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Nes – Innspill til offentlig ettersyn av forslag til planprogram for 
kommuneplanens arealdel og samfunnsdel 

Vi viser til brev datert 25. juni 2021 med høring av planprogram for kommuneplanens arealdel og 
samfunnsdel i Nes kommune. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2013, med en mindre oppdatering av mål og strategier i 
2019. Gjeldende kommuneplanens arealdel for Nes kommune ble vedtatt i 2015 og det ble 
gjennomført en enklere oppdatering av denne i 2019. Kommunen redegjør for at arealdelen bør 
revideres, slik at den i større grad kan fungere som et styringsverktøy som møter dagens 
utfordringer for arealbruken. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å bygge 
oppunder mål og strategier i samfunnsdelen.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Statsforvalteren skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet. 
 
Statsforvalterens innspill 
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, rammer og betingelser for 
hvilke nye tiltak, ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas 
ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal bidra til å bygge opp under mål og 
strategier i kommuneplanens samfunnsdel.  
 
I 2015 vedtok FNs generalforsamling 17 bærekraftsmål. Disse skal fungere som en felles global 
retning for land, næringsliv og sivilsamfunn i arbeidet med bærekraftig utvikling frem mot 2030. 
Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår 
tids største utfordringer. Kommunene er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig 
samfunnsutvikling, og bærekraftsmålene skal derfor være en del av grunnlaget for samfunns- og 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/melding
http://www.statsforvalteren.no/ov


  Side: 2/9 

arealplanleggingen i kommunene. Vi anbefaler at bærekraftsmålene knyttes mer konkret opp mot 
de mål og strategier som skal utarbeides i kommuneplanarbeidet 
 
Etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 skal kommuneplanens arealdel alltid 
konsekvensutredes. Vi vil presisere at for tema innen klima og miljø skal planprogram og 
konsekvensutredning utarbeides i henhold til Miljødirektoratets veileder M-1941. Vi mener 
planprogrammet må være tydeligere på hva som skal utredes, og med hvilken metodikk. Veilederen 
skal også brukes ved kartlegging av klima- og miljøtema, verdisetting, samt vurdering av påvirkning 
og konsekvens. 
 
Samordnet bolig- areal, og transportplanlegging 
Arealstrategien i planprogrammet legger opp til at minimum 50% av all vekst og utvikling i 
kommunen skal skje på Årnes tettsted. Dette begrunnes med at kun 30% av dagens vekst i 
kommunen er lokalisert til Årnes. Vi stiller spørsmålstegn ved dette konkrete punktet i 
arealstrategien, ettersom det framstår som lite ambisiøst, og i direkte motsetning til 
vekstfordelingsprinsippet i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.  
 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, nasjonale forventninger 
til regional og kommunal planlegging og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skisseres 
et sett med planprinsipper som fremmer bruken av klimavennlige transportformer. I hovedsak må 
kommunens utbyggingsmønster styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og 
transportbehov reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange styrkes. Helt konkret 
skal det legges til rette for at minimum 80 % av veksten skjer innenfor prioriterte vekstområder. I 
Nes kommune er Årnes utpekt som prioritert vekstområde. For å styrke Årnes rolle som lokalt 
tettsted og vekstområde, mener vi det er svært viktig at dette går fram av arealstrategiene og 
forankres i planprogrammet. Dette har særlig stor betydning i Nes, hvor en historisk sett 
desentralisert utbyggingsstruktur innebærer store utfordringer med hensyn til arealbruk, 
næringsutvikling og miljøvennlige transportformer. Vi forventer at dette følges opp av kommunen.  
 
Vi anbefaler videre å se på regjeringens nettsider om fortetting og knutepunktutvikling: 
https://www.regjeringen.no/no/sub/stedsutvikling/ny-emner-og-eksempler/fortettingny/id2363894/. 
 
I utredningsarbeidet blir det viktig å se på kommunens helhetlige boligpolitikk for i større grad å nå 
målsettingene om et mer variert boligtilbud for den aktuelle befolkningssammensetningen og for å 
få styrt boligveksten i henhold til de ønskede lokaliseringskriteriene.  
Boligstrategien/boligprogrammet kan utvikles til å bli et godt styringsverktøy med et sett av 
virkemidler kommunen har til rådighet for å bidra til både privat og offentlig gjennomføring av 
prioritert bolig- og byutvikling. Kommunen må også klargjøre forventingene til byggenæringen der 
arenaer for samarbeid om virkemidler for realisering av gjeldende tomtereserver som er i tråd med 
lokaliseringskriteriene blir viktig. 
 
Naturmangfold, landskap og friluftsliv 
Planprogrammet omtaler i liten grad utfordringer knyttet til naturmangfold, men formulerer viktige 
spørsmål til avklaring i samfunnsdelen «Hvordan skal det tas vare på viktig natur og naturtyper for 
framtidige generasjoner?» og arealdelen «Hvordan ivareta økosystemer, naturlig 
overvannshåndtering og naturverdier?» Vi forutsetter at kommunen tar med seg disse spørsmålene 
videre inn i arbeidet med planene. 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/
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FNs bærekraftsmål nevnes som en føring for kommunen uten nærmere vurdering av hvilke mål som 
er av særlig betydning for kommunen eller hvordan kommunen kan bygge planleggingen på disse. 
  
Vi understreker at beslutninger skal bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag eller føre-var-
prinsippet og at det gjennom konsekvensutredningene må gjøres konkrete vurderinger av 
kunnskapsgrunnlaget. Både kunnskapen om naturmangfoldet som kan bli berørt, og kunnskapen 
om virkningene av tiltakene på dette naturmangfoldet skal vurderes.  
 
I henhold til BioFokus sin oppdaterte kartleggingsstatus for de tidligere Akershus-kommunene fra 
2020, vurderes en del viktige naturtyper som godt kartlagt. I de fleste tilfeller vil det allikevel være 
behov for supplerende kartlegging før beslutninger som fører til arealbruksendringer.  
 
Samfunnssikkerhet  
Kommuner har en viktig rolle som lokal beredskapsmyndighet og samfunnsutvikler for trygge 
og robuste samfunn, og har som planmyndighet ansvar for å fremme samfunnssikkerhet og 
forebygge risiko. Kommunen skal i kommunens arealdel beskrive hovedtrekkene i 
samfunnsutviklingen og arealdisponeringen, samt gi et oversiktsbilde over de 
samfunnssikkerhetsmessige utfordringene knyttet til arealene i kommunen. Den må også gi rammer 
og retningslinjer for nye utbyggingsformål og fremtidig arealbruk. Statsforvalteren anbefaler at det 
utarbeides forutsigbare rammer og retningslinjer når nye områder foreslås, slik at risiko- og 
sårbarhetsforhold kan vurderes.   
 
Om planprosessen ønsker vi å fremheve viktigheten av koplingen mellom risiko- og 
sårbarhetsanalyse etter lov om kommunal beredskapsplikt og ROS-analyser som skal utarbeides 
med hjemmel i plan- og bygningsloven. I all arealplanlegging skal det i henhold til plan- og 
bygningsloven § 4-3 gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyser for alle planer for utbygging. 
Denne analysen bør bygges på kommunens helhetlige ROS-analyse, samt danne grunnlag for videre 
planprosesser på alle nivå. Analysen skal vurdere risiko og sårbarheter med sannsynlighet og 
konsekvens. Det skal foretas vurderinger av eksisterende risikoer tilknyttet arealene i seg selv og 
hvordan en utbygging vil kunne påvirke risikobildet. Analysen skal videre benyttes som 
beslutningsgrunnlag for å avgjøre om områder kan bebygges eller om andre områder må vurderes, 
og om det må tas spesielle hensyn som må innarbeides i planbestemmelser eller plankart. 
 
Statsforvalteren presiserer viktigheten at det gjøre et grundig arbeid med ROS-analysen til 
arealdelen. Statsforvalteren vil trolig fremme innsigelse hvis: 
 
• Risiko- og sårbarhetsanalysen ikke er en selvstendig analyse. Den bør ikke innlemmes som en 

del av konsekvensutredningen. 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse kun er en ren sjekkliste, ikke en analyse med beskrivelser og 

vurderinger.  
• Risiko- og sårbarhetsanalysen består av konklusjoner som området er ikke utsatt for X uten 

nødvendig utdypning om hvorfor, eller at det ikke henvises til kilder. 
• Grunnleggende momenter som er tydelig avmerket i kart ikke vurderes. Dette vil for eksempel 

kunne være storulykkebedrifter, ras/flom og andre farer. 
• Identifiserte risikoer og sårbarheter som analysen finner ikke følges opp med avbøtende tiltak 

som sikres gjennom arealformål, hensynssoner eller planbestemmelser. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel bør kommunen beskrive utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet 
og beredskap som kommunen står overfor og hvordan de ønsker å håndtere disse, i tillegg til 
hvordan disse kan påvirke kommunens satsingsområder og prioriteringer. Kommunen er forpliktet 



  Side: 4/9 

til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til forskrift om kommunal 
beredskapsplikt og Sivilbeskyttelsesloven, og denne gir en oversikt over kommunens utfordringer 
knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Dokumentet vil derfor være et naturlig 
grunnlagsdokument for kommuneplanens samfunnsdel, og skal i henhold til Sivilbeskyttelsesloven § 
14 legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved 
utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Dette bidrar også til et helhetlig og systematisk 
arbeid med samfunnssikkerhet som kommunal beredskapsplikt krever.   
I henhold til plan- og bygningsloven § 11-2, første ledd skal kommuneplanens samfunnsdel ta stilling 
til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som en helhet og kommunen 
som organisasjon. Den bør inneholde beskrivelser og vurderinger av alternative strategier for 
utvikling i kommunen, og det er en anbefaling at kommunen inkluderer langsiktige utfordringer, mål 
og strategier som gjelder samfunnssikkerhet i henhold til kommunal beredskapsplikt § 3 i 
samfunnsdelen. Disse skal også utarbeides på bakgrunn av kommunens helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Samfunnsdelen bør også inneholde en vurdering av hvordan klimaendringer kan 
påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Kommunen bør også se på lokale forhold og 
vurdere hvordan disse kan påvirke samfunnssikkerhet og kritisk infrastruktur, og hvordan dette bør 
følges opp.  
 

Vannmiljø og naturmangfold knyttet til sjø og vassdrag 

Arbeidet med kommuneplanen må omfatte en helhetlig vurdering og behandling av vannressursene 
med hensyn til miljøtilstand, naturmangfold og brukerinteresser. Kommuneplanen skal ivareta 
naturmiljøet i og langs vassdragene, sikre friluftsinteresser og hindre arealbruk og tiltak som fører til 
at miljømålene for vannkvalitet ikke nås eller at miljøtilstanden blir forringet.  
 
Forslaget til planprogram nevner sentrale føringer som Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging og FNs 17 bærekraftsmål som også har betydning for vannmiljø. Det er også 
vist til Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, datert 28.01.2021, vedlagt føringer for 
kommunenes arealplanlegging der strandsone, vassdrag og vannkvalitet er tema.  
 
I forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 4 står det at tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at 
vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Vannforskriften er fulgt opp 
gjennom regionale vannforvaltningsplaner som fastsetter konkrete miljømål. Ifølge vannforskriften § 
29 skal regionale vannforvaltningsplaner legges til grunn for kommunenes planlegging og 
virksomhet. Den regionale planen for vannforvaltning er nevnt som en regional føring i forslaget til 
planprogram. 
 
Vi viser til at over halvparten av vannforekomstene i Nes kommune ikke oppnår miljømålene i dag. 
Dette skyldes ulike påvirkninger, og kommunen har blant annet ansvar for å følge opp på 
landbrukssektoren og avløpssektoren. Vi ber om at dette er forhold som i større grad blir synliggjort 
som utfordringer i planprogrammet.  
 
Nes kommune omfattes av flere vannområder. Kommunens deltakelse i vannområdenes arbeid er 
avgjørende for arbeidet med å ivareta miljømålene. Det er også viktig at kommunen selv tar eierskap 
og implementerer vannforskriften der kommunen er sektormyndighet/forurenser. Vi ber om at 
samfunnsdelen sier noe om hvordan den regionale vannforvaltningsplanen skal følges opp og 
synliggjør mål for vannkvalitet og kommunens ansvar som sektormyndighet. Dette bør nevnes i 
planprogrammet. 
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I Regjeringens nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner, 
brev av 19.03.2019, står det at kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god 
tilstand i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen må kommunen ta nødvendige hensyn til 
vannmiljøet og de miljømålene som er fastsatt. Dette er forhold som må belyses og ivaretas 
gjennom arealdelen. I forslaget til planprogram står det at forurensning og utslipp til vann skal være 
tema i konsekvensutredningen. Vi ber om at dette blir noe mer konkretisert i planprogrammet. Vi 
viser til at planlegging for nye inngrep og ny aktivitet må vurderes etter vannforskriften § 12 dersom 
dette kan gi påvirkninger som fører til en varig forringelse av tilstanden i vannforekomsten eller gjør 
det vanskeligere å oppnå miljømålene. Det fremkommer av Klima- og miljødepartementets Nye 
presiseringer om bruk av vannforskriftens § 12 (vannportalen.no) at det skal vurderes konkret om § 
12 kommer til anvendelse ved utarbeidelse og behandling av kommuneplan. For planer eller tiltak 
som skal konsekvensutredes, skal vurdering etter vannforskriften § 12 samordnes med arbeidet 
med konsekvensutredning.  
 
Kommunen må fastsette tilstrekkelige overordnede føringer og bestemmelser om at det i videre 
plan- og byggesaksarbeid skal redegjøres for hvordan nye tiltak og inngrep kan påvirke 
miljøtilstanden til en vannforekomst, og at dette må veies opp mot miljømålet til vannforekomsten.  
 
Nes kommune har viktige vassdrag og naturverdier knyttet til vann. Det er flere bestander av 
verdifulle arter, for eksempel elvemusling og edelkreps som er sårbare for forurensning og 
sedimentasjon. Det er også bestander av viktige arter ferskvannsfisk. Videre er det en rekke dammer 
med amfibier i kommunen. Verdifulle leveområder for naturmangfold knyttet til vann med 
tilliggende arealer må sikres mot uheldige inngrep gjennom arealformål med bestemmelser og 
hensynssoner. Det er derfor viktig at bevaring av naturmangfold i vassdrag og vektlegging av 
naturverdier er nevnt i forslaget til arealstrategi. Videre er det positivt at naturverdier, biologisk 
mangfold og vassdragsnatur er foreslått som temaer som skal konsekvensutredes.  
 
Det er også positivt at strandsone/elvekant er nevnt som et eget tema som skal utredes.  
Gjennom arealdelen fastsettes viktige bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag, jfr. pbl § 1-8 
første ledd. Kommunen skal vurdere byggegrensene ut fra en differensiert forvaltning som tar 
utgangspunkt i vassdragsverdier, brukerinteresser og arealbruk. Bredden på sonene må vurderes 
konkret ut fra vassdragets karakter, interesser som skal ivaretas, og hvilke forhold som forbys. For 
en liten del av Nes kommune må rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag legges til grunn for 
fastsetting av byggeforbudet. Her skal det legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer 
verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminne og kulturmiljø. 
 
Det er viktig å ivareta kantvegetasjonen langs vassdragene. Tap av kantvegetasjon er en utfordring 
som fører til økt avrenning av næringssalter, økt fare for elveerosjon, degradert habitatkvalitet for 
vannlevende organismer og reduksjon i biologisk mangfold langs vassdragene. Langs vassdrag med 
årssikker vannføring skal det opprettholdes kantvegetasjon, jfr. vannressursloven § 11, og ved 
eventuell fjerning av vegetasjon i kantsoner skal Statsforvalteren vurdere om det kreves en tillatelse. 
Vi viser også til veileder fra NVE. Vannressursloven § 11 og plan- og bygningsloven pbl § 11-11 nr. 5 
gir kommunen mulighet til å fastsette bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon 
langs vassdragene utover minimumskravene i vannressursloven, blant annet ved å fastsette 
minimumsbredde på kantvegetasjon. 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens--12/&data=04%7C01%7Cfmbulok@statsforvalteren.no%7C5d7912ca1720416e4da408d9484c9279%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637620316000300953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lw5X/+axFZIHDwuztnTEAJCXElNlOQU5fnd75SehlS0=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens--12/&data=04%7C01%7Cfmbulok@statsforvalteren.no%7C5d7912ca1720416e4da408d9484c9279%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637620316000300953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lw5X/+axFZIHDwuztnTEAJCXElNlOQU5fnd75SehlS0=&reserved=0
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf
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Avløp, overvann og snødeponering 

Arealforvaltningen må ses i sammenheng med avløpsinfrastrukturens kvalitet og kapasitet. 
Klimaendringer, arealendringer og befolkningsvekst øker belastningen på denne infrastrukturen. 
Flere vannforekomster i kommunen er påvirket av avløpsvann. Nye utbygginger skal ikke skje i 
områder uten tilstrekkelig kapasitet på avløpsnettet, eller på bekostning av tiltak satt i verk for å 
sikre at kommunen driver i tråd med krav for avløp gitt i eller i medhold av lov. Plan- og 
bygningsloven § 27-2 stiller krav til at avløp skal være sikret og i samsvar med forurensningsloven før 
opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse. I Regjeringens brev av 19.03.2019 med 
nasjonale føringer til vannregionmyndighetene gis blant annet føringer til kommunene som 
sektormyndighet for avløp. 
 
Det er derfor viktig at utfordringer knyttet til boligbygging og avløpsløsninger er nevnt i forslaget til 
planprogram. Vi ser positivt på at forslaget til arealstrategi slår fast at boligutbygging må avpasses 
etter kapasitet på teknisk infrastruktur og utbyggingsområdenes behov for VA-infrastruktur skal 
være tema i konsekvensutredningen. 
 
Klimaendringer, klimatilpasning og overvannshåndtering er nevnt som sentrale temaer i arbeidet 
med samfunnsdelen og arealdelen. Vi viser til at klimaendringer og utbygging med harde flater fører 
til utfordringer for vannmiljøet, blant annet økte mengder overvann og fremmedvann til 
avløpsanlegg, økt erosjon, flom, skred og behov for forebyggende og avbøtende tiltak. Lokale 
løsninger med sammenhengende grønnstruktur og åpne vannveier i og rundt tettstedene kan 
dempe effektene av klimaendringer, redusere forurensninger og samtidig bidra til naturmangfold og 
opplevelser.  
 
Forslaget til arealstrategi gir føringer om overvannshåndtering, og vi ser svært positivt på at det står 
at potensiale for åpning av eksisterende lukkede overvannsystemer skal vurderes. Arealdelen skal 
gjennom planbestemmelser fastsette overordnede krav og prinsipper for lokal overvannshåndtering 
i videre arealplanlegging og byggesaksbehandling. NVE har ute på høring et forslag til rettleder for 
håndtering av overvann i arealplaner. 
 
Miljøvernmyndighetene har innført strengere krav til håndtering av overskuddssnø de senere år. 
Snø skal håndteres som forurenset materiale og smeltevannet skal slippes ut på en måte som ikke 
påvirker vannmiljøet negativt. Overskuddssnø kan ha negative påvirkninger dersom det deponeres i 
sårbare områder. Statsforvalteren er derfor opptatt av at det etableres gode løsninger som sørger 
for at utslippet skjer under kontrollerte forhold. Vi ser derfor svært positivt på at det står i forslaget 
til arealstrategi at behovet for arealer til snødeponi skal vurderes. 
 
Landbruk 
Nes har rike landbruksbygder og store skogområder med mange verdier som er under press.  
 
Det er et politisk hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken å sikre matproduserende areal til 
fremtidige generasjoner. Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi som gir viktige føringer 
for langsiktig arealbruk. Det er et nasjonalt mål å få til en kraftig reduksjon i årlig omdisponering av 
de mest verdifulle jordbruksarealene. Også dyrkbar jord skal tas vare på, og må vurderes ut fra 
samme prinsipp. Jordloven §§ 8 og 9 sier at all jord skal drives, og at dyrket jord ikke må brukes til 
formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon.  
 
 



  Side: 7/9 

Kommunen har i sin planlegging et særlig ansvar for å bidra til å følge opp nasjonal jordvernstrategi. 
Alternativer til utbygging på dyrket og dyrkbar jord skal vurderes og vektlegges i arealplanleggingen. 
Omdisponering av jordbruksareal til boligutbygging må unngås. Jordvernet handler om å unngå 
omdisponering og sikre dyrket mark for fremtiden. Omdisponering og nedbygging av viktige 
jordbruksareal kan være en kortsiktig løsning i dette perspektivet. Ved omdisponering av dyrket og 
dyrkbar mark må samfunnsnytten være stor. I tillegg må det være vurdert fortetting, ombygging eller 
alternative lokaliseringer.  
 
Det må også vurderes om utbygging legger press på jordbruksareal ved at det fragmenterer og 
splitter opp helhetlige jordbruksareal. Jordkvalitet må også vurderes. Der man ikke unngår 
omdisponering må det sees etter avbøtende tiltak og evt. tilbakeføring/jordflytting, f.eks. 
matjordplan. I den forbindelse vil vi understreke at jordvern i all hovedsak innebærer å unngå 
omdisponering av eksisterende jordbruksarealer, og at flytting av matjord vil kunne være et 
avbøtende tiltak kun i tilfeller hvor jordvernet etter en totalvurdering må vike for andre tunge 
samfunnsinteresser. 
 
Vi anbefaler et kommunen gjennom sin arealplanlegging fastsetter en langsiktig avgrensning av de 
enkelte tettsteds vekstområde mot dyrket mark og samtidig avklarer utbyggingsretning. Det bør i 
den forbindelse også vurderes om det bør innføres byggegrense (buffersone) mot dyrket mark for å 
dempe konflikt mellom ulik bruk; støy og luktplager fra jordbruket og utviklingsområder.  
 
Vi vil sterkt oppfordre til at kommunen foretar en kritisk gjennomgang av eksisterende, ubebygde, 
arealer som ligger på dyrket mark.  
 
Folkehelse og levekår 
 
Fysisk aktivitet 
Kommunen har en lavere andel innbyggere som er fysisk aktive ifølge folkehelseprofilen for 
kommunen for 2021. I tillegg er det en større andel av innbyggerne som har plager med 
muskelskjelett, overvekt og hjerte /kar sykdom, som til en viss grad kan bedres ved økt fysisk 
aktivitet. Folkehelseprofilen viser også at ungdata tall fra 2019 viser at det er en økt andel av 
innbyggere i kommunen som har skjermtid over 4 timer.  
 
Kommunen beskriver at deres arealstrategi blant annet er at nye boliger skal har tilgang til aktivitets- 
og rekreasjonsområder i gangavstand, sikre friområder, gode oppvekst- og levevilkår og at de alle 
nye boligområder, uterom og by rom skal være universelt utformet. Statsforvalteren støtter dette og 
viser til at alt dette vil være tiltak som kan øke fysisk aktivitet og forebygge noen av de 
helseutfordringene innbyggerne i Nes har. Vi viser i den forbindelse til regjeringens handlingsplan 
for fysisk aktivitet, Sammen om aktive liv. Nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 - 2029 til 
kommuner og fylkeskommuner, herunder formidle fysisk aktivitet som en nasjonal interesse som 
ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. 
 
Leve hele Livet 
Det kommer ikke frem i planprogrammet hvordan kommunen skal gjennomføre Meld. St 15 (2017-
2018), Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre i kommunen.  
 
Vi forventer at kommunene innen utgangen av 2021 kan vise til politisk vedtatte planer for hvordan 
kvalitetsreformen Leve hele livets innsatsområder og løsninger skal gjennomføres lokalt. 
Kommuner som enten har vedtatt en plan eller beskrevet en prosess for hvordan og når de skal 
vedta en plan for gjennomføring av reformen, vil bli prioritert innenfor ulike tilskuddsordninger.  
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Boligsosialt og universell utforming 
Kommunen skriver i høringsutkastet: 
«Kommunen har per nå ikke så mange eldre, når man ser på befolkningen som helhet. Forventet levealder øker stadig, og derfor 
ventes det en kraftig økning i andelen eldre i årene som kommer, mer enn landsgjennomsnittet. Når en ser på 
befolkningsveksten og fordelingen av aldersgrupper, vil det i årene fremover være behov for flere boliger med forskjellig 
størrelse og ulike fasiliteter i Nes. I dag er det få boliger som passer for eldre innbyggere som ikke lenger kan eller ønsker å bo i 
enebolig».  
Statsforvalterens viser til «Alle trenger et trygt hjem (2021 – 2024)» og Nasjonal strategi for sosial 
boligpolitikk. Barn og unge skal ha gode boforhold, og personer med nedsatt funksjonsevne skal på 
lik linje med andre kunne velge hvor og hvordan de bor. Vi støtter kommunens fokus på universell 
utforming på nye bo-områder og ute- og byrom i sin arealstrategi. Dette innebærer at kommunen i 
sitt arbeid med arealdelen må vurdere om universell utforming er ivaretatt. Dette innebærer fysiske 
hindringer, språk, syn, hørsel, miljøhemming, bevegelighet og psykisk helse. All arealbruk skal i 
hovedsak være slik at områder og bebyggelse kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig, jf. 
PBL § 11-9. Arealdisponering, lokalisering og detaljutforming er eksempler på virkemidler som kan 
støtte opp om best mulig kvalitet og universell utforming for områder og bebyggelse.  
 
Vi viser også til regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019.  

Psykisk helse 
Kommunen beskriver at de har en økning av innbyggere med utfordringer knyttet til psykisk helse, 
og at ensomhet oppleves hos flere unge. Vi forventer også at psykisk helse inkluderes som en 
likeverdig del av folkehelsearbeidet og at kommunen jobber for implementering av ulike 
pakkeforløp på helse- og omsorgsfeltet. Videre forventer vi at kommunen tar i bruk BrukerPlan som 
foretrukket kartleggingsverktøy. BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge 
omfang og karakter av problematisk rusmiddelbruk i sin kommune. 
 
Kompetanse 
Kommunale helse- og omsorgstjenester står overfor store utfordringer som må ivaretas gjennom 
gode planer og gode system for medvirkning. Dette er nødvendig for å sikre økonomisk og sosial 
bærekraft i en situasjon med økende demografiske utfordringer.  
 
Koronasituasjonen har vist oss betydningen av mangel på kompetanse og ressurser også i 
beredskapssammenheng. Koronasituasjonen har også aktualisert betydningen av ROS-analyser og 
kompetanseplanlegging når det gjelder kritisk kompetanse og sårbare grupper, særlig mangelen på 
sykepleiere og helsesykepleiere er bekymringsfull og krever planlegging.  
 
Det er fra 2020 et lovkrav at alle kommuner har psykolog, ergoterapeut og tannlege. Det er også fra 
januar 2020 er krav om at alle leger i vakt skal ha grunnkompetanse i tråd med akuttmedisin-
forskriften. 
 
Statsforvalteren viser til at det er viktig at kommunen har kompetanse- og rekrutteringsplaner, jf 
Kompetanseløft 2025, Helsedirektoratet. Videre er det viktig at de løftes opp som en sentral del i 
gjennomføringen av kommuneplanens samfunnsdel, for å sikre en bærekraftig trygg og 
fremtidsrettet samfunnsutvikling med trygge og gode tjenester. Det er svært viktig at slik planlegging 
skjer i tråd med Lov om folkehelsearbeid § 6, Forskrift om ledelses og kvalitetsforbedring i helse og 
omsorgstjenestene og bærekrafts mål i § 1.1 i plan og bygningsloven. Langsiktig og helhetlig 
planlegging knyttet til kapasitet, kompetanse og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene forutsetter at 
kommunen planlegger helse- og omsorgstjenestene i det ordinære økonomi- og planarbeidet. 
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Medvirkning 
Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid og 
at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Det skal legges til rette for tidlig involvering i 
planprosesser med fokus på barn og unges stemme. For å motvirke diskriminering, skal arbeidet ha 
bredde og bidra til at marginaliserte grupper involveres. «Leve hele livet» vektlegger tilsvarende 
medvirkning for best mulig kunnskapsgrunnlag for å få med seniorperspektivene i planleggingen. 
Det er viktig at kommunale brukerråd involveres i planleggingen. Vi vil bemerke at planleggingen 
skal bidra til å sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal kunne delta og få 
mulighet til å uttale seg.  
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev for 
2021, datert 28. januar 2021 og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging.   
 
Vi ser frem til vider arbeid med kommuneplanens arealdel for Nes kommune og ber om å få tilsendt 
vedtatt planprogram.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Jorunn Skram 
seniorrådgiver 

  
 
Trygve Westrum Solem 
seniorrådgiver 
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