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Nes kommune - Kommuneplan 2022 - 2034 - Arealdel og samfunnsdel Offentlig ettersyn - Melding om fylkesrådets vedtak
Vi viser til oversendelse datert 27. mai 2022 av forslag til Nes kommuneplan, samfunnsdel og
arealdel, for perioden 2022-2034 samt til epost datert 28. juni 2022 med bekreftelse på utsatt
frist for uttalelse til 9. september 2022.
Saken ble behandlet i Viken fylkesråd 8. september 2021, jf. utvalgssak nr. 195/22.
Fylkesrådet fattet følgende vedtak:
1. Nes kommune har vedtatt mange gode målsetninger og strategier, og med noen
justeringer vil forslaget til ny kommuneplan vil være et godt verktøy innenfor mange
temaområder. Fylkeskommunen oppfordrer kommunen til å justere planforslaget i tråd
med våre merknader.
2. Viken fylkeskommune mener at forslaget i for liten grad bygger opp under
målsetninger i regional planstrategi for Viken og regional plan for areal og transport.
Kommuneplanen legger til rette for at en stor andel av veksten i kommunen kommer
andre steder enn i det prioriterte vekstområdet Årnes.
3. Viken fylkeskommune ber Nes kommune å gradvis nærme seg målene fastsatt i
regional plan for areal og transport og at arealer som ikke bidrar til å bygge opp under
målsetningene i den regionale planen tas ut. Fylkeskommunen oppfordrer kommunen
å begrense omfanget av LNF-spredtområder og til ikke å øke den årlige
utbyggingskvoten.
4. Arealbruk har betydning for trafikksikkerheten. I kommuneplanens arealdel er det
viktig å legge vekt på trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Viken
fylkeskommune har ikke investeringsmidler til infrastrukturtiltak som følge av
kommunale planer. Det er viktig at kommunen fortetter i områder hvor man i størst
mulig grad kan bygge opp under eksisterende infrastruktur.
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5. Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til endringsforslag nr. 26 Solåsen. Forslaget
er i strid med målsetningene i regional plan for areal og transport og medfører en
uheldig virkning for opplevelsen av et kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA
Vormadalen). Fylkeskommunen mener det er uheldig at et forslag som ble møtt med
innsigelser og var gjenstand for mekling i forrige kommuneplanrullering foreslås tatt
inn på nytt.
6. Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til endringsforslag nr. 52 Runnivegen 1.
Forslaget er i strid med bestemmelser og retningslinjer for bevaringsområdet Årnes
sentrum (hensynsone H570_10 i gjeldende kommuneplan). Årnes sentrum er, som
konsekvens av verneplanen, i mindre grad enn andre stasjonsbyer i Akershus endret.
Det relativt intakte kulturmiljøet er følgelig av regional interesse.

Saksfremlegg med protokoll er vedlagt.
Vennlig hilsen
Margaret Andrea Mortensen
Seniorrådgiver kommunale planer

Vedlegg:
1

Saksframlegg med vedtak

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
STATENS VEGVESEN
RUTER AS

2

