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HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLAN VEDR NY BRANNSTASJON 

I forslag til kommuneplan som ligger ute på høring er det lagt opp til at lokasjon av fremtidig ny 

brannstasjon i Nes bestemmes som en del av kommuneplanvedtaket. 

I planen ligger det tre alternative tomter som benevnes endringsforslag 68, 69 og 70. Endringsforslag 

68 gjelder tomt i Årnes næringspark på Årnes, mens endringsforslag 69 og 70 gjelder to tomter i 

Vormsund på hhv Kulmoen og Kvernberget. 

Nes FrP er sterkt kritisk til at lokasjon av ny brannstasjon i Nes skal avgjøres i forbindelse med en 

kommuneplan rullering. Plassering av brannstasjon er en viktig avgjørelse, og fortjener derfor å bli 

belyst og avgjort i egen politisk sak.  

Det er etter vår mening mange fordeler ved at brannstasjonen fortsatt ligger i kommunesenteret, og 

vi har derfor vært spørrende til at det ikke er mulig å finne flere mulige tomter på Årnes. Vi har blant 

annet etterlyst en vurdering av tomten ved siden av dagens brannstasjon. Tomten under den gamle 

elverksgården og parkeringsplassen i forkant. Her må det være mulig å lage en brannstasjon med 

nødvendige fasiliteter ved at man graver seg inn i jordvollen på høyre side av kjøreportene til dagens 

brannstasjon. Dette er en tomt som Nes kommune eier, og det må være synergier ved  en plassering 

ved eksisterende brannstasjon og rådhuset. 

Argumentene mot å legge en brannstasjon i Årnes sentrum pga trafikkutfordringer er vi uenig i. 

Utrykningskjøretøy kommer frem, og de nevnte utrykningskjøretøy vil jo ha samme problem med 

trafikk i sentrum om de skal kjøre uttrykning fra Vormsund til for eksempel sykehjemmet på Årnes. 

Nettopp nærhet sykehjem og nye planlagte omsorgsboliger er vårt viktigste argument for at 

brannstasjonen i fremtiden skal plasseres på Årnes. I tillegg er det på Årnes vi har størst 

konsentrasjon av blokkbebyggelse, og dette vil bli ytterligere forsterket i fremtiden. 

Vi ser ingen hensikt i at tomtene i Vormsund (Kulmoen og Kvernberget) reguleres til potensiell tomt 

for fremtidig brannstasjon. 

Tomten ved Årnes næringspark er vi enig i at reguleres til potensiell tomt for ny brannstasjon, men vi 

ønsker at flere tomter i Årnes utredes samt at lokasjon for brannstasjon avgjøres som egen politisk 

sak. 

 

Årnes, 6. august 2022 

Tove Nyhus, gruppeleder Nes FrP  


