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Nes kommune - Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel - Uttalelse til 
varsel om oppstart av revidering og offentlig ettersyn av forslag til 
planprogram 
 
Vi viser til oversendelse datert 25. juni 2021 av varsel om oppstart av revidering av 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og høring av forslag til planprogram. 

Revideringen er forankret i planstrategi for Nes 2020-2023. Gjeldende samfunnsdel ble 
vedtatt i 2013, arealdelen i 2015. Kommunen gjennomførte i 2019 en begrenset oppdatering 
av mål og strategier i samfunnsdelen og en enklere oppdatering av arealdelen. 

I forslaget til planprogram beskrives formålet med revideringen og opplegget for 
planprosessen. Kommunens utfordringer er konkretisert i fire bolker; 1) demografi, bolig- og 
arealstruktur, 2) levekårsforskjeller, 3) klimaendringer og klimatilpasning, 4) flere oppgaver og 
større ansvarsområder til en lavere kostnad. Fire sentrale temaer for planarbeidet er pekt ut; 
a) utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling, b) næringsliv og kunnskapsutvikling, c) 
klimaendringer og -tilpasninger, d) sosial utjevning og mestring for flest mulig. Det er 
utarbeidet en arealstrategi knyttet til de fire sentrale temaene. I forslaget til 
utredningsprogram skisseres 35 temaer som skal inngå i konsekvensutredningen og ROS-
analysen. Avslutningsvis gis en oversikt over regionale og nasjonale føringer og en 
begrepsavklaring. 

Overordnet vurdering 
Fylkeskommunen har i flere runder oppfordret Nes kommune til å gjennomføre en ordinær 
rullering av kommuneplanen slik at den kan oppdateres i tråd med regional plan for areal og 
transport og øvrige regionale planer som er vedtatt etter gjeldende kommuneplan. Det er 
positivt at det nå legges opp til en full revidering av kommuneplanen. 

Varselet og forslaget til planprogram er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional 
planmyndighet, forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og 
prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi vurderer at forslaget til planprogram er oversiktlig 
og et godt utgangspunkt for det videre planarbeidet. 

Vi viser til fylkeskommunens uttalelser i forbindelse med arbeidet med både gjeldende og 
forrige planstrategi og planvedlikeholdet av samfunnsdel og arealdel og har følgende 
merknader til varslet revidering: 



2 

Medvirkning 
Det er svært positivt at kommunen understreker betydningen av innbyggermedvirkning og at 
det legges opp til en bred medvirkningsprosess, med utstrakt bruk av digitale løsninger i 
tillegg til fysiske møter og åpne kontordager. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 
Erfaringsmessig kan den flerkulturelle befolkningen være vanskelig å nå. Vi oppfordrer 
kommunen til å sikre at denne delen av befolkningen involveres i kommuneplanprosessen. 
Lag, foreninger og andre grupper kan bidra med mye kunnskap, har betydelig innflytelse på 
flere innbyggergrupper og bør aktivt inviteres inn i medvirkningsarbeidet. For verktøy og 
aktiviteter for å favne bredden i kommunens befolkning, viser vi til veilederne til KS. 

Vi oppfordrer samtidig kommunen til å melde planarbeidet opp til drøfting i regionalt 
planforum i god tid før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Regional planstrategi 
Regional planstrategi 2020-2024 ble vedtatt av Viken fylkesting 18. desember 2020, og er et 
viktig overordnet regionalpolitisk styringsverktøy for samfunnsutviklingen i fylket. 
Planstrategien viser hvordan Viken skal utvikles til å bli et mer bærekraftig samfunn og setter 
fem langsiktige utviklingsmål for Viken: 1) natur, klima og planetens tålegrense, 2) god 
livskvalitet og like muligheter, 3) grønn og rettferdig verdiskaping, 4) omstilling og tillit og 5) 
sammen skaper vi Viken. Planstrategien definerer 59 delmål fordelt på seks innsatsområder, 
som Viken fylkeskommune skal jobbe med frem mot 2030. 

Regionale planer 
Viken fylkeskommune har vedtatt å utarbeide følgende regionale planer med planoppstart i 
2021: 

 Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 
 Regional plan for kompetanse og verdiskaping 
 Regional plan for areal og mobilitet 

Kommunenes involvering og medvirkning i utarbeidelsen av de regionale planene vil være 
svært viktig for å sikre gode plangrunnlag. Vi imøteser Nes kommunes deltagelse i 
planprosessene. Inntil de nye regionale planene er vedtatt, vil de vedtatte regionale planene 
fra de tre tidligere fylkeskommunene gjelde. 

FNs bærekraftsmål som rammeverk 
Regional planstrategi for Viken 2020-2024 fremhever at det regionale plansystemet skal legge 
FNs bærekraftsmål til grunn og bidra til utvikling innenfor planetens tålegrense. 

Nes kommune har gjennom planstrategien fremhevet ni utvalgte bærekraftsmål som 
retningsgivende for videre planarbeid; god helse, god utdanning, innovasjon og infrastruktur, 
bærekraftige byer og samfunn, stoppe klimaendringene, samarbeid for å nå målene, ren 
energi til alle, ansvarlig forbruk og produksjon og livet på land. 

Fylkeskommunen kan bistå dersom Nes kommune ønsker å diskutere hvordan FNs 
bærekraftsmål kan nyttes i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Forsvarlig arealbruk 

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/innbyggermedvirkning/om-innbyggermedvirkning/kom-i-gang-med-innbyggermedvirkning/
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er vesentlig for å redusere klimagassutslipp og sikre naturmangfold, og kommuneplaner er 
viktige verktøy i arbeidet med å nå målsetningene i bærekraftsmålene. Viken fylkeskommune 
forventer at både nye arealinnspill og eksisterende utbyggingsområder vurderes opp mot 
bærekraftsmålene og gjeldende regionale og kommunale planer og strategier. 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

For å nå målene i den regionale planen er det nedfelt retningslinjer (R1-R19) for kommunens 
planarbeid gjennom rollen som arealmyndighet. Retningslinjene skal også følges opp av 
transportetatene og fylkeskommunen. Vi vil spesielt trekke frem følgende: 

Dimensjoneringsgrunnlag for vekst (R2) 
Det er en forventning om at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for vekst i 
kommunen frem mot 2030. 

Kommunen utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag for boligvekst i forbindelse med revisjon 
av kommunedelplan for Årnes. Det ble ikke gjort en tilsvarende vurdering av arbeidsplasser. 
Kommunedelplanen ble vedtatt 18. juni 2019. 1. januar 2020 ble Rånåsfoss overført fra 
Sørum til Nes kommune sammen med områdene Neslerud og Simarud. Kommunen bør 
oppdatere dimensjoneringsgrunnlaget for boligvekst basert på de nye forholdene, og 
oppfordres også til å utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for arbeidsplassvekst. 

Vekstfordeling (R3, R4) 
I tråd med regional plan for areal og transport forventes det at minimum 80 prosent av bolig- 
og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor prioriterte vekstområder. I Nes kommune 
er Årnes det prioriterte vekstområdet. 

Den regionale planen påpeker blant annet følgende (s.25): 
«Konsentrert vekst til noen prioriterte byer og tettsteder er av stor betydning for å utvikle mer 
sammensatte og innholdsrike steder med attraksjonskraft. Særlig i spredtbygde deler av 
Akershus er det viktig å bygge opp tilstrekkelig kundegrunnlag. Flere boliger og et bredt utvalg 
av arbeidsplasser og handels-, tjeneste- og fritidstilbud vil gjøre at flere kan gå og sykle til 
daglige gjøremål, og gi grunnlag for bedre kollektivtilbud.» 

Den regionale planen åpner for noe vekst utenom prioriterte tettsteder for å kunne 
opprettholde stabile bomiljøer og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur. Vekst 
utenfor prioriterte vekstområder bør begrenses og ikke utgjøre mer enn 20 %. Veksten i disse 
områdene bør også skje innenfor allerede etablerte byggeområder og bygge opp under bruk 
av kollektivtransport, sykkel og gange. 

Nes kommune har en historisk basert grendestruktur, som ifølge kommunen ikke samsvarer 
med overordnede prinsipper for areal- og transportplanlegging. I tillegg er store områder 
avsatt til LNF-spredt i gjeldende kommuneplan. Det går frem av planprogrammet at den årlige 
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utbyggingskvoten på 10 boliger brukes fort opp og at enkelte grender innenfor noen av LNF-
spredt områdene har endret karakter til små boligområder. 

Gjeldende måldel av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 3. september 2019, slår fast at 
70 prosent av veksten skal skje på Årnes. Fylkeskommunen har tidligere oppfordret 
kommunen til å jobbe for å nå vekstfordelingsmålet i den regionale planen på 80 prosent. I 
forslag til planprogram for kommuneplanrevideringen er måltallet redusert til 50 prosent 
basert på erfaringen at andelen i dag kun er 30 prosent. 

Fylkeskommunen vurderer dette som svært uheldig. Vi forventer at Nes kommune bestreber 
seg på gradvis å nærme seg målene fastsatt i RP-ATP. Nes kommune har en årlig 
befolkningsvekst på ca. 1,5 prosent, som tilsvarer over 300 nye innbyggere per år. Med en slik 
befolkningsvekst bør det være mulig å opprettholde en historisk grendestruktur gjennom 
vedlikeholdsvekst, slik kommunen ønsker, og samtidig jobbe mot vekstfordelingsmålet i den 
regionale planen på 80 prosent. 

Vedlikeholdsveksten bør, i tråd med RP-ATP, skje innenfor allerede etablerte byggeområder 
og bygge opp under bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Vi oppfordrer kommunen 
sterkt til å begrense omfanget av LNF-spredtområder. En del av disse områdene har et svært 
begrenset kollektivtilbud og til dels lang avstand til øvrige servicetilbud. Vi viser også til 
merknadene nedenfor knyttet til kulturminner og bygging i uregulerte områder. 

Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan (R5) 
Det er en forventning at områder avsatt til utbygging i gjeldende kommuneplan, som ikke er 
regulert, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i regional plan for areal og 
transport, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Eventuell videreføring 
av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan forventes begrunnet. 

Vi vurderer det som svært uheldig at dette punktet er tatt ut av forslaget til planprogram og 
oppfordrer igjen Nes kommune til å vurdere uregulerte arealer avsatt til utbyggingsformål i 
gjeldende kommuneplan opp mot mål, strategier og retningslinjer i regional plan for areal og 
transport. Kommunen bør også se på muligheten for å oppheve eldre, urealiserte 
reguleringsplaner som ikke er i tråd med målene i den regionale planen. 

Rett virksomhet på rett sted (R10) 
Den regionale planen beskriver at lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester 
bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted. Rett lokalisering av arbeidsplasser 
bidrar til redusert vekst i transportarbeid, effektiv arealbruk, styrking av de prioriterte 
vekstområdene, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med behov for 
rimelige arealer og nærhet til hovedtransportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. 

Fylkeskommunen forventer at prinsippet om rett virksomhet på rett sted legges til grunn for 
kommunens videre planarbeid. 

Viktige oppgaver i handlingsprogrammet 
I tillegg til de generelle retningslinjene R1-R19 er det vedtatt et handlingsprogram for 
oppfølging av den regionale planen. Punkt H3 lister opp sentrale oppgaver kommunene er gitt 
ansvar for ved revisjon av kommuneplanens arealdel. For en utdyping av disse oppgavene 
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viser vi til Akershus fylkeskommunes uttalelse datert 14. juni 2018 til varsel om oppstart av 
planvedlikehold av kommuneplanen. 

Samferdsel 
Det er positivt at det skal ses på hvordan man kan øke bruken av kollektivtransport, sykling og 
gange som et ledd i å redusere klimagassutslipp. 

Byggegrenser langs fylkesvei 
I dagens kommuneplan for Nes er bestemmelser om byggegrenser tatt inn i arealdelen. 
Byggegrenser gjelder langs alle offentlige veier. Dersom byggegrenser langs vei ikke er fastsatt 
i en arealplan etter plan- og bygningsloven, gjelder veglovens bestemmelser, jamfør vegloven 
§ 29. Vi ber om at bestemmelsene knyttet til byggegrensen langs alle fylkesveier videreføres i 
ny kommuneplan. Fra gang- og sykkelveier skal byggegrensen gå i en avstand på 15 meter, 
dette kan også tas inn i kommuneplanens bestemmelser. 

Ved å fastsette byggegrense langs fylkesvei i bestemmelser i kommuneplanen vil det være 
Nes kommune som behandler dispensasjoner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 
også i uregulerte områder. Viken fylkeskommune skal uttale seg før det gis dispensasjon, i 
henhold til plan- og bygningsloven § 19-1. 

Avkjørsler langs fylkesvei 
Rammeplan for avkjørsler langs riks- og fylkesveier (temakart for avkjørsler) finnes i dag for 
Nes kommune. Det er også planbestemmelse som sier at rammeplan for avkjørsler skal legges 
til grunn ved søknad om ny bebyggelse og nye tiltak som utløser behov for avkjørsel. I 
gjeldende kommuneplan for Nes er holdningsklasser for riks- og fylkesveinettet og føringer for 
hver holdningsklasse fastsatt i planbestemmelsene til arealdelen (§ 1.12 Avkjørsler). 

Etter Viken fylkeskommunes syn er kommunenes rammeplaner for avkjørsler nyttige verktøy 
som muliggjør at søknader om avkjørsler langs fylkesvei i forbindelse med nye tiltak undergår 
helhetlige vurderinger og vedtak etter plan- og bygningsloven før de behandles etter veiloven. 
Veimyndighetens interesser ivaretas gjennom forhåndsuttalelse iht. plan- og bygningsloven. 
Vi ber Nes kommune om å videreføre rammeplanen for avkjørsler fra riks- og fylkesveier 
(temakart for avkjørsler) i kommuneplanen. Videre oppfordrer vi til at holdningsklassene og 
føringer videreføres i planbestemmelsene slik at de gjøres juridisk bindende. 

Nye infrastrukturtiltak 
Viken fylkeskommune gjør oppmerksom på at vi ikke har investeringsmidler til 
infrastrukturtiltak som følge av kommunale planer. I den grad kommuneplanens arealdel 
legger til rette for arealbruk som vil kreve utvikling av infrastruktur-/samferdselstiltak, må 
kommunen sørge for at infrastrukturtiltakene blir sikret og gjennomført gjennom 
rekkefølgebestemmelser. Det er viktig at man fortetter i områder hvor man i størst mulig grad 
kan bygge opp under eksisterende infrastruktur og hvor det dermed ikke er behov for ny og 
kostbar infrastruktur. 

Trafikksikkerhet 
Det bør være trygt for barn og voksne å gå til skoler, fritidsaktiviteter, venner i nabolaget, 
bussholdeplasser, forretninger og andre målpunkter. Det kan være utfordrende dersom 
kommuneplanen legger opp til fremtidige boligområder som ligger slik til at de som flytter til 
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området må krysse en trafikkert fylkesvei for å komme til ulike målpunkter. I noen tilfeller kan 
det være en løsning å bygge en undergang for gående og syklende, men det blir et problem 
dersom folk velger å krysse veien i plan som et alternativ til å bruke undergang. 

Næringsområder med tungtrafikk bør ligge i kort avstand fra europaveier eller andre 
hovedveier/stamveier, og slik at det blir minst mulig trafikk langs veier forbi boligområder. 

Støy 
For å forebygge støyplager bør kommuneplanen ha en bestemmelse som sikrer at kravene til 
utendørs støynivå i T-1442/2016 blir oppfylt.  

Kulturminner 
Kommunen skriver i planprogrammet (pkt 3.6.1): «Kulturminner og kulturmiljøer skal 
forvaltes som en ressurs.» Det viktig å påpeke at bevaring av kulturminner kan bidra til å 
redusere klimagasser og til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Nasjonale og internasjonale 
forskningsrapporter viser at bruk av eldre bygninger kan være et godt alternativ til å bygge 
nytt. Eldre hus er allerede bygget, gjerne av robuste materialer med lang levetid (forutsatt 
riktig vedlikehold). Klimafotavtrykket er allerede satt, og eldre bygninger kan ofte med enkle 
grep gjøres mer klimavennlige og energieffektive (se Regional plan for kulturminner i Akershus 
2019-2024 for bakgrunnsmateriale). Generelt skal man derfor unngå å lage planer som 
forutsetter at mye eldre bebyggelse må rives. Ny bruk av uttjente hus bør alltid utredes.  

Kommunen skriver i planprogrammet (pkt 3.6.3): «Viktige arealverdier, herunder 
kulturminner, kulturmiljø, viktige landskapsområder, naturområder og friluftsområder skal 
vektlegges i avveininger om endret arealbruk.» Kommunen må være oppmerksom på nye 
nasjonale og regionale planer og retningslinjer innenfor kulturminnevernet som vil ha 
betydning for planarbeidet i kommunen, som Riksantikvarens KULA-prosjekt (kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse) og regional plan for kulturminner i Akershus fra 2019. Disse 
planene skal speiles i kommuneplanens arealdel. 

Det er til dels store arealer i Nes kommune som er utpekt som kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse (KULA). Riksantikvaren skriver i Kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i Akershus (høringsutkast, Ra 2020):  

Kulturminneforvaltningen signaliserer med KULA-registeret tydelig hvilke landskap 
som har nasjonale interesser, og ønsker med dette å bidra til en mer forutsigbar 
arealplanlegging. / Kommunen er gjennom sin arealplanlegging den viktigste forvalteren 
av landskap. For å sikre at de kulturhistoriske verdiene i landskapet ivaretas på en best 
mulig måte i planlegging og forvaltning, er samarbeid mellom kommunene og regional 
kulturminneforvaltning viktig. 

Kommunen må lage en strategi for å synliggjøre i kommuneplanens arealdel at dette er 
områder der det skal tas særlig hensyn til kulturminneinteressene knyttet til selve landskapet. 
Dette kan for eksempel gjøres i form av hensynssoner (H570) med tilhørende retningslinjer. 
Viken fylkeskommune deltar gjerne i en dialog om egnede retningslinjer for KULA-områdene i 
Nes. 

Kommunen tar i planprogrammet (pkt 3.2.a – Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling) blant 
annet opp spørsmålet om spredt boligbygging i LNF. Fylkeskommunen understreker at grave- 
og byggetiltak i uregulerte områder lett kan komme i konflikt med automatisk fredete 
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kulturminner. Dette gjelder også i områder hvor det ikke tidligere er gjort arkeologiske funn. 
Dersom kommunen åpner for spredt utbygging i uregulerte områder, må det tydelig 
framkomme av bestemmelser/retningslinjer at alle søknader om grave- og byggetiltak skal 
oversendes fylkeskommunen, slik at vi kan vurdere forholdet til automatisk fredete 
kulturminner.      

Årnes tettsted er det prioriterte vekstområdet i kommen. Fylkeskommunen vil påpeke at 
kommunens Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017–2030 legger sterke 
føringer for utviklingen i Årnes. Kulturminnevernplanen må være et viktig premiss i arbeidet 
med arealplaner for Årnes sentrum. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
(RP-ATP) stiller kvalitetskrav til tettstedtranformasjon. Det forventes blant annet at viktige 
kulturminner og kulturmiljøer bevares, for å bidra til kvalitet i tettstedsutviklingen 
(arealstrategi 2, A2, og retningslinje 7, R7). Under A2 trekkes ivaretakelse og bruk av 
kulturminner fram og det påpekes at: «Eksisterende bebyggelse og bymiljøer, med visuelt 
mangfold og historiske spor, kan være virkemidler når kvaliteten i byer og tettsteder skal 
styrkes. Stedenes særpreg bør brukes aktivt i planleggingen». I R7 forventes det at: «Det 
legges til rette for en attraktiv by- og tettstedsutvikling med ivaretakelse av viktige blågrønne 
strukturer, kulturminner og kulturmiljøer». I Regional plan for kulturminner i Akershus fra 
2019 er det utarbeidet planretningslinjer som bygger opp under RP-ATP (A2 og R7). 

Siden kulturminneplanen ble vedtatt er kommunen utvidet mot sør med Rånåsfoss tettsted. 
Området inneholder kulturminner av nasjonal, regional og lokal interesse knyttet til 
kraftverket. Rånåsfoss var et lite ensidig industristed, bygget ut etter en helhetlig plan. 
Kulturminneverdiene knyttet til stedet er løftet frem i Sørum kommunes kulturminneplan og 
avmerket i tilhørende temakart: 
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https://kartutside.lillestrom.kommune.no/Html5Viewer/index.html?viewer=Temadata.Temak
art&locale=nb-NO&layerTheme=6  

Det avmerkede kulturmiljøet rundt Rånåsfoss må videreføres i kommuneplanen til Nes, også 
stasjonsområdet som ligger mellom hengebrua og kraftverket. Det er viktig at kulturminne-
interessene synliggjøres i Nes’ kommuneplankart, for eksempel ved at temakartet «hensyns-
soner kulturmiljø» oppdateres. Det oppdaterte temakartet må dateres og forankres i 
kommunestyrets vedtak om kommuneplanens arealdel. Det bør også knyttes bestemmelser 
til hensynssonen som ivaretar kulturmiljøet. Ved en fremtidig rullering av Nes’ kultur-
minneplan må kommunen gjøre en selvstendig vurdering av kulturminnene i området, 
kanskje særlig av boligområdene som hørte til kraftverket.  

Lenker til kulturminneplanen til Sørum: 

https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-
samfunn/kulturminneplaner/kulturminneplan-sorum-2017---2021.pdf  

https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-
samfunn/kulturminneplaner/register-over-kulturminner-og-kulturmiljoer-i-sorum-2017-
2021.pdf  

https://kartutside.lillestrom.kommune.no/Html5Viewer/index.html?viewer=Temadata.Temakart&locale=nb-NO&layerTheme=6
https://kartutside.lillestrom.kommune.no/Html5Viewer/index.html?viewer=Temadata.Temakart&locale=nb-NO&layerTheme=6
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kulturminneplaner/kulturminneplan-sorum-2017---2021.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kulturminneplaner/kulturminneplan-sorum-2017---2021.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kulturminneplaner/register-over-kulturminner-og-kulturmiljoer-i-sorum-2017-2021.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kulturminneplaner/register-over-kulturminner-og-kulturmiljoer-i-sorum-2017-2021.pdf
https://www.lillestrom.kommune.no/globalassets/pdf/kultur-miljo-og-samfunn/kulturminneplaner/register-over-kulturminner-og-kulturmiljoer-i-sorum-2017-2021.pdf
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Klima 
Under punkt 3.4.C Tema og problemstillinger – klimaendringer og -tilpassinger i 
planprogrammet nevnes det at kommunedelplan for klima, energi- og miljø styrker innsatsen 
med å redusere klimagassutslipp i egen virksomhet og i Nes-samfunnet. Det er flott at det er 
foreslått en rekke tiltak for at reduksjoner skal oppnås, men det er ikke presisert definerte 
mål. Fylkeskommunen anbefaler at målet i regional planstrategi 2020-2024 om at 
klimagassutslippene skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030 sammenlignet med 
2016 legges til grunn i det videre planarbeidet. 

Ifølge Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning skal kommuneplanens samfunnsdel inkludere en overordnet vurdering av om 
klimaendringer vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier. Vurderingen skal skille 
mellom forhold av betydning for arbeidet med kommuneplanens arealdel, og forhold av 
betydning for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. 

Det er også viktig for kommunen å arbeide med tiltak for miljøvennlig transport for å nå målet 
om reduksjon av klimagassutslipp. Den største utslippskilden for direkte klimagassutslipp i 
Viken er veitrafikk, der personbiler utgjør hovedandelen. For å bidra til å redusere disse 
utslippene er gode tiltak å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt, i tillegg til å øke 
andelen fornybare drivstoff. Derfor er det viktig med god arealplanlegging, og det er bra at 
kommunen legger vekt på sin rolle som planmyndighet. Vi regner med at kommunen vil koble 
de tydelige føringene i planprogrammet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og 
videre nedover i planhierarkiet. 

Miljø 
Den viktigste årsaken til tap av naturmangfold på land og i vann, er at leveområder blir 
forringet eller går tapt som følge av endret arealbruk. Endringer i arealbruk, både i form av 
inngrep, nedbygging og gjengroing, fører til endring og fragmentering av arters leveområder. 
Det å se summen av mange små tiltak i sammenheng, er en nøkkelfaktor for å ivareta 
naturmangfoldet. For å ivareta naturmangfoldet er det viktig å ha kunnskap om miljøtilstand. 
Kunnskapen bør videre innarbeides og brukes systematisk i kommunens planarbeid og øvrig 
virksomhet som kan påvirke naturen. Kunnskapen må være oppdatert, og der det avdekkes 
kunnskapshull bør dette tettes.  

I planprogrammet har man trukket frem viktig natur og naturtyper som tema i 
samfunnsdelen, men vi savner tematikk som ivaretar artsmangfold og naturmangfold. Dette 
syns vi kommer bedre frem i foreslått oversikt for arealdelen, og i arealstrategiene. Vi foreslår 
at kommunen vurderer å innføre arealregnskap som virkemiddel i sin planlegging. 

Fylkeskommunen viser til arbeidet med regional plan for vannforvaltning og forskrift om 
rammer for vannforvaltningen, som skal bidra til bærekraftig forvaltning av vannressurser 
lokalt. Vi ber om at det i arbeidet med kommuneplanen sikres at hensynene i den regionale 
vannforvaltningsplanen ivaretas. 

Vi ønsker også å minne om innsatsområde 6 i regional planstrategi 2020-2024, som 
omhandler miljø, økosystem og biologisk mangfold, samt kommunens rolle i forvaltningen av 
høstbare vilt- og fiskearter, vannforvaltning og masseforvaltning. 

Fylkeskommunen ønsker i tillegg å gjøre oppmerksom på viltets arealbehov. Det er viktig å 
opprettholde sammenhengende strukturer av naturområder og landbruksområder, slik at 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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blant annet hjorteviltet kan finne oppholdsarealer og ha rom for å bevege seg i landskapet. 
I tillegg til skog og myr, er kantsoner i jordbrukslandskapet og langs vann og vassdrag 
verdifulle områder i denne sammenhengen. De samme arealene er også verdifulle økologiske 
funksjonsområder for annet dyreliv. 

Hjorteviltets bruk av arealer endrer seg ofte over tid. Man bør være oppmerksom på at eldre 
viltkartlegginger ikke nødvendigvis viser hvilke områder som er viktige økologiske 
funksjonsområder for artene i dag. Det vil derfor ofte være behov for å hente inn oppdatert 
kunnskap. 

Dyrka mark 
Det er positivt at det er tatt inn i arealstrategien at nedbygging av dyrka mark og dyrkbar mark 
skal unngås. Ivaretakelse av dyrka mark er viktig for matsikkerheten. Nasjonalt er det mål om 
at omdisponering ikke skal overstige 4000 dekar per år. Viken fylkesting vedtok gjennom 
regional planstrategi 2020-2024 mål om en nullvisjon for nedbygging av matjord i Viken. 

Masseforvaltning 
Det er positivt at det skal settes fokus på bærekraftig massehåndtering i kommuneplanens 
arealdel. For å få til dette er det viktig å sikre byggeråstoff og uttaksområder for framtidige 
behov, og arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. I tillegg er det viktig å 
redusere miljø- og samfunnsbelastning fra masseuttak, massehåndtering og massetransport. 
Samtidig er det nødvendig å sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser. 

Regional plan for masseforvaltning i Akershus er et nyttig verktøy for en langsiktig og helhetlig 
masseforvaltning, og vi ber om at denne legges til grunn i det videre planarbeidet. 

Folkehelse 
Fylkeskommunen er opptatt av at det på folkehelseområdet jobbes helhetlig og systematisk, 
og at det aktivt vurderes hvilke konsekvenser kommunens prioriteringer vil ha i et 
folkehelseperspektiv. Helse er ikke bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men 
påvirkes av levekår og strukturelle forhold som inntekt, arbeid, oppvekst og utdanning, samt 
bo- og nærmiljø. 

Det er positivt at folkehelse er gitt et bredt og gjennomgående planfokus. Fylkeskommunen 
vil også gi honnør for kobling mellom kommunal kunnskapsoversikt og skisserte 
satsningsområder som lokal kunnskap og verdiskaping, helsefremmende og bærekraftig 
natur- og arealforvaltning, teknisk infrastruktur, kollektivtilbud, sykkel og gange samt gode og 
trygge oppvekstmiljø, livskvalitet, mestring og tidlig innsats. 

Fylkeskommunen ser også positivt på valgt strategisk plangrep, som synes å legge godt til 
rette for krevende, men viktige (tverr)faglige drøftinger og lokale medvirkningsprosesser. 

Frivillighet, idrett og friluftsliv 

Overordnede kommentarer 
Sikring av god tilgang for alle innbyggere til arealer for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv bør 
synliggjøres både i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, som en sentral strategi for å 
både sikre sosial bærekraft, økonomisk og klima- og miljømessig bærekraft, gjennom blant 
annet god stedsutvikling med trivsel og bokvalitet, god helse og aktive reisevaner. 
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Viken fylkeskommune har vedtatt felles handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og 
friluftsliv; Aktiv i Viken 2021-2022, som bygger på gjeldende regionale planer fra de tidligere 
fylkene. Vi viser blant annet til veivisere for anleggsutvikling, arealbruk og lokalisering i Viken 
på side 20. Fylkeskommunen oppfordrer til flerbruk av anlegg og aktivitetsområder, og et 
mangfoldig tilbud av organisert og egenorganisert aktivitet i kommunen. Det bidrar til at alle 
kan finne en aktivitetsform og et miljø som passer dem. 

Fylkeskommunen oppfordrer Nes kommune til godt samarbeid og involvering av frivillige 
organisasjoner i planprosessen. Vi ser det som positivt at kommunen ønsker å tilrettelegge for 
god digital medvirkning gjennom blant annet interaktivt kartverktøy. Det er viktig med gode 
rammer for og samarbeid med frivilligheten om fysisk tilrettelegging og organiserte 
aktivitetstilbud. 

Friluftsliv 
I Nes kommuneplans samfunnsdel og arealdel ser vi gjerne en synliggjøring av friluftslivets 
bidrag til å nå FNs bærekraftsmål. Vi ønsker å fremheve betydning av friluftsliv for god helse 
gjennom aktivitet, naturopplevelser og sosialt nettverk, utvikling av grønne og attraktive 
tettsteder, ivaretagelse av natur og biologisk mangfold i større friluftslivsområder og 
muligheter for grønn mobilitet ved å tilrettelegge turveier, stier og snarveier i kommunen. 

Nærhet til tur- og friluftslivsområder og aktivitetstilbud bidrar til å senke terskelen for 
deltagelse. Det er derfor særlig viktig med god tilrettelegging av stier, turveier og snarveier i 
og mellom boligområder og ut til aktivitetsanlegg og friluftslivsområder, til skoler og andre 
tjenestefunksjoner. Vi vil også vise til Miljødirektoratets veileder for naturvennlig 
tilrettelegging, som skal ligge til grunn. 

Kartgrunnlag for friluftsliv i kommunen 
Vi minner om at plan- og bygningsloven § 2-1 krever at kommunen sørger for at det foreligger 
et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de formål som omhandles i loven. Det er særlig fire 
sentrale datasett for friluftsliv i det offentlige kartgrunnlaget:   

 Kartlagte og verdsatte friluftsområder   
 Statlig sikra friluftslivsområder   
 Turruter   
 Tilgjengelighet - friluft   

Nes kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Det er viktig 
at dette datasettet holdes oppdatert og brukes aktivt i videre kommunal planlegging, som 
kunnskapsgrunnlag for friluftsliv. Kommunen bør vurdere å bruke hensynssone for friluftsliv i 
kommuneplanens arealdel i områder kartlagt som særlig viktig eller viktige friluftslivsområder 
og statlig sikrede friluftslivsområder. 

Statlig sikrede friluftslivsområder 
Nes kommune har i dag fire statlig sikrede friluftslivsområder. Fra januar 2020 fikk 
fylkeskommunen ansvaret for forvaltningen av de statlig sikrede friluftslivsområdene. God 
forvaltning av statlig sikrede områder, slik at de fremstår attraktive for friluftsliv, er høyt 
prioritert, og vi oppfordrer Nes til å utarbeide og holde oppdaterte forvaltningsplaner 
for alle de statlig sikrede friluftslivsområdene i kommunen. Se til Miljødirektoratets veileder 
for utarbeiding av forvaltningsplaner. 
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For å ivareta tilgang til og tilrettelegging i friluftslivsområder for kommunens innbyggere bør 
kommunen ha som mål å vurdere statlig sikring av nye områder. 

Friluftslivets ferdselsårer 
Når det gjelder turrutedatabasen, minner fylkeskommunen om pågående nasjonal satsing på 
friluftslivets ferdselsårer, der fase 1 består i å oppdatere Kartverkets turrutebase og fase 2 i å 
utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer (stier, turveier, skiløyper, sykkelstier, ro- og 
padleleder etc). Fylkeskommunen anbefaler at Nes kommune vurderer å utarbeide en slik 
plan, og forankre dette i andre kommunale planer. 

Universell utforming i uteområder 
Fylkeskommunen har bistått Nes kommune i kartlegging av universell utforming på turveier 
og statlig sikrede friluftsområder. Dette er registrert i DOK – datasettet tilgjengelighet-friluft, 
og bør brukes aktivt i kommunen som kunnskapsgrunnlag for videre planlegging, forvaltning 
og tilrettelegging for friluftsliv i disse områdene. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere å 
gjennomføre kartlegging av tilgjengelighet i uteområder i tettsteder og friluftsområder når 
Kartverket utlyser midler til dette. 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Margaret Andrea Mortensen 
avdelingssjef kommunale planer rådgiver kommunale planer 
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