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Fastsetting av planprogram for planvedlikehold av kommuneplanen 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
Planprogram for planvedlikehold av kommuneplanen, datert 11.8.18, fastsettes med hjemmel i 
plan og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13. 
 
 
 
 
  



VEDLEGG: 
Vedlegg 
1 Planprogram  - Planvedlikehold av kommuneplanen, datert 11.8.18 
2 Sammendrag av høringsuttalelser med rådmannens kommentarer 

datert 11.8.2018 
3 Høringsinnspill 
 
 

SAMMENDRAG: 
Nes kommune har igangsatt arbeid med et begrenset planvedlikehold av gjeldende 
kommuneplan. I tråd med plan- og bygningsloven § 4-1 er det utarbeidet et planprogram som 
redegjør for innholdet og fremdriften i planarbeidet, aktuelle tema for planvedlikehold og opplegg 
for medvirkning. Saken gjelder fastsettelse (vedtak) av planprogrammet etter høring og offentlig 
ettersyn. 
 
Hensikten med planvedlikeholdet er primært å korrigere kommuneplanens arealdel 2015-2030, 
slik at den blir et funksjonelt styringsverktøy. Som en del av planvedlikeholdet skal det også 
foretas en oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030. 
 
Vedtatt kommuneplan skal etter gjeldende fremdriftsplan foreligge vinteren 2018/2019. 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Saken gjelder fastsetting (vedtak) av planprogram for et begrenset planvedlikehold av gjeldende 
kommuneplan etter høring og offentlig ettersyn. Planprogrammet fremmes til politisk behandling 
for fastsettelse etter offentlig ettersyn, jfr. plan og bygningsloven (pbl.) § 11-13 andre ledd. 
 
Formannskapet vedtok den 13.03.18 (sak nr. 36/18) oppstart av planarbeidet og utleggelse av 
planprogram til offentlig ettersyn og høring. Vedtaket ble kunngjort på kommunens nettsider 
6.april 2018 og stod på trykk i lokalavisen Raumnes 10. og 12. april. Planprogrammet og 
relevante saksdokumenter ble sendt til regionale myndigheter, offentlige instanser og aktuelle 
lag/foreninger. 
 
Høringsuttalelser 
Planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 21.mai 2018. Det kom 
inn totalt 13 uttalelser, hvorav åtte fra offentlige instanser og fem fra lag/foreninger og private 
interessenter. 
 
Et sammendrag av uttalelsene med rådmannens kommentarer kan leses i vedlegg 2. 
Høringsuttalelsene i sin helhet kan leses i vedlegg 3. 
 

VURDERING: 
Forslaget til planprogram fremhever ni hovedtemaer som er aktuelle i arbeidet for planvedlikehold 
av gjeldende kommuneplan;  

 Ravinedaler og andre kartlagte områder 
 Gjennomgang av sikrings-, støy og faresoner 
 Oppdatering i henhold til vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner 
 Oppdatering av plankartet i forhold til utbyggingsområder og infrastruktur 
 Evt. korrigering av E16-trasé 
 Ny oppbygning av plankartet 
 Kvalitetssjekk og evt. mindre justeringer i planbestemmelser (sett i sammenheng med 

bl.a. kommunedelplan for Årnes) 



 Vurderinger av behov for endret arrondering ved Esval miljøpark, Funnefoss stadion og 
areal avsatt til ny skole på Opaker 

 Oppstramming av «Mål og strategier» i kommuneplanens samfunnsdel 
 
Kommunen har mottatt innspill som berører mange av de foreslåtte temaene. Rådmannen 
registrerer at det også påpekes andre tema enn de foreslåtte, men viser til at arbeidet som nå 
skal utføres er begrenset. De nevnte forhold anses derimot ikke mindre viktige selv om de ikke 
implementeres i planvedlikeholdet. Temaene vil være aktuelle for vurdering ved neste ordinære 
rullering. 
 
Sentrale problemstillinger fra de innkomne høringsuttalelsene kommenteres nedenfor. 
 
Regional plan for areal og transport 
Flere av de offentlige instansene viser til regional plan for areal og transport i sine 
høringsuttalelser. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (R-ATP) ble vedtatt av 
fylkestinget 14.desember 2015. Kommuneplanens arealdel ble opprinnelig vedtatt 30.juni 2015, 
justert og vedtatt etter innsigelse og mekling 24.oktober 2017. På bakgrunn av at 
kommuneplanen ble vedtatt før R-ATP trådte i kraft, ble ikke alle retningslinjene i R-ATP etterfulgt 
ved rulleringen av kommuneplanen. Gjeldende kommuneplan er derfor ikke bearbeidet i tråd med 
R-ATP, slik den ved ny ordinær rullering vil.  
 
R-ATP er skrevet inn som en føring i planprogrammet i pkt. 2.2. Planen skal bidra til å nå felles 
mål for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3. Sentralt her er 
målet om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
Planen legger opp til at 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen skjer innenfor 
prioriterte tettsteder. I Nes kommune er Årnes som kommunesenter det prioriterte tettstedet.  
 
Flere av uttalelsene påpeker viktigheten av oppfølging av retningslinjene i den regionale planen, 
herunder særlig retningslinjene 3 og 5. Retningslinje 3 angir vekstfordelingsprinsippet om at 80% 
av utviklingen skal skje i det prioriterte tettstedet Årnes. Retningslinje 5 legger føringer for at 
uregulerte utbyggingsområder som ikke er i tråd med den regionale planen skal tas ut. 
  
Planvedlikeholdet som nå skal gjennomføres er begrenset til de aller mest nødvendige tema for å 
få et oppdatert styringsverktøy frem til neste ordinære rullering av kommuneplanen. Oppfølging 
av alle tiltakene som følger av retningslinjene i regional plan for areal og transport vil være 
betydelig mer omfattende og tidkrevende enn det som er skissert i et begrenset vedlikehold. 
Retningslinjene i den regionale planen vil følges opp ved ordinær rullering av kommuneplanen. 
Rådmannen presiserer imidlertid at kommunen ikke har til hensikt å utføre arbeid som 
undergraver vekstfordelingsprinsippet i planvedlikeholdet. Flere av temaene må også ses i 
sammenheng med det pågående arbeidet med rullering av kommunedelplan for Årnes. Blant 
annet langsiktig grønn grense og vurdering av uregulerte områder som ikke er i tråd med mål, 
strategier og retningslinjer i R-ATP.  Det vises her til Fylkesmannens innsigelse til 
kommunedelplanen for Årnes. Det fremmes egen sak om dette til politisk behandling i 
Formannskapet mv. i september. 
 
Andre overordnede planer og føringer 
I tillegg til regional plan for areal og transport foreslår Statens vegvesen noen nasjonale 
arealpolitiske føringer inn i arbeidet for planvedlikeholdet: Nasjonal transportplan (NTP), Nasjonal 
sykkelstrategi, Nasjonal gåstrategi og nasjonale forventninger til kommunal og regional 
planlegging. SVV viser også til at universell utforming skal legges til grunn for planarbeidet. 
Rådmannen vurderer at føringene er aktuelle i planvedlikeholdet og anbefaler å ta inn disse i 
planprogrammet. 
 
Ravinedaler og andre kartlagte områder 
Fylkesmannen og Forum for Natur og Friluftsliv i Akershus stiller seg positive til at kommunen 
vurderer å ta ut byggeområdet A1, som omfatter «Veset-ravina». Dersom området ikke blir tatt ut 
forventes det at behovet begrunnes og dokumenteres godt og at gjeldende bestemmelser for 



området beholdes. Ved forrige rullering av kommuneplanen fremmet Fylkesmannen i brev datert 
10.11.14 innsigelse til felt A1. Grunnlaget for innsigelsen var at områdets formål er i vesentlig 
konflikt med hensynet til bevaring av den rødlistede naturtypen ravinedal. Planprogrammet legger 
opp til en formålsendring for ravinen – fra «Andre typer anlegg – massedeponi» til landbruk, 
natur- og friluftsformål. Rådmannen vil se nærmere på problemstillingen i det videre arbeidet. 
 
Gjennomgang av sikrings-, støy og faresoner 
NVE uttaler seg positivt til at kommunen setter fokus på en gjennomgang av områder utsatt for 
skred, ras og flom og bruk av hensynssoner. Enkelte av de offentlige høringspartene kommer 
med forslag til konkrete planbestemmelser knyttet til hensynssoner/faresoner i plankartet, blant 
annet Hafslund Nett som har utarbeidet et forslag til bestemmelser for høyspenningsanlegg.  
Forum for natur og friluftsliv anbefaler bruk av hensynssone med særlige hensyn til landskap og 
bevaring av naturmiljø i områder med viktige naturtyper. Rådmannen vil vurdere dette i det videre 
arbeidet.  
 
Oppdatering i henhold til vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner 
Kommunedelplan for Årnes er i sluttfasen, og den vedtatte planen vil innarbeides i 
kommuneplanen gjennom planvedlikeholdet. Det samme gjelder kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljø 2017-2030. Vedtatte reguleringsplaner skal også oppdateres i 
kommeplanen. 
 
Planbestemmelser 
Enkelte av de offentlige høringsinstansene har kommet med uttalelser med oppfordring til å ta inn 
konkrete bestemmelser/krav knyttet til deres interesseområder, blant annet Hafslund Nett AS og 
Direktoratet for mineralforvaltning. Akershus fylkeskommune oppfordrer kommunen til å utarbeide 
kommuneplanbestemmelser som tydeliggjør hvilke type næringsvirksomhet som tillates, 
eventuelt ikke tillates innenfor områder avsatt til næringsformål. Direktoratet for mineralforvaltning 
anbefaler krav om reguleringsplan for områder der det skal drives uttak av masser, herunder bør 
kommunen vurdere om eksisterende bestemmelser ivaretar dette hensynet. Innspillene vil 
vurderes i det videre planarbeidet. 
 
Mindre utvidelse av Funnefoss stadion og areal avsatt til ny skole på Opaker 
Statens vegvesen forutsetter at de trafikale konsekvensene vil bli belyst som følge av en 
utvidelse av Funnefoss stadion og areal avsatt til Opaker skole. Det anbefales at virkninger for 
trafikksikkerhet beskrives under pkt. 3.3 i planprogrammet. Rådmannen anser problemstillingen 
som viktig. Dette må imidlertid belyses i etterfølgende reguleringsplanarbeid da det ikke foreligger 
tilstrekkelig informasjon til å utføre dette på kommuneplannivå. Dette vurderes forsvarlig ut fra 
den planlagte utviklingen. 
 
Barnehage- og skolestruktur 
I tillegg til de ovennevnte problemstillingene anbefaler rådmannen at det også vurderes behov for 
tomter til skole og barnehage. Arealavsetninger til formål som dekker barnehage og skole må 
sees i sammenheng med befolkningsprognoser, med tilhørende vurderinger av arealbehov. 
 
 
Endringer i planprogram etter høring og offentlig ettersyn 
De ovennevnte forholdene i høringsinnspillene er i stor grad omtalt i planprogrammet slik det 
forelå ved utleggelse til offentlig ettersyn. Det er derfor foreslått forholdsvis få suppleringer og 
endringer i planprogrammet sett i forhold til høringsuttalelsene.  En del av momentene i 
uttalelsene gjelder selve planforslaget, dvs. neste fase i planvedlikeholdet. innspillene blir tatt 
med i det videre arbeidet. 
 
Etter høring og offentlig ettersyn er det gjort mindre endringer i planprogrammet. Disse er markert 
med rød tekst og overstrykninger i planprogrammet for å gi god oversikt ved den politiske 
behandlingen. Justert planprogram med forslag til endringer følger saken som vedlegg 1. De 
viktigste endringene er: 
 



- Under pkt. 3.2 er det tilføyd at arealregnskap for omdisponering av landbruksarealer, 
herunder skog, dyrkamark og dyrkbar mark skal oppdateres. 

 
- Vurdering av arealer til offentlig og privat tjenesteyting, herunder barnehager og skoler er 

tatt inn som et tema i planvedlikeholdet under pkt 3.1. og 3.2.  
 

 
- Ytterligere overordnede føringer ved planvedlikeholdet er tilføyd i kapittel 2: 

o Nasjonal transportplan (NTP) 
o Nasjonal sykkelstrategi 
o Nasjonal gåstrategi 
o Forskrift om vannforsyning og drikkevann av 01.01.17 

 
 
Fremdrift 
Planprogrammet foreslår en fremdriftsplan som legger opp til at vedtatt kommuneplan skal 
foreligge vinter 2018/2019. Planforslaget vil etter planen legges ut til offentlig ettersyn i løpet av 
høsten 2018 med seks ukers høringsfrist.  
 
 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008 §§ 4-1 og 12-9  
 Kommuneplanens arealdel 2015-2030  
 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser. 
 
 
Administrative konsekvenser 
Ingen særskilte utover at administrasjonen må påregne bruk av administrative ressurser i 
forbindelse med gjennomføringen av planvedlikeholdet. 
 
 
Andre konsekvenser 
Ingen særskilt konsekvenser utover det ovennevnte. 
 
 

KONKLUSJON: 
 
Høringen av planprogrammet har gitt flere nyttige innspill og synspunkter for videre arbeid med 
planvedlikeholdet av kommuneplanen. 
 
Rådmannen foreslår at planprogrammet fastsettes (vedtas) med de foreslåtte endringer. 
Planprogrammet vurderes å gi gode rammer og føringer for videre planprosess, herunder aktuelle 
tema og utredninger for arbeidet. 


