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Nes kommune - Kommuneplan 2022 - 2034 - Arealdel og
samfunnsdel - Offentlig ettersyn
Fylkesrådens forslag til 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.
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.

PS195/2022 Nes kommune - Kommuneplan 2022 - 2034 - Arealdel og
samfunnsdel - Offentlig ettersyn
Fylkesrådens forslag til 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.
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
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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.
Fylkesrådets behandling av sak 195/2022 i møte den 08.09.2022:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Fylkesrådets 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.

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.
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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.

31.08.2022
Annette Lindahl Raakil
fylkesråd for plan, klima og miljø

Bakgrunn for saken
Nes kommune har lagt forslag til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel for perioden
2022-2034 ut til offentlig ettersyn med frist 22. august 2022. Viken fylkeskommune har fått
utsatt frist for uttalelse til 9. september 2022. Et utvalg dokumenter er lagt ved saken. Alle
sakens dokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside: Rullering kommuneplan
(nes.kommune.no)
Siste fullstendige kommuneplanrevidering skjedde i 2013 (samfunnsdelen) og 2015
(arealdelen). I 2019 gjennomførte kommunen en begrenset oppdatering av mål og strategier i
samfunnsdelen og en enklere oppdatering av arealdelen. Det er nå gjort ytterligere endringer
i både form/oppbygning og innhold i både samfunnsdel og arealdel. Revideringen er forankret
i planstrategi for Nes 2020-2023. Viken fylkeskommune ga uttalelse til varsel om oppstart av
planarbeidet i brev datert 20. august 2021. Arbeidet med kommuneplanrulleringen ble
presentert og diskutert i regionalt planforum 12. oktober 2021. Planprogrammet ble vedtatt
av kommunestyret 2. november 2021.
Målet for planarbeidet er å utarbeide en oppdatert og funksjonell kommuneplan som gir
likhet og forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og næringsliv. Visjonen «Det gode liv der
elvene møtes» videreføres fra gjeldende kommuneplan. Det samme gjør verdiene Nærhet,
Engasjement, Synlighet (NES). Det er valgt ut seks satsingsområder: 1) sosial utjevning og
mestring for flest mulig, 2) utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling, 3) klimaendringer og tilpasninger, 4) næringsliv og kunnskapsutvikling, 5) samfunnssikkerhet og beredskap og 6)
kommunen som organisasjon. For hvert satsingsområde er det formulert et hovedmål og
strategier for å nå målene.
I løpet av høringsperioden kom det inn totalt 101 uttalelser fordelt på 39 innspill til
planprogrammet og 63 arealinnspill. I tillegg har kommunedirektøren fremmet flere
endringsforslag. I planprogrammet fastsatte kommunen en rekke arealstrategier, som har gitt
rammer for arealdisponeringene og planbestemmelsene.
Det er fremmet to silingssaker for formannskapet, der drøyt halvparten av arealinnspillene ble
silt bort. Drøyt 30 forslag til arealendringer er konsekvensutredet. En del av innspillene
innebærer omdisponering fra ett byggeformål til et annet. Drøyt 10 innspill innebærer
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omdisponering fra LNF-formål til ulike byggeformål. Endringsforslagene omfatter formålene
bolig, tjenesteyting, næring, fritidsbebyggelse, turistformål, råstoffutvinning og massemottak.
Totalt omdisponeres drøyt 800 dekar fra LNF-formål. Planforslaget innebærer omdisponering
av totalt 37,5 dekar fulldyrka og 185,7 dekar dyrkbar jord til byggeformål. Samtidig
tilbakeføres 103 dekar fulldyrka jord til LNF-formål.
Tre av forslagene som er konsekvensutredet er ikke tatt inn i planen som følge av store
negative konsekvenser. Det gjelder ett forslag om tilrettelegging for flyttbare mikrohus
(endringsforslag nr. 56 og 60 Ynsvegen 2-Søndre Løken) og to forslag om
massemottak/gjenvinning (endringsforslag nr. 25 Kjærnsmo og 61 Nordby/Greni). Øvrige
arealinnspill er tatt inn, men flere er redusert i omfang sammenlignet med opprinnelig
innspill, og for flere områder er det stilt vilkår i kommuneplanbestemmelsene.

Fakta
Nes kommune har per i dag ca. 23 900 innbyggere. Den årlige befolkningsveksten er på drøyt
1,5 prosent. Beregninger viser at befolkningen vil øke til i underkant av 26 000 i 2030 og i
overkant av 29 000 i 2050.
Nes kommune er en del av det felles bo- og arbeidsmarkedet i Osloregionen. Det går frem av
plandokumentene at Nes har lite variasjon i arbeidsmarkedet og et begrenset omfang av
kunnskapsbedrifter, noe som fører til at en stor andel arbeidstagere (52 prosent av de
sysselsatte) pendler ut av kommunen. Nes har store landbruksarealer og mange
arbeidsplasser knyttet til primærnæringene. Et satsningsområde for Nes er næringer innen
det grønne skiftet, blant annet innen sirkulærøkonomi. Ny trasé for E16 er foreløpig uavklart,
men vil potensielt ha stor betydning for næringsarealer ved neste rullering. I denne
rulleringen er det kun lagt inn ett nytt, relativt lite, areal til næringsformål.
Boligstrukturen er dominert av frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger) og noe
konsentrert småhusbebyggelse (tomannsboliger, rekkehus o.l.). Leiligheter i boligblokk utgjør
kun ca. 10 prosent av den totale boligmassen. De siste åtte årene er det i gjennomsnitt bygget
177 boliger årlig. I befolkningsfremskrivingen er det lagt til grunn en boligvekst på i overkant
av 200 boliger per år i planperioden. Kommunen har beregnet at gjeldende arealdel har et
boligpotensial på over 4 400 boliger, som utgjør ca. det dobbelte av det beregnede behovet i
kommuneplanperioden.

Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut kommunesenteret Årnes som
det prioriterte vekstområdet i Nes kommune. I tråd med den regionale planen skal det legges
til rette for at minimum 80 prosent av bolig- og arbeidsplassveksten skjer innenfor det
prioriterte vekstområdet. Nes kommune har en historisk basert grendestruktur, som ifølge
kommunen ikke samsvarer med overordnede prinsipper for areal- og transportplanlegging.
Per oktober 2021 bor om lag 20 prosent av befolkningen i Årnes, 44 prosent bor i de øvrige
grendesentrene og de resterende 36 prosent bor spredt rundt i kommunen.
I arealstrategiene, som ble vedtatt gjennom planprogrammet, har kommunen fastsatt en
målsetting om at minst 50 prosent av veksten skal skje på Årnes, basert på erfaringen at
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andelen i dag kun er 30 prosent. Kommuneplanen avsetter betydelige arealer til boligformål
utenfor Årnes. Planforslaget legger opp til at boligveksten fordeles slik:
Årnes
Auli/Rånåsfoss
Opaker (Bjertnes) og Vormsund (Kvernberget)
Neskollen, Fjellfoten, Fenstad og Skogbygda
Haga og Brårud

Sterk vekst
Betydelig vekst
Moderat vekst
Noe vekst
Vedlikeholdsvekst

I arealstrategiene slås det fast at fremtidig befolkningsvekst hovedsakelig skal skje ved
fortetting, transformasjon og utvikling i eksisterende tettsteder. Samtidig er hele 33 000 dekar
avsatt til landbruks-, natur og friluftsområder (LNF-områder) der det er tillatt med spredt
boligbygging. Arealet samsvarer med det som ligger inne i gjeldende kommuneplan, men
kommunen foreslår å øke det maksimale antallet boligtomter som tillates fradelt i LNF for
spredt boligbygging fra 10 tomter totalt i kommunen per år i gjeldende kommuneplan, til 40
tomter per år i ny kommuneplan. Dette åpner for at en stor andel av den årlige
boligbyggingen kan skje utenfor etablerte grender.

Vurdering
Viken fylkeskommune vurderer at Nes kommune har gjort et grundig arbeid med å oppdatere
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det er mange gode elementer i planforslaget.
Samtidig er planforslaget på viktige punkter i sterk strid med overordnede føringer. Vi har
følgende merknader knyttet til fylkeskommunens ansvarsområder:
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Et av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 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 utarbeidet retningslinjer (R1-R19) for
kommunens planarbeid gjennom rollen som arealmyndighet. Det er også vedtatt et
handlingsprogram. Punkt H3 i handlingsprogrammet lister opp sentrale oppgaver som
kommunene er gitt ansvar for ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Vi vil spesielt trekke
frem følgende:
Vekstfordeling og vurdering av områder i gjeldende kommuneplan (R3, R4 og R5)
Regional plan for areal og transport fastsetter en forventning om 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 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 prosent. Veksten i disse områdene bør også skje innenfor allerede
etablerte byggeområder og bygge opp under bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.
Gjeldende måldel av kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 3. september 2019, slår fast at
70 prosent av veksten skal skje på Årnes. Fylkeskommunen har ved en rekke anledninger
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oppfordret kommunen til å jobbe for å nå vekstfordelingsmålet i den regionale planen på
80 prosent. I forslag til ny kommuneplan er imidlertid måltallet redusert til 50 prosent.
Fylkeskommunen vurderer dette som svært uheldig.
Nes kommune har en årlig befolkningsvekst på ca. 1,5 prosent, som tilsvarer over 300 nye
innbyggere per år. Med en slik befolkningsvekst er det fullt mulig å opprettholde den
historiske grendestrukturen gjennom vedlikeholdsvekst, slik kommunen ønsker, og samtidig
jobbe mot vekstfordelingsmålet i den regionale planen på 80 prosent.
Fylkeskommunen er positiv til at 122 dekar på Auli (område B15) er tilbakeført fra bolig- til
LNF-formål. Samtidig er det lagt inn ca. 290 dekar nytt boligformål, og planforslaget legger
opp til en total økning i areal til boligformål på 99,6 dekar. Det er lagt inn noen nye arealer i
Årnes, men den store hovedtyngden av nye boligarealer foreslås i andre deler av kommunen.
Viken fylkeskommune forventer at Nes kommune bestreber seg på gradvis å nærme seg
målene fastsatt i RP-ATP og at arealer som ikke bidrar til å bygge opp under målsetningene i
regional plan for areal og transport tas ut. Vi viser til merknader knyttet til de enkelte
endringsforslagene.
Videre oppfordrer vi kommunen sterkt til å begrense omfanget av LNF-spredtområder og til
ikke å øke den årlige utbyggingskvoten. En del av disse områdene har et svært begrenset
kollektivtilbud og til dels lang avstand til øvrige servicetilbud. Selv om kommunen knytter en
rekke vilkår til tiltak i LNF-spredtområder vil en økning av den årlige utbyggingskvoten fra 10
til 40 på sikt kunne få betydelige konsekvenser for areal, transport og infrastruktur.
Rett virksomhet på rett sted (R10, H3)
Regional plan for areal og transport påpeker at alle kommuner skal kunne legge til rette for
næringsutvikling med utgangspunkt i sine fortrinn. Samtidig skal lokalisering av alle typer
arbeidsplasser følge prinsippene om rett virksomhet på rett sted. Det er svært positivt at det i
retningslinjene til § 9.2 i kommuneplanbestemmelsene stilles klare føringer for lokalisering av
næring med utgangspunkt i prinsippet om rett virksomhet på rett sted.
Parkeringspolitikk (R15, H3)
Fylkeskommunen er positiv til at Nes kommune har innarbeidet parkeringsbestemmelser i
kommuneplanbestemmelsene, i tråd med forventninger i regional plan for areal og transport.
Normene er imidlertid utformet som intervaller med både minimums- og maksimumskrav.
For at parkeringsregulering skal kunne benyttes som et effektivt virkemiddel i
arealplanleggingen anbefaler fylkeskommunen at parkeringsnormene angis som restriktive
maksimumsnormer.
Samferdsel
Trafikksikkerhet
Arealbruk har betydning for trafikksikkerheten. I kommuneplanens arealdel er det viktig å
legge vekt på trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Boligområder, arbeidsplasser og
annen virksomhet bør lokaliseres slik at trafikkmengden og reiseavstanden blir minst mulig,
og slik at gåing, sykling og reiser med kollektivtrafikk blir attraktive og trafikksikre alternativer
til bilkjøring. Kommunen bør i kommuneplanen utrede konsekvensene av foreslått arealbruk
med tanke på å sikre at barn i fremtidige boligområder får trygg skolevei. Generelt ber vi
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kommunen unngå å sette av områder til boligbygging som ligger slik til at barn må krysse en
fylkesvei med relativt mye trafikk på vei til skolen, fritidsaktiviteter og for å besøke venner.
For å redusere bilbruken i kommunen og av hensyn til trafikksikkerheten anbefaler Viken
fylkeskommune at Nes kommune ikke avsetter områder i kommuneplanen med tillatt spredt
boligbygging. Dersom kommunen ønsker å tillate noe spredt boligbygging i LNF-områder er
det viktig at trafikksikkerheten vurderes ved valg av slike områder. Spesielt er det viktig at
kommunen vurderer trafikksikkerheten for barn som kan komme til å bosette seg på
eiendommene. Viken fylkeskommune anbefaler at områder som ligger i kort avstand fra vei
med fartsgrense 60 km/t eller høyere ikke blir vist som LNF spredt. Det er beheftet med noe
risiko for fotgjengere, og spesielt barn, å gå langs veger med fartsgrense 60 km/t der det
mangler gang- og sykkelvei. Videre vil det være en viss risiko for ulykker ved at barn går eller
sykler fra avkjørsler og ut i veien uten å tenke på biltrafikken.
Under forutsetningene for fradeling av boligtomter i LNF med tillatt spredt boligbebyggelse
(§ 11.6) står det; «Det skal dokumenteres at trafikksikkerhet er ivaretatt. Avkjørsel skal være i
samsvar med vegnormaler og rammeplan for avkjørsler.» Dette er en bestemmelse som
vanskelig kan følges opp ved søknad om nye boliger i disse områdene. Det bør gjøres en
vurdering i forkant av vedtak av kommuneplanens arealdel hvorvidt trafikksikkerheten kan
ivaretas ved en eventuell fradeling innenfor arealer avsatt til LNF spredt.
Kollektivtrafikk
For å styrke kollektivtilbudet og redusere bilbruken er det viktig at kommuneplanen legger til
rette for fortetting i eksisterende boligområder og utvidelse av eksisterende boligområder
som i dag har et relativt godt kollektivtilbud. Videre bør det i kommuneplanen avsettes
arealer til arbeidsintensiv næring og regional service på steder som er lett å betjene med
kollektivtransport. Vi mener at kommunens målsetting om at kun 50 prosent av veksten skal
skje i Årnes gir et mer bilbasert mobilitetsmønster og marginalt vil kunne bidra til å øke
bruken av kollektivtransport, sykling og gange, som et ledd i å redusere klimagassutslipp.
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. Spredt boligutbygging medfører også økt behov for skoleskyss.
Bestemmelse om byggegrense langs riks- og fylkesvei i kommuneplanen (§ 8.5)
Viken fylkeskommune er positiv til at kommunen viderefører bestemmelse om byggegrense
langs riks- og fylkesveiene (punkt 8.5). Vi foreslår at andre kulepunkt formuleres slik:
•

Langs fylkesvei fv.173, fv.175, fv.177 og fv.179, og E16 gjelder en byggegrense på 50
meter.
Vi har ingen merknader til presiseringen om at byggegrensen også gjelder langs gang- og
sykkelvei.
Bestemmelse om avkjørsler langs fylkesvei (§ 8.4)
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Vi registrerer at bestemmelsen om avkjørsler er justert. Punktet om at det tillates kun én
avkjørsel per eiendom er foreslått tatt ut. Vi minner om retningslinjer for behandling av
avkjørselssaker (Håndbok R701), og gjør oppmerksom på at risiko for ulykker øker ved flere
avkjørsler langs en vei. Det forutsettes at kommunen i utarbeidelse av kommuneplanen følger
retningslinjer for behandling av avkjørselssaker håndbok R701 fra Statens vegvesen og tillater
maks en avkjørsel pr. eiendom.
Støy
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2021) gir retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen. For å forebygge
støyplager er det positivt at kommuneplanen har bestemmelser som sikrer at kravene til
utendørs støynivå for støyfølsomt bruksformål i T-1442/2021 blir tilfredsstilt. Grenseverdiene
i T-1442 skal legges til grunn ved utarbeiding og behandling av reguleringsplaner og søknader
om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Kulturminnevern
Kommentarer til samfunnsdelen
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser som representerer både
miljømessige, kulturelle, sosiale og økonomiske verdier, og gir steder særpreg og egenart.
Kulturminner og kulturmiljøer bør bevares, og er en ressurs i nærmiljøet, både i forbindelse
med utvikling av tettsteder, men også utenfor vekstområdene. Et godt plandokument sikrer
at både nasjonale, regionale og lokale kulturminner blir forvaltet og ivaretatt, både med
hensyn til sin egenverdi og til berikelse for fremtidige generasjoner.
Kulturminneverdier vil bidra til at kommunen kan oppnå bærekraftig areal- og
samfunnsutvikling. Å reparere, istandsette og transformere stående bygninger gir nesten
alltid mindre klimaavtrykk enn å rive hus og erstatte disse med nybygg. Det har i de senere
årene vært foretatt flere studier av forholdet mellom rehabilitering av gammel, ofte
verneverdig bebyggelse og nybygg av lavenergihus (se f.eks. CIVITAS-rapport 2011 og
«Bærekraftige historiske byer» – prosjektrapport 2011-12). Studiene viser blant annet at ved
å ha et mer helhetlig fokus på byggs livssyklusanalyser kan istandsetting av eksisterende
bygninger i seg selv være et godt klimatiltak. Kombinert med energieffektiviserende tiltak,
som for eksempel omlegging til klimagassnøytrale energikilder, kan rehabilitering av eldre hus
gi et vel så positivt utslag på det totale klimagassregnskapet som å bygge nye lavenergibygg.
Vi ber derfor kommunen ta dette med seg inn i det videre arbeidet med å skape en så
energieffektiv og klimavennlig bygningsmasse som mulig i kommunen.
FNs bærekraftsmål er lagt til grunn for planarbeidet i Nes. For å sikre at kommunens
kulturminneverdier skal kunne bidra som en viktig ressurs i utviklingen av kommunen, er det
viktig at temaet får en plass i alle nivåer i kommuneplanarbeidet. Vi anbefaler derfor at
kulturminner, kulturmiljøer og -landskap inkluderes som et viktig moment i samfunnsdelen.
Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap bidrar til å gi steder identitet og tidsdybde,
samtidig som kulturminner kan bidra til å skape tilhørighet og trivsel. Mange kulturminner er
godt egnet som turmål og det er et stort potensial for å kunne bruke kulturminner i
friluftsatsinger og i attraksjonsutvikling.
Merknader til planbestemmelsene
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Bestemmelsene synes i hovedsak å være egnet til å ivareta kommunens kulturminner på en
god måte. Vi har likevel enkelte bemerkninger til forslaget til bestemmelser og retningslinjer:
Under §§ 1.2.3 Unntak for plankrav for mindre tiltak og 1.2.4 Frafall av plankrav ved oppføring
av boligbebyggelse bør det fremgå at tiltaket heller ikke må stride mot kommunens
kulturminneplan eller bestemmelser og retningslinjer for hensynsoner landskap (H550) eller
hensynssoner bevaring av kulturmiljø (H570) i kommuneplanens arealdel dersom plankrav
skal frafalles.
Under § 3.2 Verneverdig bebyggelse bør det under tredje ledd fremgå at kravet om at
regional kulturminneforvaltning skal uttale seg i saker som angår bygninger eldre enn 1850, er
hjemlet i kulturminneloven (Lov om kulturminner, § 25).
Under § 5.2 Universell utforming bør det i første ledd tas inn en bestemmelse om at i
byggesaker vedrørende eksisterende bygninger som er vurdert å ha svært høy verneverdi i
kommunens kulturminneplan, skal tiltak for universell utforming vurderes opp mot
vernekriteriene i hvert enkelt tilfelle, slik at kulturminner ikke blir skjemmet av uheldige tiltak.
Under § 10.3 Skilt og reklame bør det være en bestemmelse om at kommunen ut fra
hensynet til kulturmiljøet kan avvise skilting på bygninger som er vurdert å ha svært høy
verneverdi i kommunens kulturminneplan.
Under § 11.4 Eksisterende boligeiendommer i LNF, siste ledd, bør det fremgå at dersom
nevnte fraflyttede eller kondemnable eiendommer er omtalt i kommunens kulturminneplan,
kan likevel en hovedombygging tillates så lenge denne utføres etter antikvariske prinsipper
(jamfør § 12.1 Kultur- og naturmiljø).
Under §§ 11.6 LNF med tillatt spredt boligbygging og 11.7 LNF med tillatt spredt
fritidsbebyggelse bør kulturlandskap og kulturmiljø nevnes i innledningen («Hensynet til
landbruk, natur, kulturlandskap, kulturmiljø og friluftsliv skal vektlegges …»).
§ 12.9 Hensynssone for KULA-landskap. Riksantikvaren har utpekt to kulturlandskap av
nasjonal interesse i Nes: Vormadalen og Nestangen. Kommunen har markert begge KULAområdene som en hensynssone landskap (H550) i plankartet. Kommuneplanens foreslåtte
bestemmelser og retningslinjer kan nok være tilstrekkelige, men vi mener kommunen hadde
vært bedre tjent med å innarbeide Riksantikvarens forslag til retningslinjer for forvaltning av
kulturlandskapene i planbestemmelsene. Disse er mer konkrete, og dermed mer forutsigbare
for innbyggerne i Nes, enn de mer generelle retningslinjene kommunen har utformet selv.
Riksantikvarens forslag til retningslinjer er heller ikke helt like for de to KULA-områdene.
Næring
Over halvparten av arbeidsstyrken i Nes pendler til Oslo og Gardemoen for å jobbe. Isolert
sett er det overskudd av arbeidskraft i alle næringer i Nes, og potensialet er til stede for å øke
sysselsetting og verdiskaping lokalt i kommunen. Mange kommuner har i koronapandemien
erfart at det er viktig å ha et robust og variert næringsliv. Det medfører at man er mindre
sårbar og har flere bein å stå på. Å endre næringssammensetning og øke variasjon i
arbeidsmarkedet er et veldig langsiktig arbeid. Det er utfordrende å øke omfang av
kunnskapsbedrifter i kommunen.
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Viken fylkeskommune støtter at satsingsområde for Nes er næringer innen det grønne skiftet,
blant annet innen sirkulærøkonomi. Her er det behov for å være mer konkret og satse på
muligheter hvor kommunen har fortrinn og gode forutsetninger for å lykkes.
Det er positivt og viktig at kommunen satser på nærturisme for lokal og regional befolkning.
Nes har mulighet til å videreutvikle sine kvaliteter med skoger, elver og landbruksområder. De
siste årene har vist at nærturisme har høy verdi for innbyggerne, både for rekreasjon og
kommersiell drift. Det er riktig å satse mer på tilrettelegging for nærturisme med
videreutvikling av fritidsbebyggelse og næring innen fritids- og turistformål. Samtidig er det
viktig at utviklingen bygger opp under og ikke går på bekostning av andre viktige hensyn. Vi
viser til merknadene under knyttet til friluftsliv og vannforvaltning.
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Generelt
Friluftsliv og fysisk aktivitet er godt ivaretatt og innarbeidet både i konsekvensutredningen og
i samfunnsdelen. Planforslaget viser en god kobling til nasjonale og regionale føringer, og
gode arealpolitiske prinsipper samfunnsdelen, hvor friluftsliv, natur og fysisk aktivitet er godt
ivaretatt. Viken fylkeskommune har vedtatt felles handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv; Aktiv i Viken 2021-2022, som bygger på gjeldende regionale planer og strategier
fra de tidligere fylkene. Vi viser blant annet til ti veivisere for anleggsutvikling, arealbruk og
lokalisering i Viken, side 20. Særlig er punkt 3, 8 og 9, som omhandler samlokalisering og
sambruk, naturvennlig tilrettelegging og mulighet for miljøvennlige transportvalg til
fritidsaktiviteter, relevante for arealdelen.
Vi anbefaler at kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2019-2031) inkluderes
som en relevant kommunal føring.
Friluftsliv
Ifølge planforslaget er friluftsliv vesentlig for flere av temaene for rulleringen: "Hvordan sikre
tilgang til naturopplevelser i nærheten av boligområdene?" og "Hvordan sikre og utvikle
viktige friluftsområder for alle?". Det er svært positivt å registrere at kommune benytter den
gjennomførte friluftslivskartleggingen som et viktig kunnskapsgrunnlag i planleggingen.
For å ha et best mulig grunnlag for å ivareta friluftslivsinteresser i kommunens planlegging
anbefaler vi jevnlig rullering og oppdatering av Friluftslivskartleggingen. Vi anbefaler at det
innarbeides et nytt punkt under 4.3.1 Strategier for klimaendringer og ivaretakelse av natur
og miljø. Forslag til tekst: «Det gjennomføres jevnlig rullering og oppdatering av
kunnskapsgrunnlaget friluftslivskartlegging for å sikre ivaretakelse av viktige og særlige viktige
friluftsområder.»
Stier, løyper og turveier er viktige ferdselsårer for friluftslivet. I den forbindelse minner vi om
den pågående nasjonale satsingen 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 deltar i dette arbeidet og presiserer viktigheten av at en slik ferdselsåreplan blir
forankret i kommunens planarbeid. Fylkeskommunen har ansatt en prosjektleder som bidrar
med råd og veiledning i dette arbeidet.
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Vi foreslår at det innarbeides et nytt punkt under 4.2.2 Strategier for bærekraftig
tettstedsutvikling. Forslag til tekst: «Vi tar vare på og utvikler friluftslivets ferdselsårer ved å
gjennomføre prosjektet friluftslivets ferdselsårer.»
Fylkeskommunen har bistått Nes kommune i kartlegging av universell utforming i
friluftsområder. Dette er registrert i DOK-datasettet tilgjengelighet-friluft, og bør brukes aktivt
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.
Videre anbefaler vi at kommunen vurderer å utarbeide et temakart for friluftsliv der alle de
aktuelle kunnskapsgrunnlagene for friluftsliv er innarbeidet.
Hensynsone for statlig sikrede friluftslivsområder
Det er positivt at kommunene har innarbeidet hensynssone for statlige sikrede
friluftslivsområder. Vi anbefaler at områdene som er statlig sikret nevnes spesifikt under dette
punktet:
Funnefoss FS00010055
Vormsund FS00001043
Veslesjøen FS00001052
Bunesnabben FS00001025
I tillegg bør det nevnes at kommunen har drifts- og vedlikeholdsansvaret i områdene som er
statlig sikret. Som en del av dette ansvaret skal kommunen utarbeide forvaltningsplaner for
områdene. Disse forvaltningsplanene skal godkjennes av fylkeskommunen og kan lastes ned
fra Naturbase.no.
Hyttefelt og friluftsliv
Omdisponering av arealer til fritidsbebyggelse vil kunne medføre økt hyttebygging i områder
som er viktige for friluftsliv. Det er viktig at det sikres at allment tilgjengelige turområder
ivaretas tilstrekkelig og at omdisponering ikke fører til økende privatisering av naturområder.
Det er viktig at det stilles krav om at allmenhetens friluftsliv ivaretas i hytteområdene. Det bør
stilles krav til at det opparbeides områder som er tilgjengelige for allmenheten, som for
eksempel utfartsparkeringer og badeplasser. Vi minner om at det ved utbygging av
hytteområder også er viktig å ha oppmerksomhet på universell utforming i planleggingen av
uteområder. Dette har stor betydning for f.eks. barn og eldre, som har mindre
bevegelsesradius.
Klima
Viken fylkeskommune vedtok «Veien til et bærekraftig Viken. Regional planstrategi 20202024» i desember 2020. Viken har ambisiøse klimamål og skal være et lavutslippssamfunn der
det ikke slippes ut mer klimagasser enn det tas opp gjennom karbonlagring og naturlige
prosesser. Minst 80 prosent av utslippene skal være kuttet innen 2030 målt fra referanseåret
2016.
Nes kommune skisserer gode løsninger for å ivareta klima og miljø og fortjener ros for sine
ambisiøse klimamål og for at kommunen har økt sine ambisjoner for utslippskutt fra 60 til 80
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prosent innen 2030 sammenlignet med 2016. Det er også bra at kommunen legger
bærekraftsmålene til grunn i utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel. Men,
strategiene skissert i hovedmål 4.3 Handling mot klimaendringene og ivaretagelse av klima og
miljø samsvarer ikke med målet om 80 prosent utslippskutt innen 2030. Vi oppfordrer derfor
til at kommunen ser på muligheter for å komme med forsterkede strategier for utslippskutt
fra de største kildene i Nes kommune, som er veitrafikk, deponi og jordbruk.
I måloppnåelsen for hovedmål 4.3 er det viktig at kommunen ivaretar at omleggingen til
lavutslippssamfunnet skjer på en rettferdig og sosialt inkluderende måte.
Det er positivt å lese at kommunens utslipp fra trafikk har vært synkende de seneste årene. Vi
håper kommunen ser på hvordan denne trenden kan opprettholdes og oppfordrer
kommunen til bl.a. å tilrettelegge for gode kollektivløsninger og trygge gang- og sykkelveier
for å sikre at så mange som mulig kan gå, sykle og reise kollektivt. I den forbindelse kan det
være nyttig å legge transportpyramiden til grunn. Det vil si at man bør legge eksisterende
kollektivtilbud til grunn, sammen med RP-ATP, for planlegging av nye boliger og
arbeidsplasser, jf. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
fastsatt med hjemmel i plan- og byggingsloven. Dette bør også gjelde de delene av
kommunen som ikke har et like godt kollektivtilbud. Videre regner vi med at kommunen vil
koble de tydelige målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel med
kommuneplanens arealdel og videre nedover i planhierarkiet.
Kommunen legger til grunn at den skal begrense utslipp av klimagasser ved å ikke
omdisponere arealer med store karbonlagre. Myr har store karbonlagre og er i tillegg viktig
for biologisk mangfold, kan ha en flomdempende og vannrensende effekt og er viktig i en
klimasammenheng. Det er positivt at det slås fast i arealstrategiene at nydyrking og
nedbygging av myrområder skal unngås.
Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet gjennom bla. Klima Viken og hjelper gjerne til i
utarbeidelsen av kommunedelplan for klima, energi og miljø.
Vannforvaltning
Regional Plan for vannforvaltning i Innlandet og Viken vannregion 2022-2027 ble vedtatt av
Viken fylkesting 16. desember 2021 og forventes å bli godkjent av Klima- og
miljødepartementet høsten 2022. Føringer for arealplanlegging som kan påvirke vannmiljø er
fastsatt i planen og kan med fordel allerede nå tas inn i kommuneplanens arealdel der det er
relevant. Eksempel på dette er anbefalingen om at deponering av masser og snø bør unngås
nær sjø og vassdrag. Dette kan supplere bestemmelsene om lagring av snø i § 7.1. Det kan
også være å legge inn i arealdelens bestemmelse § 2.4 om vassdrag at «der
arealendringer/ tiltak vil medføre at miljømål ikke nås eller at tilstanden forringes skal det
gjøres en vurderinger etter vannforskriftens § 12». Videre kan det være til fordel for vassdrag
og deres økosystemer å legge inn under §8 Teknisk infrastruktur at «Bevaring, restaurering
eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal
det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort». Vannmiljø kan også nevnes i
arealdelens bestemmelser §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 og 7.2. Dette da vannmiljø også omfatter andre
parametere i tråd med vannforskriften, som begrepene naturmangfold og vassdrag ikke
favner. Vannmiljø omtales heller ikke i kommuneplanens samfunnsdel.
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I andre avsnitt i punktet 5.4 Klimaendringer- og tilpasninger i planbeskrivelsen kan det også
formuleres at «Naturlige økosystemer har stor betydning for klimatilpasning». Når det gjelder
avsnitt om Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, kan det bemerkes at
«Det er viktig å vurdere naturbaserte løsninger som tar hensyn til de naturlige forholdene på
stedet ved nye fysiske inngrep i elvebredder». I forbindelse med små inngrep i vassdrag kan
det henvises til Modul F1. 201: Erosjonssikring i bekker og kanaler i jordbrukslandskap og
Modul F0.101: Miljøtilpassing av sikring i vassdrag – små vassdrag (NVE sikringshåndbok).
For øvrig anbefaler vi at kommunen vurderer hvordan det kan sikres at miljøvennlige og
bærekraftige byggematerialer/produkter for idrettsanlegg velges fremfor de som forurenser
og har kort levetid (eks. gummigranulat som inneholder plast).
Naturmangfold
Ved vurdering av konsekvenser for naturmangfold er det i konsekvensutredningen lagt vekt
på truet og sårbar natur, herunder rødlistede naturtyper og arter. Dette er essensielt, men
det er samtidig viktig å opprettholde viktige beite- og trekkarealer for vanlig forekommende
viltarter, herunder de ulike hjorteviltartene. Viken fylkeskommune sitter ikke på kart som
viser trekkruter og særlig viktige beiteområder for hjorteviltet lokalt, og det er svært vanskelig
å vurdere det enkelte tiltaks potensielle konsekvenser for eksempelvis elgens forflytning i
området. Det er derfor viktig at lokal viltkompetanse kobles på og vurderer om de ulike
tiltakene vil kunne ha konsekvenser også for andre arter enn de rødlistede. Disse
vurderingene er særlig viktig der hvor tiltak vil snevre inn eller bryte sammenhengende
skogstrukturer som potensielt kan være viktige forflytningskorridorer.
Ved vurdering av tiltakenes effekt på høstbare viltarter anbefales det, i tillegg til
lokalkunnskap, å benytte fallviltregisteret aktivt: Gjennom registrering av påkjørsler viser
registeret hvilke områder som brukes av hjortevilt til forflytning over tid. I endringsforslag 28
(Folbergåsen, pukkverk) legges det eksempelvis beslag på en stor andel av en skogstruktur
som strekker seg ned mot Glomma. I dette området er det i fallviltregisteret registrert en
rekke påkjørsler på Fv 175 og lokalveinettet, noe som kan antyde at dette området aktivt
benyttes av hjortevilt under forflytning. Tiltak i slike områder bør vurderes særskilt av
personell med lokal viltkunnskap for å sikre at eventuelle konflikter avdekkes.
Masseforvaltning
Det er veldig positivt at kommunen har inkludert masseforvaltning som et tema i
kommuneplanen. Fylkeskommunen har noen anbefalinger basert på regional plan for
masseforvaltning i Akershus, som kan bidra til å løfte fagområdet ytterligere:
Samfunnsdelen
Det bør inkluderes strategier for bærekraftig masseforvaltning sammen med strategier for
klimaendringer og ivaretakelse av natur og miljø (4.3.1) og strategier for næring og
kompetanse (4.4.1). I samfunnsdelen bør det også vurderes om det kan inkluderes en strategi
som legger til rette for gjenbruk og minimalisering av overskuddsmasser, for eksempel
gjennom anskaffelsesprosesser.
Planbestemmelser
Minimalisering og gjenbruk av overskuddsmasser bidrar til å forlenge levetiden til viktige
naturressurser. I planbestemmelsene bør det derfor inkluderes en formulering som stiller krav
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om gjenbruk og minimalisering av overskuddsmasser i plan- og byggesaker. Formuleringen
bør sikre at dette ivaretas så tidlig som mulig i en planprosess.
Jordvern
Viken fylkeskommune har gjennom regional planstrategi 2020-2024 vedtatt en nullvisjon for
nedbygging av matjord i Viken. Det er svært positivt at 103 dekar fulldyrka jord, som er avsatt
til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan, tilbakeføres til LNF-formål. Det er også positivt
at kommuneplanbestemmelsene sikrer gjenbruk av matjord som går tapt ved utbygging.
Samtidig innebærer kommuneplanforslaget omdisponering av totalt 37,5 dekar fulldyrka jord
og 185,7 dekar dyrkbar jord til byggeformål. Vi oppfordrer kommunen til å vurdere ytterligere
tiltak for å minimere tapet av dyrka og dyrkbar jord.
Integrering
Demografi
I planen legger kommunen til grunn at Nes har en lav andel innvandrere. Vi ser imidlertid at
andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Nes kommune er doblet fra 8,56
prosent i 2012 til 17,69 prosent i 2022. Prosentandelen i 2022 ligger tett under andelen på
landsbasis (18,9 prosent). Veksten i Nes var høyere enn i gjennomsnittet i Viken, som økte fra
11,66 prosent til 22,38 prosent. I Viken-sammenheng er andelen i Nes kommune middels høy.
Det er grunn til å anta at andelen fortsatt vil være økende i planperioden.
Innvandrerbefolkningens levekår
Det går fram av planforslaget at mange innvandrere flytter etter endt utdanning på grunn av
manglende jobbtilbud. Innvandrerbefolkningen i Nes har en relativt høy sysselsetting, 65,2
prosent, mot 65,8 prosent for befolkningen unntatt innvandrere. Den sosiale ulikheten i
kommunen er, som i mange andre kommuner, likevel merkbar. Medianinntekt for
kommunens befolkning unntatt innvandrere er kr. 411 500. For hele innvandrerbefolkningen
er den kr. 343 900, og for innvandrere fra land i Øst-Europa etc. kr. 310 300.
5,4 prosent av kommunens befolkning unntatt innvandrere lever med vedvarende lavinntekt,
mens for kommunens innvandrere med bakgrunn fra Øst-Europa etc. er tilsvarende andel
29,6 prosent. 21,1 prosent av denne gruppen bor trangt, mens kun 5.8 prosent av
kommunens befolkning unntatt innvandrere bor trangt. 12,6 prosent av befolkningen unntatt
innvandrere og 30,2 prosent av innvandrere bor i leid bolig. Vi ser den samme trenden i
mange kommuner.
Folkehelse og boligsosiale hensyn
For å lykkes med god inkludering og deltakelse for innvandrere i sivilsamfunnet, er det behov
for å legge til rette for bedre levekår for de mest utsatte, økt resultatlikhet og økt kontakt
mellom innvandrere og øvrig befolkning. God integrering i lokalsamfunnet krever gode
muligheter for nærkontakt mellom innvandrere og øvrig befolkning i nabolag. I mange
kommuner finner vi eksempler på segregering av grupper med lavinntekt, inkludert familier
med innvandrerbakgrunn, ofte konsentrert i områder med lave boligpriser og tilhørende
skolekretser med høy innvandrerandel i elevmassen.
SSBs rapport Livskvalitet i Norge 2020 viser at innvandrere skårer signifikant dårligere enn
befolkningen ellers på 6 av 12 livskvalitetsindikatorer og at norskfødte med to
innvandrerforeldre skårer dårligere enn befolkningen ellers på 8 av de 12 indikatorene.
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En norsk undersøkelse viser at 37 prosent av innvandrere fra land i Øst-Europa osv. følte seg
vesentlig ekskludert fra samfunnet, mens tilsvarende andel i befolkningen uten
innvandrerbakgrunn utgjorde 4 prosent. Også andelen som ofte følte seg ensomme var
signifikant høyere i denne gruppen, 24 prosent mot 9 prosent.
SSBs undersøkelse «Livskvalitet i Norge 2020» viser at på landsbasis er innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre mindre fornøyde med bosted, fritid og økonomi enn øvrig
befolkning. En større andel av norskfødte med innvandrerforeldre er lite tilfreds med livet og
har dårligere psykisk helse, enn befolkningen i alt. Nabolag, venner og kjente er, i tillegg til
arbeidsplass de viktigste arenaene for kontakt.
Det er viktig å bryte trenden med sosioøkonomiske forskjeller. Vi anbefaler at et helhetlig
bilde av skjevfordelingen i sosioøkonomiske forhold for innvandrerbefolkningen legges til
grunnlaget for begge deler av kommuneplanen, så den blir et virkemiddel for å forebygge
sosial ulikhet mellom innvandrere og befolkningen unntatt innvandrere, og redusere
opphopning av homogene samfunnsklasser og befolkningsgrupper i boligområdene.
Kommunens planlegging bør aktivt stimulere til god inkludering og integrering, med plass for
at innbyggere fra ulike sosiale klasser og med ulik kulturell bakgrunn kan bo og omgås i felles
nærmiljø.
Sosial utjevning og mestring, livskvalitet og samfunnsdeltakelse for alle
Regjeringen legger bl.a. vekt på å skape et trygt og sosialt bærekraftig samfunn der alle kan
delta på like vilkår og forventer at kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge
levekårsutfordringer og bidrar til utjevning av sosiale forskjeller. 8 Vi merker oss at Nes
kommune vil jobbe for sosial utjevning og mestring for «flest mulig» og at «flest mulig» skal
oppleve tilfredsstillende livskvalitet og mulighet til å delta i samfunnslivet. Vi stiller oss
undrende til hvilken del av befolkningen kommunen ikke anser det mulig inkludere i
målgruppen for dette arbeidet. Vi anbefaler at kommunens mål om sosial utjevning, mestring,
livskvalitet og samfunnsdeltakelse skal gjøres gjeldende for alle innbyggere og at dette
gjenspeiles i hele kommunens planarbeid.
Kulturarv
Det er positivt at kommunen vil fremme kulturelt mangfold. Vi vil minne om at kommunen
også skal sikre god forvaltning av innvandrerbefolkningens kulturminner.9
Viken fylkeskommune anbefaler at konsekvensene av disse forholdene synliggjøres i det
videre arbeidet med kommuneplanen og kommunens øvrige planverk. Vi anbefaler videre å
benytte Vi i Viken 1_2021 Kunnskapsgrunnlag for integrering (1).pdf i planarbeidet.
Medvirkning
Kommunen legger til grunn at aktive og informerte innbyggere deltar i beslutningsprosesser
og forventer dialog om tjenester som angår deres liv. Plan- og bygningsloven pålegger
kommunene et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode
muligheter for medvirkning på annen måte.
Selv om ikke alle innvandrere skårer lavt på variabler for arbeid, levekår, ensomhet osv., ser vi
særlig at personer fra gruppen land i Øst-Europa etc. jevnt over skårer markant lavt på
variabler knyttet til levekår og livskvalitet. Dette tegner et bilde av en sårbar gruppe, og et
medfølgende ansvar for særskilt planlegging og tilrettelegging for utjevning av forskjellene og
forebygge at disse forplanter seg i nye generasjoner.
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Det er ikke å forvente at de mest sårbare selv tar initiativ til medvirkning. For å finne treffsikre
løsninger som kan skape endringer på sikt, må kommunen sikre at innvandrerbefolkningen,
særlig de mest sårbare, aktivt trekkes inn i medvirkningsprosessen i arbeidet med planen.
Viken fylkeskommune har opprettet et regionalt innvandrerråd, som fungerer på like linje
med de tre lovpålagte rådene. Vi anbefaler kommunene å opprette et kommunalt
innvandrerråd, for å sikre god medvirkning i planarbeidet og i andre sammenhenger som
angår innvandrerbefolkningen.

Merknader til endringsforslag i arealdelen
Viken fylkeskommune har merknader til følgende endringsforslag:
Endringsforslag nr. 11 Kvernberget næring
Forslaget innebærer omdisponering av et areal på ca. fem dekar fra LNF- til næringsformål og
berører Nes eskadrons telthus fra 1802. Kommunen vurderer at arealinnspillet kan få negativ
konsekvens for kulturminnet. I kommunens kulturminneplan er dette en bygning «vurdert til å
være av svært høy verneverdi» (kap 7.2). Kommunen har dessuten forstått det slik at telthuset
er fredet. Dette medfører ikke riktighet. Det er ikke registrert som fredet i Askeladden,
Riksantikvarens kulturminnedatabasen. I Landsverneplanen for Forsvaret er telthuset satt i
verneklasse 1, som normalt tilsier fredning. Dette ble imidlertid ikke gjennomført, og
eiendommen er i stedet solgt av Forsvaret med verneklausul. For kulturminneforvaltningen er
det krevende å følge opp en slik privatrettslig klausul om vern. Vi mener det bør legges en
hensynssone bevaring av kulturmiljø (H570) over eiendommen gbnr 60/14 med formål å
bevare telthuset som om det var fredet, i tråd med heftelsen på eiendommen.
Vi har ingen bemerkninger til den foreslåtte omdisponeringen så lenge eksisterende
boligbebyggelse i øst (Kongsvingervegen 1859 og 1861) blir beholdt. Hvordan hensynet til
kulturminnet ivaretas avklares best når det fremmes forslag til regulering av eiendommen.
Endringsforslag nr. 21 Hennivangen skog – Nes villmarksforum
Det foreslås utvidelse av næringsarealet for utmarksbasert turisme ved Hennivangen.
Endringen innebærer omdisponering av 59 dekar fra LNF- til næringsformål. Opprinnelig
forslag var på 135 dekar.
Det er positivt at endringsforslaget er redusert i omfang ved at byggeområdet er trukket bort
fra strandlinjen og at nedbygging av myr unngås. Endringsforslaget ligger i et område kartlagt
og verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde av typen utfartsområde (Eievarden). Det er
viktig at det stilles gode krav slik at allmenhetens friluftsliv ivaretas i området og at området
ikke framstår som privat. Vi minner om at det er viktig å ha fokus på universell utforming i
planleggingen av uteområder. Dette er særlig viktig i områder som planlegges tilrettelagt for
inkluderende friluftslivsaktiviteter.
Endringsforslag nr. 26 Solåsen
Endringsforslaget innebærer omdisponering av 210 dekar fra LNF og LNF spredt til
boligformål. Området ligger et stykke øst for eksisterende bebyggelse på Fenstad og har
relativt lang avstand til tilbud og tjenester. I konsekvensutredningen vurderes det at forslaget
er i strid med flere av kommunens arealstrategier og har negative konsekvenser for en lang
rekke temaer; naturmangfold, naturressurser, landskap, kulturminner og kulturmiljø,
friluftsliv, vannmiljø, forurensning og klimagass, boligmiljø og tettstedsutvikling, barn og unge,
teknisk infrastruktur, sosial infrastruktur og transportbehov.
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Området sammenfaller i stor grad med et område som ble foreslått ved forrige
kommuneplanrullering (innspill nr. 25 Ålandsvegen, Fenstad - benevnt B17 i plankartet).
Akershus fylkesutvalg fremmet i møte 10. november 2014 (FU-sak 123/14) innsigelse til dette
arealinnspillet med begrunnelse at det ikke bygget opp under målsetningene i regional plan
for areal og transport, som da var under utarbeidelse. Også daværende Fylkesmannen i Oslo
og Akershus og Statens vegvesen fremmet innsigelse, og arealinnspillet ble trukket av
kommunen etter mekling.
Vi mener at det er svært uheldig at området foreslås tatt inn i kommuneplanen på nytt nå.
Konflikten med regionale interesser er ikke blitt mindre siden forrige kommuneplanrullering. I
2021 utpekte Riksantikvaren to kulturlandskap av nasjonal interesse i Nes: Vormadalen på
52,8 km2 og Nestangen på 9,7 km2 (se Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i
Akershus. Rapport, Riksantikvaren 2021). KULA-status må få konsekvenser for
arealplanleggingen i disse områdene. Kommunens holdning til endringsforslag nr. 26 Solåsen
reiser spørsmålet om grensene for KULA er trukket riktig.
Grensen for KULA Vormadalen følger stort sett grensen for dyrket mark øst og vest for Vorma.
Endringsforslaget innebærer etablering av et større boligfelt i skogkanten rett øst for KULA
Vormadalen. Kommunen vurderer selv i konsekvensutredningen: «Etablering av et boligfelt
like utenfor dette KULA-området påvirker kulturlandskapet negativt. Boligfeltet ligger i en
skråning med svært god synlighet fra dalen». Innspillet er likevel bare gitt verdi -1 (der -3 er
dårligst) på denne parameteren. Vi mener at tiltaket medfører en uheldig virkning for
opplevelsen av KULA Vormadalen og at kommunen har vektet kulturminnehensynet for lavt.
Dette betyr ikke at fylkeskommunen generelt motsetter seg at det bygges enkelthus (boliger
eller fritidsboliger) mer spredt omkring KULA-områdene i Nes kommune, men at det må
gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle om tiltaket påvirker opplevelsen av kulturlandskapet
negativt i særlig grad.
Viken fylkeskommune fremmer innsigelse til endringsforslag nr. 26 Solåsen. Forslaget
vurderes å være i strid målsetningene i regional plan for areal og transport og medfører en
uheldig virkning for opplevelsen av et kulturlandskap av nasjonal interesse (KULA
Vormadalen). Forslaget er også i konflikt med en rekke øvrige hensyn fylkeskommunen skal
ivareta. Det er uheldig at et forslag som ble møtt med innsigelser og var gjenstand for mekling
i forrige kommuneplanrullering foreslås tatt inn på nytt.
Endringsforslag 28 Folbergåsen pukkverk/masseuttak
Forslaget innebærer omdisponering av ca. 200 dekar fra LNF-formål til råstoffutvinning og er
en utvidelse av eksisterende virksomhet. Utvidelsen sikrer videre utnyttelse av
mineralressurser i et område det allerede foregår uttak av masser. Det er i tråd med regional
plan for masseforvaltning å sette av arealer til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel.
Samtidig vurderes tiltaket å være i strid med flere av de vedtatte arealstrategiene og ha
negative konsekvenser for en lang rekke temaer; naturmangfold, naturressurser,
jordressurser, landskap, friluftsliv, vannmiljø, boligmiljø og tettstedsutvikling, folkehelse.
Det vil være vesentlig at det stilles krav om avbøtende tiltak i kommende reguleringsplan for å
minimere de negative konsekvensene. Det bør vurderes å redusere området noe for å unngå
inngrep i myr. Vi viser også til at det i fallviltregisteret er registrert en rekke påkjørsler i dette
området, noe som kan tyde på at området aktivt benyttes av hjortevilt under forflytning.
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Endringsforslag nr. 30 Frøyhov massedeponi
Forslaget innebærer omdisponering av et areal på 194 dekar fra LNF-formål til massemottak.
Tiltaket innebærer omdisponering av 31,8 daa fulldyrka jord og 113,2 daa dyrkbar jord i
perioden massemottaket er i drift. Ved ferdig oppfylt og planert terreng er hensikten å
tilbakeføre arealet til LNF-formål og dyrking av korn. Ca. 40 daa benyttes i dag til mottak og
lagring av rene masser. Resterende arealer beskrives som ravineområder og dyrkbar mark i
utfordrende terreng. Det ble påbegynt arbeid med reguleringsplan i 2009.
Reguleringsplanprosessen ble avsluttet før planen ble godkjent, og grunneier fikk i 2014
dispensasjon for å fylle ravinedalen.
Viken fylkeskommune anbefaler at det stilles krav om utarbeidelse av en miljøoppfølgingsplan
for kontroll og overvåking av miljøkonsekvenser, spesielt på vannmiljø og grunnstabilitet.
Endringsforslag nr. 52 Runnivegen 1
Viken fylkeskommune vurderer at Nes kommune i stor grad har fått til en god kobling mellom
kommunens kulturminneplan (kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017–
2030, vedtatt av kommunestyret 21. november 2017) og gjeldende kommuneplan. Det er
viktig at dette videreføres i den nye kommuneplanen.
Arealinnspill nr. 52 (Runnivegen 1) gjelder omdisponering av et ca. 5 dekar stort område
innenfor bevaringsområdet Årnes sentrum (hensynssone H570_10 i kulturminneplanen) til
boligformål. Arealet har til nå vært avsatt til utvidelse av gravplassen ved Årnes kirke i
kommunedelplan for Årnes. Arealinnspillet går ut på å tillate blokkbebyggelse eller rekkehus
med inntil 90 boenheter. På eiendommen står i dag bolighuset «Rosenheim» fra 1914.
Konsekvensen for kulturmiljøet er satt til -3 i kommuneplanens areal konsekvensutredning
(høringsforslaget), med følgende merknader: «I KDP er det tydelige føringer om bevaring og
istandsetting etter antikvariske prinsipper. Endringsforslaget gir store negative konsekvenser
for kulturmiljøet». Kommunens konklusjon er likevel at området kan bebygges, men med
færre boenheter enn ønsket i arealinnspillet.
Vi stiller oss undrende til kommunens konklusjon og mener at eksisterende planer klart peker
mot at området ikke bør utvikles. Det er for så vidt positivt at det er tatt inn i
kommuneplanbestemmelsene at det skal utarbeides reguleringsplan som tar hensyn til at
feltet inngår i hensynssone kulturmiljø og at høyder, volumer og plassering skal tilpasses
bebyggelsen i området og hensynta Årnes kirke. Vi vil påpeke at retningslinjene til
hensynssonen slår fast at kulturminneregistrerte bygninger i hensynssonen bør bevares og
istandsettes etter antikvariske prinsipper. Dette sikres ikke i kommuneplanbestemmelsene.
For Viken fylkeskommune er det avgjørende at Årnes sentrum – ikke minst som en
konsekvens av hensynssonen H570_10 i kulturminneplanen – i mindre grad enn andre
stasjonsbyer i Akershus er endret. Man har hatt god styring på utviklingen, og det relativt
intakte kulturmiljøet er etter vår oppfatning av regional interesse. Viken fylkeskommune
legger følgelig stor vekt på at vernearbeidet videreføres i tråd med intensjonene kommunens
kulturminneplan. En større utbygging innenfor hensynssonen er ikke ønskelig og kan føre til
utbyggingspress og krav om likebehandling andre steder innenfor bevaringsområdet, noe som
vil undergrave verneplanen. På denne bakgrunn fremmer vi innsigelse til arealinnpill nr. 52
(Runnivegen 1).
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Endringsforslag nr. 67 Skogbygda
Innspillet gjelder omdisponering til boligformål av 28,1 dekar, som i gjeldende kommuneplan
er avsatt til friområde og offentlig eller privat tjenesteyting. I henhold til
konsekvensutredningen strider forslaget mot flere arealstrategier og gir moderate negative
konsekvenser for en rekke temaer; naturmangfold, jordressurser, landskap, vannmiljø,
forurensning og klimagass, bomiljø og tettsted, folkehelse, barn og unge, teknisk infrastruktur,
sosial infrastruktur og transportbehov.
Regional plan for areal og transport har en forventning om at utvikling utenfor prioriterte
vekstområder begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljøer. I lys
av at omdisponeringen er vurdert å ha en rekke negative konsekvenser, forutsetter vi at
kommunen vurderer om arealet som omdisponeres til boligformål kan reduseres.
Det er positivt at det er stilt krav om utarbeidelse av reguleringsplan med nødvendig
rekkefølgekrav for å sikre opparbeidelse av en kvartalspark med tilbud for alle aldersgrupper.
Dette vil kunne imøtekomme kravet i rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging om at
det ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i
bruk eller er egnet for lek skal skaffes fullverdig erstatning.
Endringsforslag nr. 71 Sagstuåsen hyttegrend
Forslaget innebærer omdisponering av ca. 130 dekar til fritidsbebyggelse med hensikt å
tilrettelegge for 40 fritidsboligtomter. Arealet utgjør en del av et areal som i gjeldende plan er
avsatt til LNF-formål med åpning for spredt fritidsbebyggelse. Det ble i 2020 varslet oppstart
av arbeid med reguleringsplan for en del av området.
Forslaget er i konsekvensutredningen vurdert å ha negative konsekvenser for blant annet
naturressurser og vannmiljø. Det utløser behov for ytterligere vurdering av hvilke avbøtende
tiltak som er nødvendig for å hindre forringelse av vassdragene i området. Vi anbefaler sterkt
å unngå nedbygging av intakte myrer. En oppdatert kartlegging av naturverdier knyttet til myr
og Sagstua bekkedrag kunne brukes som grunnlag for en kost-nytte miljøvurdering og mulige
justeringer av forslaget.
Endringsforslaget ligger i et område kartlagt og verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde
av typen utfartsområde (Eievarden). Området rundt Sagstusjøen et attraktivt turområde både
sommer og vinter og brukes blant annet til fisking, bading, tur- og skigåing. Det er viktig at det
stilles krav om at allmenhetens friluftsliv ivaretas. Vi viser også til merknader knyttet til hytter
og friluftsliv.
Endringsforslag nr. 72 Øvre Drognes grusbane og nr. 76 Kjuushagen
Områdene på Øvre Drognes, med eksisterende grusbane, og Kjuushagen, som er avsatt til
byggeområde for mulig nytt idrettsanlegg og skole, foreslås omdisponert til henholdsvis
boligutvikling og LNF-formål. Etter det vi kan se foreslås det ikke arealer som erstatning for
denne omdisponeringen.
Arealet på Kjuushagen består av 80 dekar fulldyrka mark. Det er svært positivt at den dyrka
marka blir bevart. Samtidig ønsker Viken fylkeskommune å påpeke viktigheten av det avsettes
arealer til og tilrettelegges for idrettsformål i nærheten av boligområder. Årnes stadion har en
god beliggenhet i nærheten av Årnes sentrum. Det vil med all sannsynlighet være behov for
utvidelse av idrettsparken i fremtiden. Vi anbefaler at hensynet til fremtidig utvidelse av
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idrettsparken vurderes i det videre planarbeidet, og at behovet for arealer for fysisk aktivitet
ivaretas.
I denne sammenheng viser vi til at det i forbindelse med vurdering av spillemiddelsøknad i
2022 til Årnes stadion ble gitt tilbakemelding om krav om erstatningsareal for kastøvelser for
friidrett som følge av at stadion blir bygget om til kunstgress. For at Raumnes og Årnes skal
kunne tildeles spillemidler til kunstgress på friidrettsstadion må hensynet til kastøvelser
ivaretas. Nes kommune bør sammen med idrettslaget vurdere om forslaget til omdisponering
ivaretar dette.

Konsekvenser og vurdering av bærekraft
Arealbruk og energibruk basert på fossile råstoff er utpekt som de to viktigste
menneskeskapte faktorene som påvirker planetens klima. Innføringen av FNs bærekraftsmål
som rammeverk må få kvalitativ betydning for planarbeidet i alle kommuner, og for de
løsninger som velges i planene. Planetens tålegrense må danne rammen for all aktivitet og
utvikling. Kommuneplaner er en viktig del av arbeidet med å nå målsetningene i FNs
bærekraftsmål.
Nes kommune har vedtatt mange gode målsetninger og strategier, og med noen justeringer
vil forslaget til ny kommuneplan være et godt verktøy innenfor mange temaområder. Vi
oppfordrer kommunen til å justere planforslaget i tråd med våre merknader knyttet til
fylkeskommunens ansvarsområder.
Når det gjelder areal- og transportplanlegging vurderer Viken fylkeskommune at forslaget i for
liten grad bygger opp under FNs bærekraftsmål og målsetninger fastsatt i regional
planstrategi for Viken for perioden 2020-2024 og gjeldende regionale planer.
Kommuneplanen legger til rette for at en stor andel av veksten i kommunen kommer andre
steder enn i det prioriterte vekstområdet Årnes. Det vil etter fylkeskommunens vurdering
gjøre det krevende for kommunen å nå en del av målsetningene den selv har vedtatt samt
nasjonale og regionale føringer.
For eksempel vil et spredt utbyggingsmønster bidra til mer bilbruk, noe som vil kunne gjøre
det vanskeligere å nå kommunens og Viken fylkeskommunes fastsatte mål om 80 prosent kutt
i utslipp av klimagasser innen 2030 sammenlignet med 2016 og FNs bærekraftsmål nr. 13 om
å stoppe klimaendringene. Spredt utbygging har også konsekvenser for trafikksikkerhet. Det
vil for eksempel kunne medføre store utgifter til trafikksikringstiltak å oppnå
kommuneplanens mål om at det skal være trygt å ferdes i trafikken for alle trafikanter, som er
en målsetning i tråd med målsetninger i FNs bærekraftsmål og regionale planer.

Vedtakskompetanse
Beslutningen treffes med hjemmel i reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i
Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.5.2, g.
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