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 Avsender/ dato Innspill Rådmannens kommentar 
1 Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus, 
16.5.18 

 Fylkesmannen mener det er svært uheldig at regional plan for 
areal og transport i Oslo og Akershus ikke er tatt med som tema i 
den varslede rulleringen av kommuneplanens arealdel og ber om 
at regional plan tas inn som et punkt i planprogrammet og følges 
opp ved rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
Uavhengig av hva som vedtas i planprogrammet forventer 
Fylkesmannen at regional plan for areal og transport følges opp 
ved rullering av kommuneplanens arealdel. Kommunen vil kunne 
følge opp regional plan ved denne rulleringen, selv om det anses 
å være en begrenset rullering for øvrig. 

 
 
 I henhold til regional plan retningslinje R2 skal kommunen 

utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen, og 
det skal legges til rette for at 80% av bolig- og arbeidsplassveksten 
skal foregå i det prioriterte vekstområdet Årnes, jfr. R3. 

 
 Det forventes at kommunen skal vurdere å ta ut uregulerte 

områder som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i 
den regionale planen, jfr. R5. Eventuell videreføring av områder 
må dokumenteres. Fylkesmannen forventer at uregulerte 
fremtidige boligområder ved Auli, samt boligområder nært Årnes 
som ligger utenfor 1 km fra Årnes togstasjon, vurderes tatt ut. Det 
forutsettes også at kommunen vurderer å ta ut andre områder 
som kan være i strid med regional plan. 

 
 
 

 
 Det forventes at det tegnes en grønn grense rundt det prioriterte 

vekstområdet Årnes. Den tegnede grensen i forslag til 
kommunedelplan for Årnes er ikke i tråd med føringene for 
etablering av grønn grense og kommunen bør derfor gjennomføre 
et koordinert arbeid med kommunedelplanen for å sikre at grønn 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus står 
oppført som en regional føring i planprogrammet pkt. 2.2. 
Planvedlikeholdet som skal gjennomføres er begrenset til de 
aller mest nødvendige tema for å få et oppdatert 
styringsverktøy frem til neste ordinære rullering. Føringene 
som følger av den regionale planen vil legges til grunn for de 
avgrensede temaene i planvedlikeholdet. Rådmannen 
vurderer at oppfølging av alle tiltakene som følger av 
regional plan for areal og transport vil være betydelig mer 
omfattende og tidkrevende enn det som er skissert i et 
begrenset vedlikehold og disse vil følges opp ved ordinær 
rullering av kommuneplanens arealdel. 

 
 Rådmannen presiserer at administrasjonen ikke har til 

hensikt å utføre arbeid som undergraver 
vekstfordelingsprinsippet og viser til at dette arbeidet kun er 
et begrenset vedlikehold av kommuneplanen.  
 

 Uregulerte områder vil ses i sammenheng med ny 
kommunedelplan for Årnes, som er i sluttfasen.  For øvrig vil 
kommunens kapasitet i forhold til utbygging av sosial og 
teknisk infrastruktur medføre at utbygging kan ta lang tid, 
men rådmannen presiserer at det ikke er aktuelt å ta ut 
disse områdene av kommuneplanen i denne omgang.  
Rådmannen vil også vise til den pågående prosessen for 
grensejustering mellom Auli og Rånåsfoss med tilhørende 
nødvendige vurderinger. Dette vil ha betydning for en 
helhetlig vurdering va utbyggingsområder i kommunen. 

 
 
 Grønn grense er et tema i kommunedelplanen for Årnes og 

utfallet av denne planprosessen vil hentes inn i 
kommuneplanens arealdel. 
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grense etableres i tråd med regional plan. 
 

 Kommunen bør vurdere områdene for LNF-spredt opp mot 
føringene i regional plan for areal og transport. Det vises til at Nes 
har relativt store områder med LNF-spredt og det foreslås tillatt 
opp til 10 boligenheter i disse områdene hvert år. Både omfanget 
i areal og antall boenheter per år bør reduseres. Dersom 
kommunen ikke ønsker å redusere areal og antall boenheter bør 
det vises at dette er i tråd med regional plan for areal og 
transport. 

 
 Fylkesmannen forventer at kommunen legger til grunn nasjonal 

jordvernstrategi med jordvernmål og mål om økt matproduksjon i 
planarbeidet. 

 
 

 Fylkesmannen stiller seg positiv til at kommunen vurderer å ta ut 
utbyggingsområdet A1 (del av «Veset-ravinen»). Dersom området 
ikke tas ut forventes det at behovet begrunnes og dokumenteres 
godt og at gjeldende bestemmelser for området beholdes. 

 

 Fylkesmannen minner om koblingen mellom risiko- og 
sårbarhetsanalyse etter plan- og bygningsloven og helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse etter lov om kommunal beredskapsplikt. 
Funn i den ene analysen må implementeres i den andre analysen. 

 
 
 Dette vil vurderes ved kommende rullering av 

kommuneplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 Rådmannen er kjent med nasjonal jordvernstrategi med 

jordvernmål og mål om økt matproduksjon. Rådmannen vil i 
størst mulig grad søke å ivareta hensynet til jordvern i de 
aktuelle temaene for planvedlikeholdet.  

 
 Innspillet tas til etterretning. 
 
 
 
 
 Rådmannen vil vurdere om bestemmelsene er tilstrekkelige i 

forhold til gjeldende praksis og oppfølging. 

 

2 Bane NOR,  
09.5.18 

 
 Bane NOR orienterer om at rammebetingelsene for jernbanen er i 

endring og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov som kan 
oppstå og Bane NOR er opptatt av å sikre mulighetene for senere 
utvidelser.  
 

 Det er viktig at kommuneplanen ivaretar Bane NOR sitt behov for 
tilgang til å kunne drifte sine arealer og infrastruktur, samt ivareta 
behov som kan oppstå som følge av fremtidig utvikling av 
jernbanen. Bane NOR anbefaler at jernbaneloven § 10 med 
byggegrense på 30 meter ut fra nærmeste spormidt tas med i 

 
 Innspillet tas til orientering. Rådmannen viser for øvrig til 

planprosessen for kommunedelplan for Årnes. 
 
 
 
 Byggegrense langs Kongsvingerbanen på 30 meter følger av 

§ 1.15 i gjeldende bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel.  
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planbestemmelsene. 
 

 Bane NOR minner om nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging fastsatt ved Kgl.res. 12.6.15 som sier bl.a. 
at: «Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt 
kollektivknutepunkt, tilrettelegger for økt bruk av sykkel og gange 
i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser av høy kvalitet.» Det forventes at planen 
vektlegger samordnet areal- og transportplanlegging, blant annet 
ved å aktivt prioritere utbygging der miljøgevinsten er størst, 
herunder iht. prioriterte tettsteder utpekt i regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus. For viktige jernbanestasjoner er 
det viktig å tenke helhetlig slik at det kan tilrettelegges for enkle 
og sammenhengende løsninger for de myke trafikanter fra andre 
viktige målpunkt omkring og inn mot stasjonsområdet. 

 
 Bane NOR forventer at kommunen setter seg inn i de krav som 

stilles til planlegging nær jernbanen før det utarbeides forslag til 
ny kommuneplan. Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale 
interesser i arealplanlegging og Teknisk regelverk. 

 
 
 Innspillet tas til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. Kommunen forholder seg til 

Bane NORs veileder og regelverk. 

3 Direktoratet for 
mineralforvaltning, 
11.5.18 

 Direktoratet for mineralforvaltning er opptatt av at viktige 
mineralske ressurser blir ivaretatt i plan og viser til at kommunen 
bør ha en strategi for hvordan kommunens tilgang til og behov for 
byggeråstoff er sikret. Nye områder som avsettes eller endres i 
plan kan berøre viktige mineralske ressurser. Kommunen bør ta 
stilling til om planvedlikeholdet gjør endringer som berører 
forekomster med mineralske ressurser som kommunen har behov 
for nå og i framtiden. 

 
 Det anbefales at kommunen tar inn krav om reguleringsplan for 

områder der det skal drives uttak av masser. I revisjonen av 
planen bør kommunen vurdere om eksisterende bestemmelser 
ivaretar dette hensynet. Dersom kommunen finner det relevant 
kan det vurderes å ta inn en henvisning til krav om 
driftskonsesjon etter mineralloven som en retningslinje for uttak 
av masser. 

 Innspillet vil vurderes i det videre planarbeidet. Rådmannen 
minner om at dette kun er et planvedlikehold. 

 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet vil vurderes i det videre arbeidet. Vurderingen vil 

ses i sammenheng med regionale planretningslinjer i 
regional plan for masseforvaltning. 
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4 Norges vassdrags- og 
energidirektorat, 
18.4.18 

 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anser det positivt at 
kommunen setter fokus på en gjennomgang av områder som er 
utsatt for skred, ras og flom og at bruk av hensynssoner blir 
vurdert i forbindelse med planvedlikehold av kommuneplanen i 
Nes. Ut i fra dette har NVE ingen merknader til foreslått 
planprogram. 
 

 Kommunen anbefales å benytte NVEs veiledere og verktøy ved 
oppstart av planarbeidet. 

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. 

5 Statens vegvesen, 
16.5.18 

 Statens vegvesen (SVV) synes det er positivt at Nes kommune har 
igangsatt et planvedlikehold av gjeldende kommuneplan. 
Planprogrammet legger opp til en god planprosess og beskrives 
på en oversiktlig måte. 
 

 SVV gjør oppmerksom på at føringer i regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus skal vurderes opp mot 
planprogrammet. 

 
 I tillegg til nasjonale, regionale og lokale føringer som fremgår av 

planprogrammet, anbefaler SVV å legge til grunn følende 
nasjonale føringer: 

o Nasjonal Transportplan (NTP) 
o Nasjonal sykkelstrategi 
o Nasjonal gåstrategi 
o Nasjonale forventninger til kommunal og regional 

planlegging 
 

 SVV forutsetter at trafikale konsekvenser vil bli belyst i 
forbindelse med mulig utvidelse av idrettsanlegget på Funnefoss 
stadion og det avsatte området til ny skole på Opaker. 
Virkningene for trafikksikkerhet bør beskrives under punkt 3.3. 
Det er viktig å legge til rette for redusert bilbruk og økt bruk av 
gange, sykkel og buss ved å ha trafikksikre gang- og 
sykkelvegforbindelser fra boligområder til skolen og 
idrettsanlegget. I utredningen bør det legges stor vekt på hvordan 
arealomdisponeringen kan bidra til kollektivtilbudet. «Nasjonal 

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 Det vises til rådmannens kommentar under Fylkesmannens 

innspill (nr. 1) 1. pkt. 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning og de nevnte føringer vil tas inn 

i planprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning og temaet vil bli belyst i det 

videre planarbeidet. 
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gåstragtegi» og «Nasjonal sykkelstrategi», samt prinsipper om 
universell utforming er sentrale føringer for en mer miljøvennlig 
persontransport. Det er viktig at kommunen ser allerede 
eksisterende gang- og sykkelvegnett i sammenheng med hvordan 
barn kommer til og fra skolen. 

 
 I forhold til LNF områder med spredt utbygging anbefaler SVV at 

det ikke bør forekomme mer utbygging enn det som tillates i § 2.4 
i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

 
 Universell utforming skal legges til grunn for planarbeidet. Alle 

anlegg for gående og syklende skal ha universell utforming, og det 
er viktig å gi rom for dette i en tidlig fase. 

 
 SVV imøteser en videre dialog i planarbeidet om de tiltak som 

berører fylkesvegnettet. 

 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. 
 
 
 
 Kommunen vil ta kontakt med Statens vegvesen for videre 

dialog. 

6 Mattilsynet, 
22.5.18 

 Mattilsynet presiserer at det er økt fokus på drikkevannskilder og 
deres beskyttelse på kort og lang sikt, herunder at både gamle og 
nye abonnenter får tilstrekkelig og trygt drikkevann med 
befolkningsutviklingen, press på sentrumsutvikling og økende 
fritidsbygging. 

 
 Mattilsynet viser til regelverk som har betydning for 

kommuneplanens arealdel og sikring av vannforsyninger: 
 
o Drikkevannsforskriften § 26, som angir kommunens 

plikter: 
«Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta 
drikkevannshensyn når den utarbeider arealdelen av 
kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir 
tillatelser etter relevant regelverk. Kommunen skal om 
nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for å 
ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger 
i flere kommuner. 
 
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere 
behovet for restriksjoner for å beskytte råvannskilder og 

 Hensynssoner for drikkevannskilder vil kvalitetsjekkes i 
planvedlikeholdet.  

 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. 
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vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med 
planarbeid etter plan- og bygningsloven. 
 
Kommunen skal på bakgrunn av data fra Mattilsynet ha 
oversikt over samtlige vannforsyningssystemer i kommunen for 
å ivareta sine forpliktelser etter folkehelseloven kapittel 2. 
Kommunen skal ha oversikt over hvor innbyggerne i samsvar 
med § 23 andre ledd kan finne informasjon om 
drikkevannskvaliteten. 
 
Kommunen skal uttale seg om forhold som angår miljørettet 
helsevern og arealdisponering til planer for nye 
vannforsyningssystemer og ved søknader om endringer som 
omtalt i § 18. 
 
Kommunen skal i samsvar med sivilbeskyttelsesloven kapittel 5 
og hensynet til samfunnssikkerhet gitt i plan- og bygningsloven 
påse at forsyningen av drikkevann vurderes og følges opp.» 
 

Mattilsynet viser også til nasjonale mål for vann og helse, som er 
vedtatt for å oppnå en tilstrekkelig forsyning av rent drikkevann og 
tilfredsstillende sanitære forhold for alle. I tillegg skal det være en 
effektiv beskyttelse av vannkilder som brukes til drikkevann. 

7 Akershus 
fylkeskommune, 
14.6.18 

 Fylkesutvalget oppfordrer til å starte en ordinær rullering av 
kommuneplanen, slik at den kan oppdateres i tråd med føringene 
i regional plan for areal og transport og øvrige regionale planer. 

 
 Ved utleggelse av revidert arealdel til ettersyn, må det 

synliggjøres hvordan kommunen skal nå vekstfordelingsmålene i 
regional plan for areal og transport. 

 
 Uregulerte områder avsatt til utbyggingsformål i gjeldende 

kommuneplan bør vurderes opp mot mål, strategier og 
retningslinjer i regional plan for areal og transport. 

 
 Fylkesutvalget forventer at kommunen utarbeider en langsiktig 

grønn grense rundt Årnes i tråd med føringer i regional plan for 
areal og transport. 

 Rådmannen viser til vedtatt planstrategi 2016-2019, der det 
fremgår at det ikke skal gjennomføres en rullering av 
kommuneplanen i denne perioden.  

 
 
 Se Rådmannens kommentar til Fylkesmannen i kulepunkt 2. 
 
 
 
 Se Rådmannens kommentar til Fylkesmannen i kulepunkt 3. 
 
 
 
 Se Rådmannens kommentar til Fylkesmannen i kulepunkt 4. 
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 Kommunen oppfordres til å utarbeide 
kommuneplanbestemmelser som tydeliggjør hvilke typer 
næringsvirksomhet som tillates og ikke innenfor områder avsatt 
til næringsformål, jfr R10. 

 
 Fylkesutvalget forventer utarbeidelse av en kommunal 

parkeringspolitikk på bakgrunn av det regionale 
kunnskapsgrunnlaget fra fylkeskommunen. 

 
 Kommunen bør skaffe oversikt over byggeråstoff og områder som 

er aktuelle for håndtering av gravemasser, herunder utarbeide 
relevante plankrav og rekkefølgebestemmelser som sikrer disse 
hensynene i kommuneplanen. 

 Gjeldende planbestemmelser vil oppdateres i forhold til 
vedtatte planer og pågående planprosesser. 

 
 
 
 Dette vil vurderes ved en ordinær rullering. Rådmannen 

viser til arbeidet som utføres i kommunedelplan for Årnes i 
forhold til parkeringsnormer. 

 
 Tematikken må vurderes i forbindelse med en ordinær 

rullering av kommuneplanen. Planbestemmelser og krav vil 
sjekkes i det videre planarbeidet. 
 

8 Eidskog kommune, 
18.4.18 

 Eidskog kommune kan ikke se at planvedlikeholdet berører 
områder inntil Eidskog og har ingen innspill knyttet til forslaget. 
 

 Praktiske forhold knyttet til hvordan E16-traséen vurderes, 
hvordan deler av kulturminneplanen innarbeides og en eventuell 
oppstramming av planen vil være interessant og Eidskog 
kommune imøteser derfor høringsdokumenter når dette 
foreligger. 

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 Planforslaget vil bli sendt ut til Eidskog kommune på 

offentlig ettersyn. 

9 Akershus Bondelag, 
19.4.18 

 Akershus Bondelag ber om at matproduksjon og jordvern tas inn 
som et eget tema i planprogrammet, herunder vurdering av 
områder i gjeldende kommuneplan og at det defineres en 
langsiktig avgrensning («Grønn grense»). 
 

 Det vises til regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus. Akershus Bondelag påpeker at «planvedlikehold» ikke 
er et begrep i plan- og bygningsloven, og at dette må forstås som 
en administrativ oppdatering av planer, slik at disse gjenspeiler 
vedtak som er fattet.  Ettersom kommunen nå varsler full prosess 
med planprogram og politisk behandling mener bondelaget at 
blant annet RPAT gjør seg gjeldende, og referer til retningslinje 5 
(R5). 

 
 

 Arealregnskap for omdisponering av landbruksarealer, 
herunder skog, dyrkamark og dyrkbar mark vil tas inn som et 
eget tema i planvedlikeholdet. 

 
 
 Kommunen er godt kjent med den regionale planen for areal 

og transport. Deler av arbeidet vil anses som aktuelt og må 
ses i sammenheng med kommunedelplanen for Årnes. For 
øvrig viser rådmannen til at dette er et planvedlikehold og 
det vil ikke bli aktuelt å gjennomføre alle øvelsene som 
følger av den regionale planen. Rådmannen presiserer at 
planvedlikeholdet baserer seg på en planprosess etter plan- 
og bygningsloven og etter politiske føringer. 
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 Det vises også til Fylkesmannens forventningsbrev som ble sendt 
til alle kommunene 1. mars, hvor det påpekes at kommunene må 
sette offensive mål for jordvern i sin planlegging. 

 Rådmannen vil i størst mulig grad søke å ivareta hensynet til 
jordvern i de aktuelle temaene for det begrensede 
planvedlikeholdet. 

10 Forum for natur og 
friluftsliv,  
18.5.18 

 Forum for natur og friluftsliv (FNF) støtter endring av 
arealformålet ved «Vesetravinen» til LNF og anbefaler 
hensynssone med særlige hensyn til landskap og bevaring av 
naturmiljø. 

 
 FNF støtter endret arrondering av området A2 (utbyggingsområde 

ved Esval miljøpark) som i så stor grad som mulig ivaretar 
ravineområdet.  

 
 FNF påpeker at Nes kommune rommer mange områder med både 

utvalgte naturtyper, som skal tas ekstra hensyn til gjennom 
naturmangfoldloven, og andre viktige naturtyper. Av utvalgte 
naturtyper har kommunen områder med slåttemark og hule 
eiker. I tillegg finnes det andre naturtyper, blant annet flere 
ravinedaler, skogtyper rike på diversitet, store gamle trær og 
myrområder. Spesielt slåttemark, hule eiker og mye områder er 
svært viktig for biologisk mangfold. FNF støtter endring 
til/opprettholdelse av arealformålet LNF og anbefaler 
hensynssone med særlige hensyn til landskap og bevaring av 
naturmiljø i områder med viktige naturtyper. 

 
 I forhold til mindre utvidelse av Funnefoss stadion og området for 

ny skole på Opaker (T1 og T2) har FNF ingen bemerkninger. 
 

 FNF ber om å bli inkludert i videre prosesser for innhenting av 
kunnskap om natur- og friluftsverdier/-interesser i kommunen.  

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 
 Innspillet tas til orientering. 

 
 
 

 Kommunen vil vurdere behov for bruk av hensynssoner ved 
særlig hensyn til landskap og bevaring av kulturmiljø i det 
videre planarbeidet. Hensynssoner fra kommunedelplan for 
Årnes vil løftes inn i kommuneplanenes arealdel. Innspillet 
tas for øvrig til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til orientering. 

 
 FNF står oppført på kommunens eksterne høringsliste i 

plansaker og vil motta planforslaget på høring.  

11 Hafslund Nett AS, 
15.5.18 

 Hafslund Nett (HN) kommer med generelle krav og føringer for 
deres anlegg og gjør oppmerksom på at høyspenningsanlegg som 
er bygget etter anleggskonsesjon fra Norges Vassdrags- og 
Energidirektorat (NVE) i hovedsak er unntatt fra plan- og 
bygningslovens bestemmelser og det kan følgelig ikke vedtas 
planbestemmelser eller vilkår for disse som del av reguleringsplan 
for andre tema. 

 Innspillet tas til etterretning. 
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 HN viser til byggeforbudsbeltet langs aktuelle kraftledninger og 

ber om at traséene med byggeforbudsbelte på totalt 21 meter 
innarbeides i planen som en hensynssone (faresone) med kode 
370 – høyspenningsanlegg, jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften.  

 
 Nettselskapet ber om at følgende tekst tas inn i bestemmelsene i 

kommuneplanens arealdel: 
 

«Høyspenningsanlegg 
 
Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon (normalt 
regionalnett): 
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for 
høyspennings luftledninger. Hensynssonen gjelder til bebyggelsens 
nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant mm). 
Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensyntas ved tiltak. 
Høyspenningsanlegget kan generere elektromagnetiske felt utover 
hensynssonen. 
 
Elektromagnetiske felt: 
Høyspenningsanlegg generer elektromagnetiske felt. Dersom ny 
bebyggelse og anlegg som er beregnet for personopphold foreslås 
plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer 
over 0,4 mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi 
grunnlag for å vurdere bebyggelsens og anleggets plassering, samt 
forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Statens strålevern. 
 
Øvrige bestemmelser: 
Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger 
om spenningsnivå, byggeforbuds- og ryddebelte eller om andre elektriske 
installasjoner. 
 
Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonen uten at 
dette er skriftlig godkjent av netteier.» 

 
 
 Kommuneplanens bestemmelser må ikke være til hinder for drift 

 
 Rådmannen vil videreføre bruk av hensynssoner/faresoner 

langs kraftlendingstraseer i det videre planarbeidet. 
Breddeangivelsen på byggeforbudsbelter tas i den 
forbindelse til etterretning. 

 
 
 Innspillet tas til etterretning og foreslått tekst vil vurderes 

tatt inn i planbestemmelsene § 3.7 i det videre planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning og den foreslåtte teksten vil 
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og vedlikehold av eksisterende nettstasjoner og evt. etablering av 
nye nettstasjoner når det er nødvendig. Følgende tekst anmodes 
inntatt i planbestemmelsene: 

 
«Nettstasjoner tillates oppført i forbindelse med fremføring av strøm til 
stedbunden næring i LNFR-område samt i areal regulert til 
utbyggingsformål 
 
 Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og 
kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.» 

 
 HN gjør oppmerksom på at spenningsnivået for 

ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet. 
Kraftledninger skal ha en enhetlig utforming uavhengig av 
spenningsnivå og evt. fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som 
går i samme trasé skal tegnes som én ledning. Kabler under 
bakkenivå skal ikke inntegnes.  

 
 Arealer som benyttes til transformatorstasjoner skal avsettes til 

arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer 
bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr. vedlegg I til 
kart- og planforskriften. 

vurderes tatt inn i planbestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel § 3.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning i det videre planarbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 Innspillet tas til etterretning. 
 

12 Wennevold Yngvar, 
27.5.18 

 Wennevold ønsker å justere arronderingen på utbyggingsområdet 
B15 på Auli. Han har oversendt et kart med påtegninger som viser 
den ønskede justeringen, der det er lagt til noe areal i nordøst og 
trekke fra litt helt i syd. Området blir da ca. 3 daa mindre enn det 
som er foreslått i gjeldende kommuneplan. Årsaken til ønsket 
endring er at område helt syd ble hogd/avvirket i 2014 og 
beplantet i 2014. Området i nordøst er i følge Wennevold en 
forlengelse av «fjell-knatten» som er med i kommuneplanen. 

 Innspillet ser ut til å gjelde arronderingsmessige forhold av 
marginal betydning og vil vurderes i planvedlikeholdet. 

13 Årnes Vel, 
13.5.18 

 Årnes Vel vil levere et omfattende høringsinnspill i forbindelse 
med se med KDP (Kommunedelplan) for Årnes og forutsetter at 
disse synspunktene også ivaretas i kommuneplan for Nes. 
 

 Årnes Vel er spesielt opptatt av temaet dyrkamark (en restriktiv 
holdning må ikke gjelde kun for Årnes) og trafikale forhold. 
 

 Innspillet tas til orientering. 
 
 
 
 Innspillet tas til orientering. 
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