei vil øke presset på enda større arealer enn selve veien alene. Legges veien over elvemøtet vil det
øke trafikken på FV175 med mer enn det dobbelt av dagens trafikk, noe den slett ikke er dimensjonert for. Det blir da behov for en ny ringvei rundt
Årnes for å avlaste denne igjen noe som bare vil bidra til kommunens dårlige miljø- og klimarykte og samtidig øke konfliktnivået i kommunen
ytterligere. Det vil også bli behov for en ny bru ved Funnefoss for å koble på Sør- og Nord-odølingene siden Akershus energi har varslet i et møte
med Nye Veier at en ombygging og utvidelse av dagens bro, som også er et kraftverk, vil være vanskelig. Viken fylkeskommune advarer også i eget
innspill om at dagens vei ikke vil bli prioritert for oppgradering og vedlikehold hvis C-korridoren velges og gamlevegen gjøres om til fylkesveg, selv
om da dette er veien som brorparten av nesbuene fortsatt hovedsakelig vil benytte, dermed vil trafikksikkerheten for nesbuene potensielt bli verre
totalt sett.

Stans av lokal avfalls/plastbrenning

Dette er allerede ulovlig, men skjer hele tiden på gårdsplasser i Nes og til plage for alle med luftveissykdommer. Kommunen bør gå ut og drive
opplysningsarbeid om hva som kan og ikke kan brennes lovlig utendørs.

 

3.5. d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig
Helse er, som det nevnes i dokumentet, noe som ikke er likt fordelt og synliggjort gjennom forskjellene i levealder gitt utdanningsnivå. Det som ikke
kommer frem er hvordan utdanning, eller inntekt, påvirker helse og hva vi kan gjøre for å unngå å forsterke allerede selvforsterkende effekter som
dette. Utdanning og inntekt påvirker hvor og hvordan folk velger å bosette seg, og hvor man bosetter seg påvirker helse, som igjen påvirker evnen til
å lære. Nærhet til forurensningskilder påvirkes av inntekt; de som har råd flytter over tid lenger bort fra disse når de oppstår i nærmiljøet, mens de
som har lavinntektsarbeid eller trygd blir boende der de er av nødvendighet slik at man får en selvforsterkende effekt på sosial lagdeling. Forskning
har vist at lyder på 55dB er nok til å svekke evnen til å fokusere, konsentrere seg og lære. Dette gjør særlig barn og barns skolegang utsatt og
Verdens helseorganisasjon anbefaler derfor en maksimal bakgrunnsstøy på 35dB for læringssituasjoner. Man kan ikke med et slikt utgangspunkt
begrunne grenseverdier i en middelverdi for hvor folk opplever støy som plagsomt, men man må som Verdens helseorganisasjon ta utgangspunkt i
den laveste mulige verdien og sette grensene så lavt som mulig fordi dårlig råd betyr dårlige bovilkår og ikke råd til å flytte bort fra veien, dette fører
til at barna presterer dårligere på skolen og foreldrene dårligere i arbeidsmarkedet, noe som gir dårligere forutsetninger for å øke inntekten for ikke
bare dagens generasjon, men også for neste generasjon. Dette har ikke Nes råd til.

[World Health Organisation(WHO). Burden of disease from environmental noise (2011), og Proximity of public schools to major highways and
industrial facilites and studens school performance and health hazards https://www.researchgate.net/publication
/309274103_Proximity_of_public_schools_to_major_highways_and_industrial_facilities_and_students_school_performance_and_health_hazards,].

Støy har mange negative helseeffekter. Lege Fredrik Røst Wehinger kunne i Raumnes lørdag 31.10 fortelle at European Society of Cardiology har
funnet at økningen i forekomsten av kardiovaskulær sykdom etter 10 år med eksponering ligger på mellom 8 til 36 prosent avhengig av styrken på
trafikkstøyen. Verdens helseorganisasjon knytter støy, i tillegg til hjerte- og karsykdommer, til søvnforstyrrelser, dårlig psykisk helse som depresjon,
angst og svekket livskvalitet, hørselssvekkelse, tinnitus og virkninger på fosterutvikling hos gravide kvinner. Folkehelseinstituttet har regnet ut at støy
allerede koster nordmenn mellom 4512 og 10245 tapte friske leveår hvert år. Søvnforstyrrelser alene som følge av lys- og støyforurensning fra veien
vil svekke nesbuenes produktivitet og velvære betydelig.

 

En motorvei vil gi støyforurensning, luftforurensning og lysforurensning for en mye større andel av befolkningen enn i dag. Ikke bare fører den til økt
trafikk igjennom bygda, men den øker også støyen og utslippene signifikant på grunn av Nye Veiers krav til hastighet. En ny E16 reduserer
mulighetene de barna som vokser opp nærme vegen har til å lære og ta en god utdanning for å øke sin egen sosiale status og bidrar til økt sosial
lagdeling blant befolkningen i Nes. Korridor C er for eksempel tegnet opp slik at skolene, og store deler av boligfeltet, på Neskollen havner i
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Avsender

støysonen, det samme risikerer store deler av Runni og Høie med en ny lokal trafikkmaskin i nærheten.

 

Støy trenger heller ikke være høy for å være plagsom eller oppfattes som forstyrrende. Store rekreasjons og friluftsområder i Nes vil gå tapt som
stille og rolige fristeder, blant annet Hvamsåsen, elvestien og Nes kirkeruiner. I tillegg vil den skade vårt lokale dyreliv kanskje like mye [Kunc,
Hansjoerg & Schmidt, Rouven. (2019). The effects of anthropogenic noise on animals: a meta-analysis. Biology Letters. 15. 20190649.
10.1098/rsbl.2019.0649.].

 

Støy fra elvetrafikken må også utredes og veies opp mot helsebehovene til lokalbefolkningen, både eksisterende og den som eventuelt kan komme
hvis man tillater vannskuter eller andre raske fartøy på elvene.

 

Til slutt vil jeg si at konfliktnivået i Nes kommune er unødvendig høyt som følge av usikkerheten rundt veier, skole og jernbane. Vi må senke
skuldrene og kanskje innse at evig vekst ikke bør være et mål for kommunen, men heller en gradvis bedring av forholdene for de som allerede bor i
den uten å øke vår ressursbruk per person slik at vi også sikrer gode forhold og frodig matjord for de som kommer etter oss.

 

Jeg har vedlegg til saken
 

Lars Terje Hellum
Fornavn Etternavn

Nesfeltet 60
Adresse

2165 HVAM
Postnr/sted

  
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

terjehel@gmail.com
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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