
Høringsuttalelse

Høringsuttale
Høringsuttale

Innsendt 19.08.2021 14:24:32

ReferanseID NES078-1008833

Innspill til høringsforslag planprogram.

Vedr. Planprogrammets punkt 3.3 b) Næringsliv og kunnskapsutvikling (og 3.2 a)
Utbyggingsstruktur og tettstedetsutviling.)

Rånåsfoss har i 100 år hatt Akershus Energi som en stor og viktig arbeidsplass, og et
kompetansesenter for vannkraft og annen grønn energi.

I 2002 valgte eieren Akershus Fylkeskommune, å splitte opp virksmomheten og selge ut nettdelen.
Det innebar at over halvparten av arbeidsplassene forsvant og mange mistet jobben eller ble tvunget
til å pendle til Oslo. Administrasjonsbygget på Rånåsfoss har siden dette stått halvtomt.

Nå signaliseres det at administrasjonen skal flyttes til Lillestrøm i 2022. Dermed blir det bare en liten
driftsavdeling igjen på kraftstasjonen på Rånåsfoss, og et stort, nyoppusset administrasjonsbygg blir
stående tomt. Dette skjer til øredøvende stillhet, kanskje samtykke (?) fra lokalpolitikerne. Eier er
Viken Fylkeskommune hvor politikerne tydeligvis synes det er greit å tømme Rånåsfoss, og Nes
kommune ytterligere for arbeidsplasser, og samtidig fylle opp allerede overfylte veier og tog med
pendlere.

Det er selvsagt ikke slik at Nes kommune kan instruere noen virksomheter hvor de skal etablere seg,
men offentlig eid virksomhet bør ikke lede an i sentralisering.

Prosessen med flytting er det sannsynligvis for sent å gjøre noe med, men hva akter Nes kommune å
gjøre for å skape ny virksomhet på Rånåsfoss? 100 års tradisjon med produksjon av fornybar energi
og umiddelbar nærhet til et stort kraftverk bør være et godt grunnlag for å lage et kompetansesenter
for næringsliv som utvikler løsninger for bærekraftig energi. Og kursvirksonhet, energirådgiving

Rånåsfoss blir vel forsynt med boliger i uoverskuelig framtid når de vedtatte byggeplanene realiseres,
befolkningen vil bli flerdoblet. Men skal Rånåsfoss bli en sovelandsby/bomaskin for pendlere, eller er
det mulig å gripe muligheten til å etablere lokale arbeidsplasser?

I 2022 blir det stående et stort, nyrenovert og moderne administrasjonsbygg tomt. Det er 4 minutters
gangavstand til stasjonen hvor togene stopper like ofte som på Årnes. Blir det gjort tiltak for
tilrettelegge for næringsvirksonhet, eller får dette store bygget samme skjebne som det tidligere
gamlehjemmet ved Blaker stasjon, stående som et spøkelseshus i langsomt forfall?
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Avsender
Jeg har vedlegg til saken

 

Pål Corneliussen
Fornavn Etternavn

Eidsveien 43
Adresse

1927 RÅNÅSFOSS
Postnr/sted

92841111  
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

pal-c@online.no
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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