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Ut t al el se t i l

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
2022-2034, Nes kommune
Tilsluttede organisasjoner i FNF Akershus er alle sterkt opptatte av å ta vare på naturgrunnlaget i Nes
kommune, samt fremme et allment tilgjengelig friluftsliv.
FNF Akershus synes kommuneplanen inneholder mye bra. Vi har allikevel innspill vi mener må
med. I samfunnsdelen må bærekraftsmålene for biosfæren bør komme tydeligere frem. Vi savner
noe om frivilligheten som viktig bidragsyter for samfunnsutviklingen og ber kommunen inkluder
punkter om dette. Videre ønsker vi at friluftsliv, som kan bidra til å nå mange av kommunens mål i
samfunnsdelen, får en større plass. Vi påpeker viktigheten av kartlegging av natur og friluftsliv, at
alle kartgrunnlag bør brukes aktivt i planleggingen, og at de må revideres jevnlig. Vi ber kommune
inkludere å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets «infrastruktur». Kommunen må også
opprette møteplasser mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene og kommunen på lik linje som
næring. Vi mener en tydelig utbyggingsgrense og opprettholdelse og videreutvikling av grønne
korridorer, samt sikre bynært friluftsliv og sammenhengende ferdselsmulighet, må inkluderes i
arealstrategien. FNF Akershus ønsker nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av
natur- og friluftslivsinteressene. Videre ber vi kommunen avvise forslagene til hytteutbygging ved
Finholtsjøen (nr. 6), Langvatnet (nr. 21) og Sagstusjøen (nr. 71). E16 nevnes så vidt i
kommuneplanen. Vi mener nåværende forslag om ny motorvei gjennom Nes er i strid med
visjonen og mål i kommuneplanen. Dette må adresseres i planen.
To store kriser preger verden i dag – klimakrisen og naturkrisen1 2. Den største trusselen er
arealendringer. Inngrepene gjøres stykkevis og delt, og medfører at både naturmangfoldet og
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friluftslivet settes på prøve. For å stanse tapet av naturmangfold, samt bremse den globale
oppvarmingen, må forbruket av areal stoppes.

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel
FNF Akershus er veldig fornøyde med at FNs bærekraftsmål ligger
til grunn, og at mål 6 – rent vann og gode sanitærforhold, mål 13
– stoppe klimaendringene og 15 – livet på land skal gis særlig
prioritet.
FN-målene for naturen, klima og miljøet må ligge til grunn for at
vi skal kunne nå de andre målene for samfunn og økonomi, slik
det godt illustreres i figuren fra Stockholm Resilience Centre
(figur 1). Vi mener derfor at bærekraftsmålene for biosfæren
bør komme tydeligere frem, og at bryllupskakefiguren (figur 1)
bør være inkludert i samfunnsdelen.

Figur 1: Figuren viser hvordan økonomi og samfunn
henger sammen med, og er avhengig av biosfæren.
Hentet fra planstrategien til Viken fylkeskommune.

Naturkrisen er en like stor krise som klimakrisen, og de må løses
uten å gå på bekostning av hverandre. Det er veldig bra at kommunen har gode klimamål. Vi gjør
oppmerksom på at enkelte klimatiltak kan gå på bekostning av natur (f.eks. store, arealkrevende
tiltak) og ber kommunen ta med dette i klimaarbeidet.

Vi vil minne kommunen på at også «vanlig» natur er viktig, og at kommunen bør ha en
økosystemtilnærming i planarbeidet. Nes kommune har blir plassert som nr. 264 på landsbasis i
verktøyet Naturkampen3 (en rangering av landets kommuner ved vurderingen av ti kriterier knyttet
til naturmangfold). Her er det helt klart et stort forbedringspotensial. Naturkampen viser også på
hvilke områder kommunen kan forbedre seg.

Kommentarer til satsingsområder med hovedmål og strategier
Vi ønsker at hensyn til natur, økosystem, biologisk mangfold og opphold i naturen synliggjøres
gjennom alle satsningsområder.

4.1 Sosial utjevning og mestring for flest mulig
Frivilligheten er en viktig bidragsyter for samfunnsutviklingen. Vi oppfordrer kommunen til å
inkludere følgende i strategier og tiltak ved utforming av handlingsplan:
•
•
•
•
•
•
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Utarbeide en frivillighetspolitikk for kommunen i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Tilrettelegge alle planprosesser for deltagelse av frivillige for å sikre involvering av
frivilligheten, og relevante og oppdaterte høringssvar.
Opprette en fast møteplass med kommunen for natur- og friluftslivsorganisasjonene.
Tilrettelegge for at organisasjoner lett kan bli kjent med tilskuddsordninger for natur og
friluftsliv for å sikre effektiv finansiering av gode prosjekter og aktiviteter.
Sikre faste driftstilskudd til natur- og friluftslivsorganisasjoner.
Oppdatere nettsidene til kommunen så de blir mye mer brukervennlige og inneholder
informasjon om

Naturkampen – Nes kommune
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o
o
o
o

hva kommunen gjør for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene
hvilke typer natur- og friluftsaktivitet som finnes i kommunen slik at kommunens
befolkning kan benytte seg av dette
hvor saker på høring finnes, og hvordan delta i medvirkningsprosesser
kontaktinfo til ansatte som jobber med natur og friluftsliv

Friluftslivs som kilde til livskvalitet. Friluftsliv kan bidra til å nå mange av kommunens mål i
samfunnsdelen. Opphold og fysisk aktivitet i naturen gir bedre folkehelse, både fysisk og mentalt 4.
Friluftsliv er integrering og sosial utjevning i praksis5 6. Det er gratis, har ingen alderskrav og kan
gjennomføres uten mye utstyr. Friluftsliv gjennom opphold i naturen, turgåing, fiske, jakt og annen
høsting er lavterskeltiltak som det er enkelt å tilrettelegge for. Friluftsliv er også et godt virkemiddel
for kommunens satsingsområder som f.eks. barn, unge og fritid.
Vi oppfordrer kommunen til å inkludere følgende i strategier og tiltak ved utforming av
handlingsplan:
•
•

Gjøre friluftsliv til en del av introduksjonsprogrammet, og i opplæringen i norsk og
samfunnskunnskap.
Legge til betydningen av Læring i friluft og uteklasserom.

4.2 Bærekraftig tettstedsutvikling
Regjeringen har styrket det lokale selvstyret, noe som innebærer at mesteparten av norsk natur
forvaltes gjennom kommunal arealplanlegging. Det betyr at kommunene har et stort ansvar for å
sikre nasjonale og regionale interesser gjennom sin samfunns- og arealplanlegging.
I tillegg må kommunen være en tilrettelegger for areal for nye etableringer til ulike formål gjennom
kommuneplanens arealdel og god dialog mellom ulike interesser, herunder natur- og
friluftslivsorganisasjonene. Kommunen må sørge for at arealbruken blir avklart gjennom
planprosesser, og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette.
Regelmessig oppdatering av kunnskapsgrunnlag for kommunen. Det er bra at samfunnsdelen
inkluderer at kommunen skal ha en kunnskapsbasert arealforvaltning. Det kan være utfordrende å
føre en natur- og friluftslivsvennlig arealpolitikk når prioritering av økonomisk vekst, arbeidsplasser
og innbyggertall er mer synlig i et kortsiktig perspektiv. Med god kunnskap om naturverdiene,
miljøets tilstand og utfordringer kan kommunen legge gode premisser for å ivareta hensyn til klima,
natur og friluftsområder i sin arealplanlegging. Når det gjelder naturkartlegging, er anbefalingene i
statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus 20207 en supplering av
ravinekartleggingene. Videre anbefales det i rapporten at myr og våtmark i områder med
utbyggingspress bør prioriteres for rekartlegging, kartlegging av verdifull slåtte- eller beitemark bør
følges opp og kommunens samlede skogkartlegging bør vurderes oppdatert. For friluftsliv håper vi
kommunen vil gjennomføre prosjektet “Fr iluftslivets fer dselsår er” 8 slik som pr osjektet “Kartlegging
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Friluftsliv og psykisk helse, Norsk Friluftsliv
Helsedirektoratet rapport nr. 3/ 2017, Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet, Gunnar Brei og Kolbjørn Rafoss.
6 NRK Ytring, «I skogen sier de hei», juni 2020
7 Statusoppdatering for kartlegging av viktige naturtyper i Akershus-delen av Viken, 2021
8
Friluftslivets Ferdselsårer, Viken fylkeskommune
5

Side 3 av 9

og verdsetting av fr iluftslivsområder ”. Alle kar tgr unnlag bør br ukes aktivt i planleggingen, og
revideres jevnlig.
Kommunen må også gi «vanlig» natur verdi, og kommunen skal ha en økosystemtilnærming i
planarbeidet.

4.3 Handling mot klimaendringene og ivaretagelse av natur og miljø
Ivaretakelse av naturen er grunnlaget for et bærekraftig samfunn. Naturen renser vannet og lufta,
produserer oksygen, sikrer pollinering av planter, resirkulerer næring, binder jordsmonnet, lagrer
karbon, beskytter mot erosjon og er viktig for overvannshåndtering og flomdemping. Naturen er
rekreasjonssted og områder hvor befolkningen driver med aktivitet. Stedegen natur gir store og små
samfunn stedsidentitet. Kunnskapsbasert forvaltning er veldig viktig for å ivareta disse verdiene.
En naturbasert løsning utnytter kjente egenskaper naturen har for å møte en utfordring, som å
dempe flom eller overvann, stabilisere grunn og motvirke skred, e.l. Naturbaserte løsninger har flere
funksjoner og kan gi en rekke positive tilleggseffekter for samfunnet, eksempelvis fritidsaktiviteter,
bevaring av kulturminner og -miljø, helsegevinster, og naturmangfold.
Aktsom utbygging og videreutvikling av grønnstrukturer, gjenåpning av bekker og vassdrag, bruk av
vannspeil og dammer er vesentlig for å møte klimaendringene. Dette kan bidra til utviklingen av en
klimasmart og attraktiv kommune, med økt trivsel og bedre folkehelse.
Vi ber derfor kommune inkludere å sikre, forbedre og videreutvikle friluftslivets «infrastruktur» gi
grunnlag for utarbeiding av planer for grønnstruktur, marka ol., herunder sti- og løypeplaner.

4.4 Næring og kompetanse
Felles for de fleste næringer er at de er arealkrevende og fører ofte med seg uønskede og alvorlige
konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv og utøvelse av primærnæringer som landbruk. På
samfunnsdelen s. 22 står det følgende: «Vi opprettholder og utvikler etablerte møteplasser mellom
kommunen og private næringsaktører». For å sikre et godt kunnskapsgrunnlag, forhindre konflikter
og kommer fram til kunnskapsbaserte løsninger slike møteplasser også opprettes mellom natur- og
friluftslivsorganisasjonene og kommunen.

4.6 Nes kommune som organisasjon
FNF mener det er bra med operasjonalisering av handlingsprogram og budsjett. Dette må etterfølges
av rapportering og kvalitetssikring av sentrale nøkkeltall for å sikre at kommunen er på rett vei mot å
nå målene. Vi vil minne om at kommunen må sette av nok ressurser i form av økonomi, kunnskap og
arbeidskraft til å bli bedre på ivaretakelse av naturverdier og friluftslivsinteresser. Det må settes av
en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv.
Vi mener kommunen må etterstrebe å ha nok ressurser til:
•
•

å ha kjennskap til hele lovverket som knytter seg til naturforvaltning, ikke bare plan- og
bygningsloven.
å kartlegge naturen i kommunen og ha rutiner for å holde kunnskapsgrunnlaget oppdatert og
mest mulig komplett.
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•

ha kapasitet til helhetlig forvaltning helt ned til den minste reguleringsplan, dvs. god
kommunikasjon mellom ulike avdelinger i kommunen, og oppfølging av praktisk
gjennomføring av planer.

FNF Akershus ønsker i tillegg å stå på kommunens e-post lister og få tilsendt alle saker, små og store,
relatert til natur- og friluftslivinteressene. E-posten til FNF Akershus er akershus@fnf-nett.no.

Medvirkning
Det er bra at det legges opp til folkemøter og åpne dager. Vi skulle imidlertid ønske at kommunen
også hadde arrangert arbeidsmøter og brukerundersøkelser, og at frivilligheten ble trukket inn som
en av flere særlig viktige aktører å involvere i planarbeidet.
FNF Akershus er et samarbeidsnettverk på regionalt nivå, og sitter derfor ikke på like god
lokalkunnskap som de lokale organisasjonene med virke i Nes. Vi oppfordrer kommunen til å
opprette et tett samarbeidet med disse som en del av arbeidet med kommuneplanen.

6. Arealstrategier og arealnøytralitet
FNF Akershus synes arealstrategien inneholder veldig mange gode punkter for naturverdiene og
friluftslivsinteressene.
Arealbruk, arealregnskap og arealnøytralitet. Det er arealendringer som hovedsakelig truer naturog friluftslivsverdiene, da særlig bit for bit-utbyggingen som samlet sett beslaglegger og splitter opp
naturområdene. Kommunenes arealplanlegging er den mest avgjørende faktoren for å ivareta
naturverdier, friluftsliv, kulturmiljø og landskap. Det hviler derfor et stort ansvar på kommunenes
politikere og administrasjoner for å ivareta naturen og muligheten for å bruke denne. Hensynet til
naturen må gjenspeiles i arealbruken, og det er avgjørende å vite hva vi har og hva vi forbruker. Det
er derfor kjempebra at kommunen skal ha et arealregnskap og ha som ambisjon å bli arealnøytral.
KSlanserte fredag 19. august en rapport9 med 15 konkrete forslag innenfor rammen av lokalt
selvstyre for å møte de økende utfordringene for natur og klima. Vi ber kommunen se på denne og
implementere tiltak i arealdelen.
Vi ber kommunen vurdere å inkludere følgende i arealstrategien:
•
•
•

9

Ha en tydelig utbyggingsgrense.
Opprettholde og utvikle grønne korridorer, samt sikre bynært friluftsliv og sammenhengende
ferdselsmulighet.
Utvikle og sikre områder med god kvalitet for fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljøene.

Bærekraftig arealbruk innenfor rammen av kommunalt selvstyre, KS 19. august 2022
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Innspill til kommuneplanens arealdel
Planbeskrivelse
Arealdisponering
FNF Akershus ønsker at Nes kommune har en arealbruk som ivaretar naturområder og
naturmangfoldet, både for bruk og vern av naturen. Vi ønsker at kommunen lager en plan for
massehåndtering der status, utfordringer og behov, og ikke minst mulig samarbeid med andre
kommuner skal utredes. En viktig oppgave f or kommunen blir å sikr e nok grønne arealer og
tilgjengelig uteareal, som skogholt, bekkedrag o.l., i umiddelbar nærhet til barnehager og
grunnskoler. Deler av skolehverdagen kan flyttes ut, barna blir mer fysisk aktive, de har størr e
natur kontakt og får en større f or ståelse av samspillet mellom natur og menneske.

Plankartet
FNF Akershus ønsker en gjennomgang og utvidelser av grønnstruktur og hensynssoner spesielt for
bevaring av naturmiljø og for friluftsliv. Vi anbefaler også kommunen å utvikle et temakart med
grønnstruktur/ grønne traseer som tas med som kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av arealdelen. Se
for eksempel temakart for grønnstruktur fra Lørenskog kommune10. På denne måten kan kommunen
sikre sammenhengende blågrønne strukturer, grønne korridorer, smug og smett og turveier gjennom
byggesonen i all planlegging.

Bestemmelser
FNF Akershus ønsker nye og reviderte bestemmelser som styrker ivaretakelsen av natur- og
friluftslivsinteressene:
§ 2.1 Naturverdier og landskap
Vi mener retningslinjen «Reguleringsplaner skal ha en naturfaglig utredning om forekomster av
viktige naturtyper og biologisk mangfold, herunder viktige naturtyper, arter og økologiske
funksjonsområder, og en oppdatering av eksisterende registreringer» må løftes opp som en
bestemmelse.
I tillegg ber vi kommunen sørge for at biologiske registreringer skal kreves ved alt reguleringsarbeid.
Ved registrering av fremmede arter i planområdet, skal metode for bekjempelse av disse artene
beskrives i reguleringsbestemmelsene.
§ 2.2 Grønnstruktur og friluftslivsinteresser
Vi ber kommunen inkludere:
• I eksisterende og nye byggeområder skal det, jf. plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 6,
tilstrebes at alle boliger har maksimalt 500 meter til friområde (på minimum 20 dekar) eller
nærmeste tursti / turvei som leder til et slikt område
• Grønne korridorer og grøntdrag i byggesonen, jf. (pbl. § 11-9, nr. 6), inkl. forbindelser til
overordnete friluftsområder, skal sikres og videreutvikles. Grønne korridorer og grøntdrag
ivaretar både landskap, økologiske sammenhenger og ferdselsårer. Gatetrær og alléer langs
veier og stier sikres gjennom reguleringsplan.

10

Temakart grønnstruktur, Lørenskog kommune
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§ 2.4 Vassdrag
Vi ber kommunen løfte følgende retningslinjer opp til bestemmelser:
•

•

«Kantsoner langs vassdrag skal ivareta viktige verdier for økologiske funksjoner og
friluftslivet samt flomsikring og forhindrer erosjon», jf. hensynssone
naturmiljø/ vassdragssoner (pbl. § 11-8, bokstav c og 11-9, nr. 6).
«Alle planforslag og tiltak som berører overflatevann eller grunnvann skal vurderes etter
fastsatte miljømål i regionale planer for vannforvaltning. Tiltak i eller i tilknytning til vassdrag
skal ikke føre til at miljøtilstanden forringes eller ikke oppnås. Det generelle miljømålet
forvassdrag i Nes kommune er minst «god økologisk tilstand»».

§ 7.1 Massemottak og masseuttak
Vi ber kommunen inkludere i bestemmelsene «Uønskede fremmede arter eller planteskadegjørere
håndteres slik at spredning av uønskede arter unngås».
§ 8 Teknisk infrastruktur
Vi ber kommunen løfte følgende retningslinjer opp som bestemmelse:
• «Reguleringsplan skal inneholde nødvendige rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av
tiltak i tråd med plan for håndtering av overvann og flom. Overvannshåndtering skal
samordnes med terreng/overflateutforming, grønnstruktur og vegetasjon for å oppnå
sammenhengende grønne korridorer. Flomveier skal markeres i plankartet.»
• «Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Det skal vises
særlig hensyn der fiskebestanden har et anadromt vandringsmønster.»
Det er også veldig bra at eksisterende bestemmelser som styrker de samme interessene fra
gjeldende arealdel blir videreført :
• § 1.2.2 Krav om samlet planlegging
• § 2.1 Naturverdier og landskap
• § 2.2 Grønnstruktur og friluftslivsinteresser
• § 2.3.1 Buffersone mot skogs- og jordbruksareal
• § 2.4.1 Byggeforbud langs vassdrag
• § 2.4.2 Kantsoner langs vassdrag
• § 2.4.3 Bekkelukking
• § 3.1 Kulturminner og kulturmiljøer – generelt
• § 3.4 Kulturlandskap
• § 4.2 Støy på uteoppholdsarealer
• §5.1 Folkehelse
• § 7.1 Massemottak og masseuttak
• § 8.2 Overvann
• § 12.8 Hensynssone for raviner
• § 12.10 Hensynssone for statlig sikra friluftsområde

Arealinnspill
FNF Akershus har sett gjennom innkomne arealinnspill for endringer i kommuneplanen. Under følger
kommentarer på relevante endringer for natur- og friluftsinteressene:
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Innspill nr. 6 – Finnholtsjøhyttene – kommunen tilrår arealbruksendr ing.
Fritidsbebyggelsen har negative konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold. Vi mener kommunen
må avvise dette tiltaket på bakgrunn av de negative konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold.
Hvis tiltaket ikke blir avvist må kommunen kreve detaljert utredning av naturmangfold og friluftsliv
og kreve avbøtende tiltak.
Innspill nr. 21 Hennivangen skog – Nes villmarksforum - Endringsforslag nr. 21 – kommunen tilrår
arealbruksendring. Etableringen av utmarksbasert turisme har negative konsekvenser for friluftsliv og
naturmangfold. Vi mener kommunen må avvise dette tiltaket på bakgrunn av de negative
konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold. Hvis tiltaket ikke blir avvist må kommunen kreve
detaljert utredning av naturmangfold og friluftsliv og kreve avbøtende tiltak.
Innspill nr. 26 – Solåsen – kommunen tilrår ar ealbruksendring.
Omgjøringen av naturområde/ grønnstruktur til offentlig tjenesteyting har negativ konsekvens for
viltkor ridor. Vi anbefaler kommunen å undersøke muligheten for avbøtende tiltak.
Innspill nr. 28 – Folbergåsen, utvidelse av Nes pukkverk. Råstoffutvinning og
massemottak/ gjenvinning – kommunen tilrår arealbruksendring.
Omgjøringen av naturområde/ LNFtil råstoffutvinning og massemottak har negativ konsekvens for
gaupe, ulv, vannmiljø og myrområder. Vi anbefaler kommunen å foreta en helhetlig vurdering av
behovet for massedeponier/massemottak og råstoffutvinning i samarbeid med nærliggende
kommuner.
Innspill nr. 30 Frøyhov massedeponi – kommunen tilrår arealbruksendring.
Omgjøringen av naturområde/ LNF til massedeponi har negativ konsekvens naturmangfold, landskap,
vannmiljø, forurensning og klimagass. Vi anbefaler kommunen å foreta en helhetlig vurdering av
behovet for massedeponier/massemottak og råstoffutvinning i samarbeid med nærliggende
kommuner.
Innspill nr. 71 Sagstuåsen hyttegrend – kommunen tilrår arealbruksendring.
Fritidsbebyggelsen har negativ konsekvens for naturmangfold. Vi mener kommunen må avvise dette
tiltaket på bakgrunn av de negative konsekvensene for friluftsliv og naturmangfold. Hvis tiltaket ikke
blir avvist må kommunen kreve detaljert utredning av naturmangfold og friluftsliv og kreve
avbøtende tiltak.
FNF Akershus støtter kommunens forslag om at følgende arealinnspill ikke tilrås basert på den
negative påvirkningen forslagene har på natur og friluftlivsverdier:
• Kjærnsmo massemottak/ gjennvinning - Endringsforslag nr. 25
• Nordby/ Greni massemottak/ gjenvinning - Endringsforslag nr. 61
FNF Akershus støtter kommunes forslag til områder som skal gjøres om til LNF-formål eller
grønnstruktur på følgende områder:
• Innspill nr. 73 - Fenstad hjelpekirkegård
• Innspill nr. 77 Auli B15
• Innspill nr. 76 Kjuushagen

E16 Kongsvinger-Kløfta
Side 8 av 9

E16 er lite nevnt i forslaget til kommuneplanen, kun under «foreslåtte avbøtende tiltak» til slutt i
Risiko- og sårbarhetsanalysen som tiltak for å begrense ulykker. Om det her siktes til en helt ny E16
synes vi det er uheldig med en slik henvisning i kommuneplanen.
Kommuneplanen inneholder mange gode punkter for naturverdiene og friluftslivsinteressene, f.eks.
mål om ivaretakelse av naturmangfold, arealstrategien, bruk av arealregnskap og mål om
arealnøytralitet. Kommuneplanen vil imidlertid ikke kunne føre til resultatene som det legges opp til
dersom utbygging av «Ny E16» gjennom Nes gjennomføres slik det hittil er lagt opp til av Nye Veier
ASog/ eller den interkommunale styringsgruppa. Utbyggingen slik den nå legges opp til er i strid med
flere politiske føringer, blant annet stortingsmelding om naturmangfold, nullvekstmålet for
personbiltrafikken og ikke minst kommunens egen nylig fastsatte kommunedelplan for klima, energi
og miljø. C-korridoren for ny E16 er Nye Veier ASsin fortrukne utbyggingstrasé. Denne går gjennom
elvemøtet i Nes. Om dette alternativet blir valgt, må kommunen også forkaste sin visjon «Det gode
liv der elvene møtes» som «…peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og inspirasjon»,
slik det er formulert i samfunnsdelen av kommuneplanen. Vi mener nåværende forslag om ny
motorvei gjennom Nes er i strid med visjonen og mål i kommuneplanen. Dette må omtales i
forslaget til kommuneplan.

Arealbruken må avklares gjennom planprosesser
Til slutt ber FNF Akershus Nes kommune sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planprosesser,
og at dispensasjonspraksis ikke forringer dette. En kommune som gjør mange unntak fra vedtatte
langtidsplaner, har manglede styring på arealbruken. Når lokalpolitikere behandler søknader om
dispensasjon, får de mindre informasjon om konsekvensene av utbyggingen. Det er også mye
vanskeligere for f rivilligheten å følge med. kommunen bør etter str ebe null dispensasjoner f ra plan.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus

Maria Rundhaugen Tesaker
Koordinator
FNF Akershus
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