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 Mål og føringer for planarbeidet 

5.1. Kommunale føringer 
Kommunens kunnskapsgrunnlag for lokal, bærekraftig samfunnsutvikling – inkludert oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer (2020-2023) vil være viktig og sentralt grunnlag for 
planarbeidet. Dokumentet gir oversikt over viktige utviklingstrekk og utfordringer i Nes kommune 
og inneholder forslag til bærekraftmål som retningsgivende for det videre planarbeidet i 
kommunen.  
 
Planstrategien (2020-2023) inneholder blant annet de fire områdene som bør stå sentralt i 
kommunalt planarbeid, og som dermed er førende for kommuneplanarbeidet. Planstrategien 
inneholder en planoversikt over sentrale nyere kommunedelplaner, temaplaner og strategier 
innen ulike sektorer som har relevans for det videre planarbeidet, samt oppdaterte bærekraftmål. 
 

5.2. Regionale føringer 
 

- Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (R-ATP), vedtatt i Oslo kommune 
og Akershus fylkeskommune desember 2015. 

 
- Regional plan for handel, service og senterstruktur, vedtatt av Akershus fylkesting 

17.12.2018 og godkjent ved Kommunal- og moderniseringsdepartement 10.06.2020.  
 

- Regional plan for klima og energi i Akershus (2018-2050) 
 

- Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 – Aktivitetsløftet. 
 

- Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025. 
 

- Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018, vedtatt av 
Fylkestinget 25.11.2019. 

 
- Regional plan for masseforvaltning i Akershus. 

 
- Regional plan for vannforvaltning av Glomma vannregion. 

 

5.3. Nasjonale føringer 
 

- Nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken Alle trenger et trygt hjem 2021-2024 
 

- Melding til Stortinget 15 (2017-2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre 
 

- Omsorg 2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015- 2020. 
 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
ved kgl. res. 26.09.2014. 

 
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt ved 

kgl.res. 28. september 2018. 
 

- Veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, 
Bane NOR mars 2020. 

 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt ved kgl. 

res. 14.05.2019. 
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- FNs 17 bærekraftmål skal ligge til grunn for kommunens samfunns- og arealplanlegging.  

 
- Fylkesmannens forventningsbrev for 2020. 

Statsforvalteren i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2021 ble 
sendt kommunene 28. januar 2021, som et vedlegg til forventningsbrevet. 

 
 
 


