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Vedtatt i kommunestyret 2.11.2021

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 11.03.2022

Vedtak
Nes kommunestyre fattet følgende vedtak i møte 2.11.2021 (Sak 21/126 ):
Planprogram for rullering av kommuneplanen, datert 06.10.21, fastsettes med hjemmel i plan og
bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.
Kommunestyret støtter opp om forslaget om utarbeidelse av egen gravplassmelding (temaplan).
I videre arbeid med bærekraftsmålene om helse og livskvalitet, bevaring av naturmangfold og
ansvarlig forbruk bes kommunen vurdere:
1) Arealnøytralitet, for å ivareta matjord, naturmangfold og friluftsområder.
2) Lyd- og lysstrategi, for å ivareta natur og bo- og livskvalitet i kommunen.
3) Framtidsretta bygningsteknologi - herunder valg av miljøvennlige bygningsmaterialer.
4) Plan for materialgjenvinning på 55% for husholdningsavfall og 65% for emballasjeavfall innen
2025, jf. EUs nye avfallsdirektiv.

Oppfølging av vedtaket/videre arbeid
Kommunestyrets vedtak vil følges opp gjennom følgende:
1) Arealnøytralitet, for å ivareta matjord, naturmangfold og friluftsområder
Å oppnå arealnøytralitet innebærer at vi gjenbruker og fortetter allerede utbygde arealer
fremfor å bygge ut mer natur, og stanse veksten i arealforbruk. For å kunne måle
arealnøytralitet må det føres et arealregnskap i kommunen. Et arealregnskap er en oversikt
over hele kommunens areal, som viser hvor mye arealer som er brukt til bolig, næring,
samferdsel, LNF m.m., men også for å regne ut hvor mye av dette arealet som faktisk er
utbygd, slik at man kan planlegge fremtidig arealbehov og arealbruk. Et arealregnskap bør
også vise antall dekar fulldyrket, overflatedyrket, beiteområder og skogsområder, og
naturtypeområder. Et arealregnskap vil være nyttig for å kunne vurdere om planen er i tråd
med FNs bærekraftsmål. Et slik arealregnskap gir kunnskap som kan bidra til å stoppe den
stadige økningen av omdisponering av naturområder til utbyggingsområder. For å oppnå
arealnøytralitet må en dermed klare seg med de områdene som allerede er planlagt for
utbyggingsformål ved å fortette og gjenbruke arealene, eventuelt bytte nye
utbyggingsområder mot områder som tilbakeføres til natur. Arealregnskapet vil være del av
planforslaget til arealdelen.
2) Lyd- og lysstrategi, for å ivareta natur og bo- og livskvalitet i kommunen
Punktet vedr. utarbeidelse av en lyd- og lysstrategi vil kreve ekstra ressurser og bør vurderes
særskilt i forbindelse med budsjettprosess og kommende rullering av planstrategi i etterkant
av lokalvalget. Kommunedirektøren vil komme tilbake til en kort politisk sak om dette.
3) Framtidsretta bygningsteknologi – herunder valg av miljøvennlige bygningsmaterialer
4) Plan for materialgjenvinning på 55 % for husholdningsavfall og 65 % for emballasjeavfall
innen 2025, jf. EUs nye avfallsdirektiv.
De føringene i vedtakets punkt 3 og 4 er så langt det har vært mulig, innarbeidet og ivaretatt i
planforslaget. Enkelte forhold må også følges opp i andre prosesser. Det vises her til arbeidet
med tiltaksdel for kommunedelplan for klima, energi og miljø.
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Formål med rullering av kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsdokument som gir føringer for
den langsiktige samfunnsutviklingen og arealdisponeringen i kommunen og ivaretar både
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.
Kommuneplanen omfatter to deler: samfunnsdel og arealdel. Samfunnsdelen fastsetter
kommunens mål og strategier for samfunnsutvikling og gir retningslinjer for hvordan disse skal
gjennomføres. Kommuneplanens arealdel fastsetter fremtidig arealdisponering i planperioden, og
består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering,
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningslovens § 10-1. Ved behandling
av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om det er behov for å revidere gjeldende
kommuneplan.
Planstrategi for Nes kommune i perioden 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret den
22.09.2020. Planstrategien har som mål å sikre den politiske styringen av planoppgavene som
prioriteres, og at prioriteringen bygger på en bred vurdering av kommunens utfordringer.
Kommunestyret vedtok parallell rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
1.1. Om planprogrammet
Det følger av plan- og bygningslovens § 4.1 at et planprogram skal utarbeides som grunnlag for
kommuneplanarbeidet.
Foreliggende planprogram danner grunnlaget for arbeidet med rullering av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel og skal, i tråd med plan- og bygningsloven, redegjøre for:
 Formålet med planarbeidet.
 Viktige føringer for planarbeidet.
 Planprosessens opplegg, frister og deltakere
 Medvirkningsprosessens opplegg
 Alternativer som skal vurderes
 Behovet for utredninger
Siden samfunnsdelen og arealdelen skal rulleres samtidig, vil planprogrammet også omfatte
arealstrategier.
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med varsling om
oppstart av planarbeid. Planprogrammet sikrer tidlig medvirkning og forutsigbarhet og bidrar til en
effektiv gjennomføring av planprosessen.
Sentrale fagord og begreper som er brukt i planprogrammet er nærmere forklart i kapittel 6.
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1.2. Om kommunens utfordringer
1.2.1. a) Demografi, bolig- og arealstruktur.
Nes kommune har en årlig befolkningsvekst på om lag 1,5 prosent. Tyngdepunktet av
befolkningen i Nes nå er midt i livet. Andelen barn i befolkningen i Nes (21,6 %) er likt som
landsgjennomsnittet, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Det er per nå ikke så mange
eldre, når man ser på befolkningen som helhet. Forventet levealder øker stadig, og derfor ventes
det en kraftig økning i andelen eldre i årene som kommer, mer enn landsgjennomsnittet.
Når en ser på befolkningsveksten og fordelingen av aldersgrupper, vil det i årene fremover være
behov for flere boliger med forskjellig størrelse og ulike fasiliteter i Nes. I dag er det få boliger
som passer for eldre innbyggere som ikke lenger kan eller ønsker å bo i enebolig. Det er også
mangel på egnede boliger som gir yngre enslige og/eller par mulighet til å komme inn i
boligmarkedet.
De nasjonale og regionale forventningene om fortetting og transformasjon, og konsentrert
utbyggingsmønster innebærer noen utfordringer for kommunen. Noen av utfordringene knyttet til
disse føringene er at kommunen har:
- En historisk struktur med flere tettsteder som ligger spredt i kommunen
- En boligstruktur som i hovedsak består av eneboliger
- Stor vekst utenfor det prioriterte vekstområdet som er Årnes
- Det er billigere å bygge på jomfruelig mark utenfor Årnes enn å transformere arealer i
Årnes
- Boligreserver i kommuneplanen som er avhengige av vann- og avløpsløsninger og
skolekapasitet, og dermed ikke kan bygges med en gang, men som regnes med i
boligreservetallet
- Utbyggingspress i LNF-områdene. Nes har store områder med LNF-spredt og den årlige
utbyggingskvoten på 10 boliger, brukes fort opp. Enkelte grender innenfor noen av LNFspredt områdene har endret karakter til små boligområder.
- Gitt en del dispensasjoner i Nes for bygging i LNF-områder (uten åpning for spredt
boligbygging).
Nes kommune har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og forutsigbar
næringsutvikling. Kommunen må bidra og legge til rette for videreutvikling og vekst i både nye og
eksisterende næringer. Et satsningsområde for Nes er næringer innen det grønne skiftet, blant
annet innen sirkulærøkonomi. Koronapandemien har vist at det er viktig å ha et robust og variert
næringsliv. Turisme er ikke prioritert i næringsplanen, men kan være mer aktuelt nå, spesielt
nærturisme. Nes har mulighet til å videreutvikle sine kvaliteter med skoger, elver og
landbruksområder.
Næringsstrukturen påvirker pendlerstrømmen. I Nes jobber 52 prosent av de sysselsatte i en
annen kommune, størst andel jobber i Oslo. Det er få kunnskapsbedrifter i kommunen og lite
variasjon i arbeidsmarkedet.
Ny trasé for E16 kan påvirke utbyggingsstrukturen, spesielt for næring.
Bygging og klimautfordringer kan føre til tap av verdifull matjord og gjøre det utfordrende å
oppfylle nasjonale mål om å øke matproduksjonen. Nes har med sine store landbruksressurser
og innovative landbruksnæring mulighet for å gjøre en innsats som kan ha betydning både lokalt
og nasjonalt.
Deler av Nes kommune ligger under marin grense, med kartlagte soner med høy fare for
kvikkleireskred. Kartleggingen er ikke fullstendig. Framtidige klimaendringer med mer regn, øker
faren for kvikkleireskred.
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1.2.2. b) Levekårsforskjeller
I Nes, som i resten av landet, er det en økning av innbyggere med utfordringer knyttet til egen
psykisk helse. I Nes er andelen med ikke-smittsomme sykdommer, fedme og psykiske lidelser
større enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Flere unge opplever ensomhet og stress. Ifølge
Ungdata-rapporten er bare 58 prosent av ungdomsskoleelevene i Nes fornøyd med lokalmiljøet
sitt. Andelen ungdom som sier at de føler seg trygge når de ferdes i nærmiljøet på kvelden, er
noe lavere i Nes enn i Akershus og Norge. Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på
en annen måte enn foreldrene, og trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne
aldersgruppas velferd. En nasjonal utfordring er at befolkningen generelt blir mindre aktiv, og i
Nes er det flere inaktive barn og unge enn ellers i fylket.
Høy kompetanse blant barnehage- og skoleansatte er sentralt for å realisere en tidlig innsats. I
Nes har 29 % av de ansatte i barnehage en barnehagelærerutdanning (private og kommunale).
Flere barnehager i Nes søker om dispensasjon fra utdanningskravet i pedagognormen. Det er en
utfordring at andelen ansatte med barnehagelærerutdanning i barnehagene i Nes ikke øker.
En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Det må derfor fortsatt jobbes for
en positiv utvikling når det gjelder læringsmiljø og læringsresultater i Nes. Det er fortsatt en lavere
andel elever som fullfører videregående skole i Nes enn for øvrig i hovedstadsregionen, men det
er en bedring. Det er lav andel høyt utdannede i kommunen.
Det er sosiale forskjeller i forventet levealder i Nes, som i Viken og Norge som helhet. I Nes
skiller det gjennomsnittlig 5,4 år i forventet levealder for en som har grunnskole som høyeste
utdanningsnivå, sammenlignet med en som har videregående eller høyere utdanning.
Nes har lav sysselsettingsandel. Andelen helt arbeidsledige i Nes har hatt en nedgang siden
2015. Arbeidsledigheten er generelt noe høyere blant menn enn kvinner, og høyest blant unge
voksne. Om lag 70 % av antall arbeidsledige har utdanning tilsvarende grunnskole eller
videregående nivå. Relativ lav sysselsettingsgrad av unge voksne er en utfordring for Nes.
Nes har en lav andel innvandrere. Mange innvandrere flytter etter endt utdanning på grunn av
manglende jobbtilbud. Det bor flest innvandrerfamilier på Neskollen og få i Årnes.
Nes ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet når det gjelder andelen barn som
barnevernstjenesten mottar bekymringsmelding for.
1.2.3. c) Klimaendringer og klimatilpasning.
Globale klima- og miljøutfordringer påvirker også Nes. Klimaet er i endring, med blant annet mer
intens og lokal nedbør som kan gi mer flom og flere jord- og leirskred. Utfordringen er både å
dempe klimaendringene og redusere virkningene av dem. Kommunen har viktige roller og
virkemidler i sektorer som står for omtrent halvparten av norske klimagassutslipp:
utbyggingsstruktur, transport, energiforsyning, oppvarming av bygg, vann og avløp, avfall og
landbruk.
Klimaendringer kan endre forutsetningene og rammene for mange av kommunens oppgaver.
Innen arealforvaltning og næring må det tas mer hensyn til framtidens klimaendringer ved valg av
utbyggings- og rekreasjonsområder, forvaltning av naturen og økosystemer og
overvannshåndteringer. Klimaendringer får konsekvenser for kommunens beredskap, hvilke
helsetjenester befolkningen vil behøve og det generelle folkehelsearbeidet.
Over halvparten av vannforekomstene i Nes kommune oppnår per i dag ikke miljømålene som
følger av Vannforskriften. Dette skyldes ulike påvirkninger. Kommunen har blant annet ansvar for
å følge opp på landbrukssektoren og avløpssektoren.
Ivaretakelse av natur og miljø er et viktig tema i det videre planarbeidet. I SABIMAs rangering
«Naturkampen» scorer Nes kommune dårlig (nr. 264 av 356). Her er det flere faktorer som spiller
inn, og det vurderes at Nes kommune her har et forbedringspotensial.
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1.2.4. d) Flere oppgaver og større ansvarsområder til en lavere kostnad
Nes er en mellomstor kommune i en attraktiv region med gode forutsetninger for å sikre fremtidig
vekst og et godt tjenestetilbud. Staten overfører jevnlig flere oppgaver uten nødvendig
finansiering. Dette utfordrer oss til å finne nye og smartere løsninger på tvers, digitalisere,
effektivisere og skape resultater sammen med lokalsamfunnet. Kommunen må fortsette arbeidet
med innsparinger i driften og igangsatt nødvendig omstillings- og omorganiseringstiltak. Nes vil
arbeide med ressursmobilisering og samhandlingsmetodene som kommer fram i Kommune 3-0
for at ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv sammen finner ut hvordan et behov eller en
utfordring skal løses.
1.3. Evaluering av gjeldende plan
Kommuneplanen brukes aktivt, og kommunen har erfart at det er flere forhold med både
samfunnsdelen og arealdelen som tilsier behov for rullering.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2013 og med en begrenset oppdatering av mål og
strategier i 2019. Den inneholder mål, strategier og satsingsområder både for
kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon.
Samfunnsdelen har en omfattende måldel med til sammen 8 mål for ulike satsingsområder. Selv
om det var et mål for planarbeidet at målene og strategiene skulle være kortfattet og konkrete,
har erfaringene med planen vist at den likevel er for omfattende. Innholdet i målene fungerer, og
noen av målene kan bestå med mindre tilpasninger. Samtidig er det flere mål som har gjort videre
anvendelse mot handlingsprogram og økonomiplan utfordrende. Siden målene kan tolkes i ulike
retninger, og formuleringene er noe uklare, er det vanskelig å vurdere om målene er nådd.
Målene bør derfor konkretiseres og omformuleres, slik at de kan bli mer målbare og vise
retningen kommunen ønsker å gå.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2015, og det ble gjennomført en enklere oppdatering av
arealdelen i 2019. Det er behov for et oppdatert og klarere styringsverktøy som i større grad
møter dagens utfordringer for arealbruken.
Nes kommune har en spredt boligstruktur. Den har bakgrunn i den historiske utviklingen hvor en
ønsket å ivareta grendene og datidens skolekretser ved å åpne for spredt boligbebyggelse i
tilknytning til de eksisterende grendene. Fremdeles foregår en del av boligveksten i Nes i LNFspredt områdene, selv om de årlige kvotene for boliger gir begrensninger. En del av boligveksten
i Nes foregår også i rene LNF-formål gjennom dispensasjon. Det er lavere infrastrukturkostnader i
tettbygde områder og lettere å gå og sykle til målpunkt, spesielt for barn og unge. Det er behov
for et større fokus på arealeffektivisering og LNF-spredt områdene bør vurderes. Både fordi deler
av enkelte LNF-spredt formål har fått mer karakter som mindre boligfelt, men også fordi spredtområdene strekker seg over så store areal at det er vanskelig å styre hvor ny boligbebyggelse
kommer.
Kommunen har flere urealiserte boligformål. Det kan gi en bedre forutsigbarhet å ta en
gjennomgang av de urealiserte boligformålene sett opp mot boligbehov og boligreserver, samt å
vurdere lokalisering og avgrensning.
Det er også en erfaring at lokale og kortreiste tilbud som lokalmat, lokalvarer, «inn på tunet» og
gårdsturisme er mer ettertraktet. Disse forholdene bør vurderes i planarbeidet.
Det er ellers etterspørsel i å ta i bruk gården til næringsvirksomhet utover landbruksbasert
næringsutvikling, fordi det er billigere og enklere enn å bygge på større næringstomter. Dette kan
ha startet i det små, som har vært praktisk å drive på egen eiendom, men der enkelte etter hvert
har utviklet seg, blitt mer arealkrevende og «vokst seg ut av tunet».
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Overvannshåndtering og generell risiko og sårbarhet bør være gjenstand for grundig vurdering i
planarbeidet, spesielt med tanke på at store deler av kommunen ligger under marin grense.
Generelt bør det bli bedre kobling mellom plankart og bestemmelser.

Planprosessen
2.1. Fremdrift
Framdriftsplanen gjelder prosessen for arbeidet med planprogrammet og for selve rulleringen av
kommuneplanene samfunnsdelen og arealdelen.
Planprogram;
• Planprogram til politisk drøfting etter påske 2021
• Planprogram til vedtak om høring i slutten av juni 2021
• Planprogram på høring i juni-august 2021
• Planprogram, fremmes for vedtak oktober 2021
Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
• Oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel parallelt med
høring av planprogrammet
• Medvirkning og -prosesser sommer og høst 2021
• Planforslag til vedtak om offentlig høring vinteren 2022
• Høring våren 2022
• Planvedtak kommuneplanens samfunnsdel og arealdel høsten 2022
2.2. Organisering
Kommunestyret fastsetter planprogrammet og vedtar kommuneplanen.
Formannskapet er kommuneplanutvalg og er politisk styringsgruppe. Formannskapet legger
planprogram og planforslag ut på høring og offentlig ettersyn, avklarer strategiske retninger og
innhold i planprosessen.
Det legges til rette for bred kommunal administrativ medvirkning og faglig involvering tilpasset
problemstillingene det jobbes med.
2.3. Opplegg for medvirkning, informasjon og samordning
God medvirkning er nøkkelen for en god planprosess. Det skal så tidlig som mulig legges til rette
for medvirkning for innbyggere, lag og organisasjoner, både i prosessen med planprogrammet og
i arbeidet med selve kommuneplanen. Det skal være en åpen, bred og tilgjengelig
medvirkningsprosess med medvirkningsmetoder som skal få flest mulig engasjert og involvert i
planarbeidet. Slik skal det skje:
Minimum (lovpålagt)
 Informasjon på kommunens nettside
 Annonse i lokalavisen
Digital informasjon og medvirkning:
 StoryMap – digital planfortelling
 Sosiale medier for eksempel Facebook, Instagram og/eller Snap chat med for eksempel
emneknaggen: #Neskommuneplan2021
 Spørreundersøkelser
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Møter:
 Folkemøter (kan også «streames». Informasjon og dialog)
 Møter i kommunale råd (informasjon og dialog)
 Fritidsklubben (temamøter, informasjon og dialog)
 Åpne kontordager (dialog)
Kommunen ønsker innspill til rulleringen av kommuneplanen. Medvirkning fra allmennheten,
interessenter, overordnede organ og berørte parter er både lovpålagt og en viktig del av
utviklingen av Nes-samfunnet. Det gir mulighet for at viktige planoppgaver, planhensyn og
aktuelle utredningsbehov kan fanges opp og vurderes tidlig i planprosessen.
For å håndtere innspillene gjennomfører kommunen først en tidlig siling av innspillene etter
temaene for planarbeidet. Dette gjøres ved at alle innspill samles i ett dokument med
sammendrag av innspillene og administrasjonens faglige vurderinger. For innspill til arealdelen vil
innspillene vurderes etter trafikklysmodellen: Dokumentet blir grunnlaget for en gjennomgang
hvor en siler hvilke innspill som er i tråd med plantema og hvilke som skal avvises eller endres.
Silingen skal behandles politisk.
Innspill som går videre til konsekvensutredning får grønn farge
Innspill som kan gå videre til konsekvensutredning med noen endringer får oransje farge
Innspill som ikke tas videre til konsekvensutredning får rød farge
Eksempel på vurderingskriterium:
Ingen konflikt
Middels konfliktpotensiale
God måloppnåelse
Mindre god måloppnåelse
I tråd med plantema
I tråd med plantema
Tettstedsutvikling
Inkludering
Næringsutvikling
Folkehelse

Høyt konfliktpotensiale
Dårlig måloppnåelse
Ikke i samsvar med plantema
Naturfare
Truer natur-, landbruks- eller
kulturminneverdier
Segregering
Samfunnssikkerhet

Innspillene som gjelder arealendringer og som går gjennom silingen, går videre til
konsekvensutredning. Etter konsekvensutredningen står en igjen med de innspillene som skal inn
i arealplanforslaget.
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Tema og problemstillinger
3.1. Innledning
Både kommunens visjoner, verdier og videre satsingsområder skal drøftes og vurderes i
planarbeidet. Disse kan bli revidert ved behov. Temaene planstrategien har pekt ut som sentrale
for videre planarbeid er:
a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling
b) Næringsliv og kunnskapsutvikling
c) Klimaendringer og -tilpasninger
d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig
I planarbeidet vil disse temaene bli behandlet. Under blir hvert tema beskrevet sammen med
tilhørende spørsmål til det videre arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen. Spørsmålene er
ikke uttømmende, men skal bidra til at planarbeidet tar for seg de utfordringene som kommunen
står ovenfor i dag. Spørsmålene er arbeidsverktøy og skal hjelpe kommunen med få belyst,
drøftet og avklart ulike sider ved kommuneplan temaene. Spørsmålene kan også være
utgangspunkt for medvirkningsprosessene, men må da bearbeides videre for å få mest mulig
informasjon og nytte av medvirkningen.
Eksisterende planer og strategidokumenter berører også ovennevnte tema. Eksempelvis kan
helhetlig boligstrategi være et viktig virkemiddel for sosial utjevning, og flere gode leveår i eget
hjem for den aldrende delen av befolkningen.
3.2. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling
Vedtatte nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging setter mål og krav til
framtidig tettsteds- og utbyggingsstruktur. Det skal legges til rette for utbygging i tettsteder med
gode muligheter for bra kollektivdekning og større tettsteder. Det vil kunne styrke grunnlaget for
levende tettsteder, økt kollektivtransport, sykling og gange. Årnes som kommunesenter har rollen
som «prioritert tettsted».
Grendestrukturen i Nes er historisk basert, og er ikke i samsvar med overordnede prinsipper for
areal- og transportplanlegging. I framtidig planarbeid blir det viktig å balansere ulike hensyn, og
finne noe rom for vedlikeholdsvekst også i de mindre tettstedene.
Kommunedelplan for Årnes gir rammer for videre utvikling av Årnes, og skal sikre at grepene som
tas blir helhetlige. Denne planen skal også sikre felles satsning og samordning av virkemidler.
Det er viktig at kommunens boligtilbud og institusjoner lokaliseres riktig og utbygges i takt med
behovet, samt at Årnes har en hensiktsmessig sosial og teknisk infrastruktur. Gjennom etablering
av kulturarenaer og ulike typer møteplasser skapes mestring, tilhørighet og opplevelser på tvers
av alder/ generasjoner/ hele livsløpet. Dette vil både være tema i sektorenes planer og i
kommuneplanen.
Hva skal svares på ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
Samfunnsdel:
 Hvordan styrke Årnes som kommunesenter og prioritert tettsted?
 Hvilke kommunale boligbehov/institusjoner/tjenester skal bygges i Årnes og når?
 Hvordan kan man sikre helhetlige og bærekraftige grep i forbindelse med
utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling?
 Hvordan skal planleggingen styrke grunnlaget for vitale tettsteder?
 Hvilke tettsteder skal styrkes?
 Hvordan sikre øvrig vedlikeholdsvekst i grendene?
 Hvordan sikre at vedlikeholdsveksten ikke utvikles på bekostning av Årnes?
 Hvordan sikre at vedlikeholdsveksten tar hensyn til landbruksarealene?
10
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Hvordan skal man sikre at det tas boligsosiale hensyn i utbyggingsområdene?
Hvordan øke bruken av kollektivtransport? Hvilke traseer kan utvikles til gode
kollektivakser innad i kommunen? Hvordan støtte opp om bussruter til Årnes?
Hvordan øke bruken av sykling og gange?
Hvordan balansere ulike hensyn i fremtidig planarbeid?
Hvordan skal kulturarenaer, aktivitetsområder og ulike typer møteplasser skape mestring,
tilhørighet og opplevelser for hele befolkningen uavhengig av alder/ på tvers av
generasjoner? Hva har kommunen behov for, og hvor?

Arealdel:
 Hvordan planlegge for prioritering av veksten i Årnes?
 Hvordan sikre at mye av veksten skjer som fortetting og transformasjon?
 Hvordan sikre bærekraftig utvikling av Årnes?
 Hvordan sikre leiligheter av ulik størrelse og med ulike funksjonaliteter tilpasset
befolkningens behov?
 Hvor er kollektivaksene i kommunen? Hvor skal det bygges (boliger, næring) for å styrke
dem?
 Er det behov for ny eller forbedret infrastruktur for å fremme kollektivtransport, sykling og
gange?
 Hva er nødvendig vekst for å opprettholde vedlikeholdsvekst?
 Hvor skal det være LNF spredt, hvilken utstrekning skal LNF-spredt ha og hvordan skal
utviklingen av disse styres?
 Dekker KDP Årnes kommunens behov for utbyggingsområder og sosial- og teknisk
infrastruktur i Årnes?
 Er det behov for ny eller forbedret teknisk infrastruktur i forbindelse med utvikling av nye
utbyggingsområder Nes?
 Hvor skal framtidig brannstasjon lokaliseres?
 Hvordan skal gravplassbehovet for Årnes løses?
 Hvor i Årnes skal framtidig fjernvarmesentral lokaliseres?
 Hvor skal den nye skolen på Opaker bygges? Er det en bedre løsning å legge denne på
nordsiden av Funnefossvegen – i ytterkant av området som er avsatt til næring på
Herbergåsen?
3.3. b) Næringsliv og kunnskapsutvikling
Nes kommunes beliggenhet i hovedstadsområdet gir gode muligheter som bostedskommune
med kort veg til arbeidsplasser, og også gode muligheter for næringsliv med nærhet til markedet.
Det er en gjensidig avhengighet mellom den offentlige velferden som kommunen leverer og den
private verdiskapingen.
Nes er en av Norges største kornkommuner. Landbruksnæringen er en viktig bidragsyter til
verdiskapingen. En innovativ landbruksnæring skal sikte mot bærekraftige løsninger og reduserte
klimautslipp.
Vi har en viktig oppgave som tilrettelegger for langsiktig og forutsigbar næringsutvikling, og som
bidragsyter til videreutvikling og vekst i både nye og eksisterende næringer i kommunen. Vi har
en høy andel pendlere. Ved å legge til rette for flere arbeidsplasser i kommunen vil vi kunne
redusere andelen pendlere blant egne innbyggere, og tiltrekke oss flere innbyggere.
Områdereguleringsplan for Herbergåsen næringsområde ble vedtatt av Kommunestyret i 2019,
og det skal utvikles og tilrettelegges for etablering av mange nye bedrifter. Andre
næringsområder vil også fortettes og utvikles.
Ved å tilrettelegge for forskningsmiljøer i tilknytning til Esval, vil Nes kunne få nye
kunnskapsbaserte arbeidsplasser innen sirkulær økonomi og grønn omstilling. Dette vil kunne
bidra til økt innovasjon og et viktig supplement til utvikling av næringslivet i Nes.
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Det vurderes som hensiktsmessig å rullere Strategisk næringsplan vedtatt i 2016. Dette for å
oppdatere kommunens næringspolitikk og beslutte hvilke virkemidler og tiltak som skal velges for
å realisere ønskede målsetninger.
Hva skal svares på ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
Samfunnsdel:
 Hvordan legge til rette for verdiskaping og arbeidsplassvekst?
 Hvordan legge til rette for innovasjon og nyskapning i næringslivet?
 Hvordan tiltrekke nye bedrifter til Nes? Hva skal til for å lokke nye næringer/bedrifter til
Nes?
 Hvordan legge til rette for flere arbeidsplasser i Nes? Hvordan jobbe strategisk med
dette?
 Hvordan legge til rette for kunnskapsbaserte arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi og
grønn omstilling?
 Hvordan styrke landbruksnæringen i Nes?




Hvordan legge til rette for salg av lokalmat og lokalvarer, gårdsturisme og «inn-på-tunet»?

Hvordan legge til rette for bærekraftige løsninger i forbindelse med næringsvirksomhet i
Nes?

Arealdel:
 Hvilke næringsområder skal utvikles og fortettes?
 Trengs det mer næringsareal? Eller andre typer næringsareal?
 Hva slags føringer trengs for å sikre sirkulærøkonomi og grønn omstilling?
 Hvordan sikre areal for småskala næringer? Og hvordan håndtere at enkelte næringer på
gården utvikles til arealkrevende næringer som vokser seg ut av tunet? Dette kan f.eks.
være entreprenørvirksomhet eller massehåndtering.
 Hvordan legge til rette for salg av lokalmat og lokalvarer, gårdsturisme og «inn-på-tunet»?
 Hva slags føringer trengs for å sikre bærekraftige løsninger og reduserte klimagassutslipp
i landbruks- og næringsområder?
3.4. c) Klimaendringer og -tilpasninger
Nes kommune vedtok gjeldende Kommunedelplan for klima, energi- og miljø i 2019. I denne
planen styrkes innsatsen med å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Nessamfunnet. Reduksjoner skal særlig oppnås gjennom en rekke tiltak innen areal og transport,
landbruk, kommunal drift, forbruk og avfallshåndtering samt klimatilpasning. I planperioden bør
tiltaksdelen rulleres for å sikre at tiltakene er tydelige og tilstrekkelig for at kommunen skal nå sine
målsettinger.
Arbeidet med rullering av overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er startet i samarbeid
med kommunene i Gardermoregionen som del av kommunenes forebyggende
beredskapsarbeid. De forholdene som avdekkes i dette arbeidet må følges opp ved kommende
revisjon av blant annet kommuneplanen.
Nes kommune setter krav til klimatilpasning og overvannshåndtering ved utarbeidelse av nye
reguleringsplaner, men vil vurdere om det er behov for bedre bestemmelser på noen områder i
kommuneplanrevisjonen.
Ivaretakelse av artsmangfold og naturmangfold er sentrale tema for det videre planarbeidet.
Hva skal svares på ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
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Samfunnsdel:
 Hvordan øke klimakutt fra kommunens virksomhet? (areal, transport, energi inkl.
oppvarming, forbruk/innkjøp, avfall)
 Hvordan legge til rette for at innbyggerne og næringsliv kan redusere sine
klimagassutslipp? (f.eks. innen transport, energi inkl. oppvarming, forbruk/ innkjøp, avfall
og landbruk)
 Hvilken infrastruktur trengs for å tåle klimaendringer? (f.eks. overvannshåndtering,
rassikring)
 Hvilken forebyggende beredskap trengs pga. klimaendringer?
 Hvilken infrastruktur trengs for å redusere klimagassutslipp? (kollektiv, GS-veger,
nærtilbud)
 Hvordan legge til rette for mer klimavennlig transport som bildeling/økoringer,
ladestasjoner etc.?
 Hvordan skal det tas vare på viktig natur og naturtyper for framtidige generasjoner?
 Hvordan tilstrebe å oppnå miljømålene i vannforskriften ved vannforekomster?
Arealdel:
 Hvilken utbyggingsstruktur vil redusere klimagassutslipp?
 Hvilke samferdselstiltak trengs for å redusere biltrafikk og øke bruken av sykling/gange?
 Hvordan planlegge for bærekraftig boligbygging og næringsutvikling?
 Hvordan legge til rette for effektiv og miljøvennlig transport?
 Hvordan forvalte dyrket mark og skog på en mest mulig bærekraftig måte?
 Hvordan sikre og utvikle viktige friluftsområde for alle?
 Hvordan sikre bærekraftig massehåndtering?
 Hvordan ivareta økosystemer, naturlig overvannshåndtering og naturverdier? (for eks.
bevaring av myr)
 Hvilke bestemmelser trengs for å sikre klimatilpasning og helhetlig overvannshåndtering i
planer og byggetiltak?
 Hvilke områder kan bygges ut uten risiko for fare?
 Hvordan sikre områder som er særlig viktige i håndteringen av klimaendringer (for
eksempel skog, myrer)?
3.5. d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig
Sosiale forskjeller og ulikheter i helse er resultat av komplekse sammenhenger. Det finnes ingen
enkle løsninger, eller én sektor eller tjeneste som kan ta ansvar alene. En god utdanning er en
viktig forutsetning for å lykkes med sosial utjevning og mestring, men vil ikke være tilstrekkelig
uten arbeid på tvers av sektorer. Gjennom arbeid med en tverrsektoriell Mestringsstrategi skal det
settes fokus på livsmestring og ressursmobilisering i et livsløpsperspektiv, noe som kan bidra til
sosial utjevning og økt livskvalitet. Strategien er ment å skulle avdekke utfordringer og å legge
føringer for et bredt folkehelseperspektiv i all kommunal virksomhet. Økt livsmestring og
ressursmobilisering vil kunne bety at flere innbyggere kan leve selvstendig og godt uten offentlig
hjelp. Dette er nødvendig om kommunene skal greie å dekke innbyggernes behov innen de
økonomiske rammene som Stortinget vil gi kommunene.
Hva skal svares på ved rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel:
Samfunnsdel:
 Hvordan legge til rette for god livsmestring i alle aldre i befolkningen?
 Hvordan mobilisere ressurser for å utjevne sosiale forskjeller og øke innbyggernes
livskvalitet? Hva kan være lokalsamfunnets betydning i denne sammenheng?
 Hvordan sikre samarbeid på tvers av frivillig sektor, offentlige tjenester og privat
næringsliv for å møte komplekse folkehelseutfordringer?
 Hvilke føringer trengs for å sikre et bredt folkehelseperspektiv i kommunal virksomhet?
 Hvordan dekke innbyggernes behov innen gitte økonomiske rammer?
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Hvordan kan kommunen sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ
innvirkning på helsen?
Hva skal og kan innbyggerne selv ta ansvar for med tanke på livsmestring og
ressursmobilisering for et langt og godt liv i egen bolig?

Arealdel:
 Hvordan skape trygge og inkluderende lokalsamfunn?
 Hvordan skal kommunen sikre at Nes er tilgjengelig for alle og oppleves som et trygt og
inkluderende samfunn?
 Hvordan sikre boligsosiale perspektiver i gjennomføring av arealplaner og tiltak?
 Hvordan skal kommunen sikre at alle barn og unge har trygg skolevei?
 Hvordan sikre tilgang til naturopplevelser i nærheten av boligområdene?
 Hvordan skal kommunen utvikle helsefremmende miljø og møtesteder som bidrar til å
styrke fellesskapsfølelse og fremmer sosial kontakt på tvers av alder/ generasjoner,
kulturer og bygdetilhørighet?
3.6. Arealstrategier
Arealstrategier er overordnete føringer for arealdelen og gir rammer for arealdisponeringene og
bestemmelsene. Arealstrategiene vil inngå som føring i konsekvensutredningen av arealinnspill.
Arealstrategier utvikles og drøftes vanligvis i forbindelse med utarbeidelse av samfunnsdelen. Når
planarbeidet pågår parallelt, bør slike føringer stå i planprogrammet.
3.6.1. a) Utbyggingsstruktur og tettstedsutvikling
 Årnes skal være en attraktiv småby – med unikt særpreg- og innbyggernes foretrukne
sted for aktivitet, handel og sosiale møter i trygge omgivelser.
 Minimum 50% av all vekst og utvikling skal foregå på Årnes – basert på den erfaring at av
det som bygges nå, er andelen 30 %. Utviklingen skal være «innenfra og ut», og være
innenfor grønn grense.
 Årnes skal ha en variert funksjonssammensetning. Kommunale tjenester skal i hovedsak
lokaliseres i Årnes.
 Framtidig befolkningsvekst skjer hovedsakelig ved fortetting, transformasjon og utvikling i
eksisterende tettsteder.
 Boligutbygging må avpasses etter kapasitet på sosial og teknisk infrastruktur.
 Nye skoler skal utvikles som nærmiljøsenter og ha gode forhold for fysisk aktivitet.
 Det skal legges til rette for en variert boligsammensetning i tettstedene. Krav om varierte
boligtyper og størrelser skal innarbeides i arealdelen.
 Styre vedlikeholdsveksten av boligbygging til tettsteder som bidrar til ønsket
stedsutvikling og redusert transportbehov.
 Klimagassutslipp må vurderes ved valg av utbyggingsstruktur i kommuneplanens
arealdel. Utbyggingsstruktur skal stimulere til økt bruk av kollektiv, sykkel og gange.
Infrastruktur som bidrar til å styrke mer klimavennlig transport, som bildeling,
ladestasjoner og biogasstasjoner skal vurderes.
 Gode og sammenhengende gang- og sykkelveger i og mellom de største tettstedene i
kommunen skal sikres trasé i arealdelen.
 Nedbygging av dyrka mark og dyrkbar mark skal unngås.
 Kulturminner og kulturmiljøer skal forvaltes som en ressurs.
3.6.2.
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b) Klimaendringer og -tilpasninger
Kommunen bevarer og videreutvikler friluftsområder
Bevarer naturmangfoldet på land og i vassdrag
Fokuserer på fornybar energi og energieffektivisering
Har en klima- og miljøvennlig utvikling gjennom arealeffektivisering
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Nydyrking og nedbygging av myrområder skal unngås. Potensiale for restaurering av
myrer skal vurderes.
Nedbygging av skog som har verdi for opptak av klimagass og magasinering av vann i
grunnen skal unngås.
Hensyn til klimaendringer skal inkluderes i all planlegging og bygging
Planlegging og bygging skal ta hensyn til klimaendringene, med robuste vannveier og
infiltrasjons- og fordrøyningsarealer. Potensiale for åpning av eksisterende lukkede
overvannsystemer skal vurderes.
Åpne overvannsløsninger kan, i tillegg til å være viktig infrastruktur, også være attraktivt
element for rekreasjon og på møteplasser.

3.6.3. c) Næringsliv og kunnskapsutvikling
 Viktige arealverdier, herunder kulturminner, kulturmiljø, viktige landskapsområder,
naturområder og friluftsområder skal vektlegges i avveininger om endret arealbruk.
 Eventuell lokalisering skal være i tråd med ABC-prinsippet.
 Behov for areal for deponi/massemottak, råstoffuttak og snødeponi skal vurderes
 Utvikling av næringsområder skal styrke Årnes som handelssted.
3.6.4. d) Sosial utjevning og mestring for flest mulig
 Nye boliger skal ha tilgang til aktivitets- og rekreasjonsområder i gangavstand.
 Sikre friområder og tilgang til blågrønnstruktur langs Glomma og Vorma. Nes kommunes
særpreg med grønt landskap langs elvene skal bevares. Tilgang til grøntområder og natur
i nærmiljø skal prioriteres.
 Boligområder skal ha trygge og gode oppvekstsvilkår, gode levevilkår, leke- og
møteplasser og mulighet for fysisk aktivitet, for alle.
 Nye boligområder, offentlige bygg med tilhørende uterom og byrom skal ha universell
utforming.
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Plan- og utredningstemaer
4.1. Utredninger som er nødvendige i planarbeidet, spesielt i samfunnsdelen
Kommuneplanarbeidet skal inneholde utredninger som danner grunnlag for valg som gjøres i
planarbeidet. Nes kommune har i Kunnskapsgrunnlag 2020-2023, som ble utarbeidet i
forbindelse med arbeidet med planstrategien, gjort mange gode grunnlagskartlegginger og vurderinger. I kommunedelplan for Årnes ble det gjort vesentlige innstramninger i grønn grense
og tatt grep for å fortette sentrum og gitt økt fokus på å bygge Årnes innefra og ut. Det anses
derfor at det ikke er behov for ytterligere vurderinger av grønn grense for Årnes. Det vil likevel
være behov for noen oppdateringer og suppleringer med nye utredninger. I
kommuneplanarbeidet vil det være behov for utredninger innen følgende tema/problemstillinger:
-

Kartlegging av naturtyper i forbindelse med tettstedsnære områder
Analyse av arealreservene knytt til boliger
Utredning av tettstedsstrukturen og tettstedsutviklingen i lys av befolkningsprognoser og
arbeidsplasser for å vurdere grendestrukturen opp mot boligreserver og
utbyggingsstruktur
Utredninger av utbyggingsområdenes behov for VA-infrastruktur
Trafikkanalyser som vurdering av eventuelle større arealinnspill
Dimensjoneringsgrunnlag for bolig

4.1.1. Alternativ:
Kommuneplanen skal inneholde alternativvurderinger for utviklingen. For samfunnsdelen vil det
utarbeides tre vekstscenarier for folketallsutviklingen i forhold til lav, middels og høy.
4.2. Utredningsprogram Arealdelen
4.2.1. Alternativ
For arealdelen vil alternativvurderingene gjøres for hvert forslag om endring av arealdelen. Alle
arealinnspill skal vurderes i forhold til dagens situasjon (0-alternativ/referansealternativ). Forslag
til endringer (innkomne innspill og kommunens egne forslag) vil være alternativ 1. I noen tilfeller
vil det fra kommunens side være ønskelig å foreslå en endring av innspillet for å bedre
måloppnåelsen eller minske utfordringer, dette vil da være alternativ 2.
4.2.2. Konsekvensutredning
Kommuneplaner som legger til rette for framtidig utbygging skal ha en konsekvensutredning (KU)
som beskriver og vurderer planen sine virkninger for miljø og samfunn. Alle endringer i arealbruk
skal konsekvensutredes, jf. PBL § 4-2. Beskrivelse av virkningene av de enkelte
utbyggingsområdene hver for seg og av de samlede arealbruksendringene vil bli gjennomført.
Det er også krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) jf. PBL § 4.3 i alle planer for
framtidig utbygging. ROS-analysen gjennomføres som del av konsekvensutredningen. ROSanalysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om et område kan
bygges ut, og eventuelle endringer en utbygging vil gi på risiko og sårbarhet i området. Analysen
kartlegger uønskede hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og viktige samfunnsfunksjoner. Analysen vil være en oversiktsanalyse over mulige
risikofaktorer i kommunen.
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4.2.3. Temaer i konsekvensutredningen
Her gis det en oversikt over de temaene som skal inngå i konsekvensutredningen (KU) av
endringsforslagene til kommuneplanens arealdel. Listen er ikke uttømmende, og nye tema kan bli
lagt til dersom det videre planarbeidet viser det nødvendig.
Arealstrategier, jf. kapittel 3.6.
Miljø- og naturressurser:
 Naturverdier og biologisk mangfold
 Grønnstruktur og friluftsliv
 Vilt
 Vassdragsnatur
 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap
 Landskap
 Forurensing (klimagasser og annet utslipp til luft, jord og vann etter vannforskriften §12)
 Støy
 Klima og energi
 Strandsone/elvekant
 Dyrka mark / Sikring av jordressurser (jordvern)
 Innmarksbeite
 Drivverdig/ikke drivverdig skog
 Mineralressurser
 Endringsforslag til kommuneplanens arealdel skal vurderes etter Vannforskriften § 12
Samfunn:
 Friluftsliv og rekreasjon
 Folkehelse
 Helse- og omsorgsstrategier
 Universell utforming
 Nærmiljø og barn og unges oppvekstsvilkår
 Samfunnssikkerhet, risiko, sårbarhet og beredskap
 Tettstadsutvikling
 Transportbehov inkl. kollektivstrategi
 Trafikksikkerhet
 Næringsliv og sysselsetting
 Teknisk infrastruktur
 Kommunalt tjenestetilbud og -behov, herunder demografiske endringer
 Samfunnsnytte
 Bærekraft
 Kommunens arealstrategi
 Klimamotiverte areal- og transportprinsipper og klimatilpasning
Temaer i ROS-analysen:
 Flomfare
 Ekstremnedbør/overvann
 Grunnforhold og rasfare
 Ulykker
 Høyspentledninger
 Forurensning (forurenset grunn, støy, støv m.m)
 Utrykningstid nødetater
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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.
Andre kommunale føringer:
- Rapporten «Viltet i Nes», Nes kommune 1997
5.2. Regionale føringer
-

Regional planstrategi 2020-2024, Viken fylkesting 18.desember 2020

-

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.

-

Handlingsprogram for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv; Aktiv i Viken 2021-2022

-

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
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-

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.

-

Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019

-

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

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt ved
kgl.res. 28. september 2018.

-

Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av Regjeringen 22.5.14

-

Nasjonal transportplan

-

Nasjonal sykkelstrategi

-

Nasjonal gåstrategi

-

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.

-

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.

-

Riksantikvarens KULA-prosjekt (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse)

-

Veileder H-2401 Garden som ressurs, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og
Landbruks- og matdepartementet 2017

-

The European Green Deal, herunder særlig strategien «Farm to Fork»

Begrepsavklaring/definisjoner


Kommunal planstrategi
Planstrategi er en oversikt over hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere, samt en drøfting
av strategiske valg knyttet til langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.
Planstrategien oppdateres minst en gang per valgperiode.


Planprogram
Planprogram er en oppskrift for gjennomføring av planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede
for formålet og forutsetningene for planarbeidet, tema og satsingsområder, alternativer,
utredningsbehov, organisering og prosess, samt opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram
skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging. Den tar stilling til
langsiktige utfordringer, mål og strategier for Nes-samfunnet og for kommunen som organisasjon.
Den skal være grunnlag for kommunesektorenes planer og virksomhet og gjenspeiles i videre
prioriteringer i handlings- og økonomiplan. Planen gjelder for alle som bor, lever eller arbeider i
kommunen. Samfunnsdelen er en viktig arena for samordning mellom den enkelte sektors
utfordringer og prioriteringer og kommunens samlede utvikling.


Arealdel
I kommuneplanens arealdel fastsetter kommunestyret hva som er tillatt arealbruk, og hvilke
restriksjoner som gjelder i kommunen gjennom arealformål, hensynssoner, planbestemmelser og
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retningslinjer. Den styrer bl.a. hvor og hvordan utbygging skal løses i kommunen, samtidig som
den ivaretar viktige samfunnsmål om å bygge bærekraftig og ta vare på kulturminner og
landbruksarealer. Arealdelen er rettslig bindende for arealbruken i området. Formålet med planen
er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.


Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen skal identifisere og beskrive virkningene nye områder for utbygging har
for miljø og samfunn. Den skal også inneholde en vurdering av de samlede arealbruksendringene
i planen. Planprogrammet er styrende for hvilke tema som skal konsekvensutredes.


Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål, og om planlagt utbygging fører til endringer i risiko- og
sårbarhetsforholdene.


Visjon
En visjon kan beskrives som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. Den skal være ambisiøs, gi
oss tro på framtiden, motivere oss og gi oss noe å strekke oss etter.


Verdi
Verdier skal være retningsgivende for hvordan vi opptrer i arbeidshverdagen, hvordan vi møter
menneskene og samfunnet vi er en del av. Et eksempel på en verdi er «inkluderende».


Mål
Et mål er en tanke, ide eller intensjon om en ønsket fremtidig tilstand eller sluttpunkt. Målet er det
ønskede sluttresultatet. Kommuneplanen skal inneholde overordnede mål for utvikling av
kommunesamfunnet og for kommunen som organisasjon. Ut fra kommunens visjoner kan
kommunen utvikle satsingsområder eller hovedmål, som brytes ned til delmål og videre til
handlingsprogram. Ofte formuleres målene som «slik vil vi».


Satsingsområder
Områder som skal gis særlig prioritet. Omtales ofte som «hovedmål».


Strategi
En strategi er målrealisering, det man vil gjøre for å oppnå målene. Sammen med målene skal de
danne grunnlag for kommunens mer detaljerte handlingsprogrammer og budsjetter de nærmeste
årene. Ofte formuleres strategier som «Slik gjør vi det»


Bærekraft
Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og
miljømessige sider i et samfunn. Bærekraftig utvikling defineres som «utvikling som imøtekommer
dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine
behov». Bærekraftig utvikling er et globalt begrep som er basert på solidaritet med kommende
generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en
klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.


Medvirkning
Medvirkning gir befolkningen mulighet til å delta og medvirke til bedre planløsninger, og er en
grunnleggende forutsetning i et lokaldemokrati. Befolkningens aktive rolle i planprosesser bidrar
til å sikre gode løsninger som tar hensyn til alles behov, legger til rette for at alle berørte og
interesserte kan komme til orde, fremmer kreativitet og engasjement.


Tettsted
Tettsteder er geografiske avgrensede områder med boligbebyggelse. SSB definerer tettsted som
en hussamling der det bor minst 200 personer og der avstanden mellom husene normalt ikke
overstiger 50 meter.
20

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 11.03.2022.



Prioritert tettsted
Prioritert tettsted er det stedet som har størst potensial i kommunen for å utvikle et bredt tilbud av
handel, service og andre funksjoner som gjør at befolkningen her kan gå og sykle til daglige
gjøremål, lokale arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus har definert Årnes som det prioriterte tettstedet i Nes. Planen har føringer om at 80-90
% av all vekst skal foregå innenfor prioriterte tettsteder.


Vedlikeholdsvekst
Vekst med sikte på å opprettholde stabile bomiljø og utnytte etablert sosial og teknisk
infrastruktur. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus definerer at andre tettsteder
i kommunen kan ha vedlikeholdsvekst.


LNF
LNF er en forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområder. I LNF-områder er det ikke tillatt
med utbygging som ikke er direkte i tilknytning til landbruk eller stedbunden næring. Fradeling av
byggetomter til annet formål enn landbruk, samt fradeling av tomt med eksisterende
landbruksbebyggelse til annen bruk, vil være i strid med planen.


LNF spredt
LNF-områder med spredt utbygging er LNF-områder hvor det, i tillegg til nødvendig
landbruksbebyggelse, også kan tillates spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse. Områdets
karakter skal være åpen og ikke tett bebygget. Det er et krav om at planen både angir omfang,
lokalisering og type bebyggelse og formål som tillates.


Utbyggingsstruktur
Utbyggingsstruktur er måten det er bygd ut på. Det beskriver hvordan ulike byggeområder,
rekreasjonsområder og kommunikasjonslinjer er lokalisert i forhold til hverandre og tettheten i
utbyggingsområdene.


ABC-prinsippet
Målsetningen med ABC-prinsippet er at lokalisering av næringsvirksomheter skal gi mindre
bilbruk, sikre gjensidig tilgjengelighet mellom næringsvirksomheter og andre tilbud, arbeidstagere
og besøkende, og et godt tettstedsmiljø. Eksisterende og framtidige områder for
næringsvirksomhet klassifiseres som A-, B- eller C-områder etter tilgjengelighet virksomhetene
har til kollektiv, sykkelveier, hovedveier og boligområder. A-områder er sentrale områder med god
tilgang til kollektiv, - sykkel- og gange. Bedrifter som lokaliseres i A-områder er gjerne
kontorbedrifter med mange ansatte eller besøkende. B-områder ligger gjerne i tilknytning til
tettsteder eller har god tilgang til hovedveinettet. C-områder er for virksomheter som kan være
forurensende (for eksempel støv og støy) og som derfor bør ligge adskilt/skjermet fra tettstedene.


Kommune 3-0
Kommune 3.0 kalles også en samskapingskommune, som innebærer at kommunen, innbyggere,
frivillige og næringsliv løser offentlige oppgaver sammen og at samfunnets ressurser mobiliseres.

Rullering
Rullering vil si å oppdatere gjeldende kommuneplan, eller utarbeide en ny kommuneplan.

Offentlig ettersyn
Offentlig ettersyn eller høring innebærer at man får anledning til å sette seg inn i planen og kan
komme med innspill. Dokumentene i saken er fysisk og praktisk tilgjengelig for enhver og kan
studeres på et nærmere angitt sted, samt digitalt. Stedene er ofte rådhuset eller biblioteket.

Sysselsettingsandel
Sysselsettingsandelen er andelen av befolkningen i alderen 15-74 år som er sysselsatt med
minst én times inntektsgivende arbeid i uken. De som ikke er sysselsatte, er arbeidsledige eller
utenfor arbeidsstyrken.
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Sirkulærøkonomi
I sirkulærøkonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større
grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes
og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst
mulig går tapt.
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