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1. Innledning 

1.1.  Bakgrunn og formål  
 
Nes kommunestyre vedtok høsten 2017 oppstart av et begrenset planvedlikehold av 

kommuneplanens arealdel. Planvedlikeholdet er nødvendig for å oppdatere plankartet i områder 

hvor det er tilkommet endringer etter kommuneplanen 2015-2030 ble vedtatt, og i områder hvor 

det av ulike årsaker vil være særlig behov for å endre gjeldende arealformål.  

 

Arealplanen skal gi forutsigbarhet for tiltakshavere, berørte grunneiere og naboer, i tillegg til 

andre interessenter. Formålet med planvedlikeholdet er å utarbeide et korrekt kartgrunnlag for 

kommuneplanens arealdel, samt sikre viktige hensynsområder. Slik kommuneplanens arealdel 

foreligger i dag, er det flere forhold som tilsier behov for endringer før ordinær rullering som 

tidligst er planlagt gjennomført etter 2019 ref. vedtatt Planstrategi for Nes. En slik ordinær 

rullering innebærer et omfattende arbeid og det må påregnes minimum 1- 2 år før revidert 

arealdel foreligger. Det vil si at ny kommuneplan tidligst ville være vedtatt i 2021-2022. Ser man 

dette i lys av behovet for et oppdatert styringsverktøy, vil et begrenset vedlikehold være 

hensiktsmessig på nåværende tidspunkt.  

 

I forbindelse med planvedlikeholdet av arealdelen vil mål og strategier i kommuneplanens 

samfunnsdel 2013-2030 gjennomgås og kortes ned. Det presiseres at dette arbeidet ikke skal 

innebære endring av innhold, men kun en oppstramming av struktur og tekst. Det skal ikke 

gjennomføres en rullering av kommuneplanens samfunnsdel som sådan. Hensikten med 

oppstrammingen av mål og strategier er å forenkle koblingen mot kommunens handlingsprogram. 

 

1.2. Kommuneplanens arealdel  
 

Kommuneplanens arealdel setter rammer og betingelser for arealbruk og utførelse av nye tiltak, i 

tillegg viktige hensyn som må ivaretas. Sammen med samfunnsdelen er kommuneplanens 

arealdel et viktig styringsverktøy for utviklingen i Nes kommune. Kommuneplanens arealdel angir 

bruken av arealer i fremtiden ved angivelse av arealformål, som skal sikre en planmessig og 

forsvarlig arealutnyttelse. Formålsgrensene i kommuneplanens arealdel danner grunnlaget for 

senere reguleringsplaner og fradelinger, og er derfor juridisk bindende. 

 

Plan- og bygningsloven § 11-5 stiller krav om en felles arealplan for hele kommunen som viser 

sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel 

består av følgende plandokumenter: 

 

 Plankart 

 Planbestemmelser 

 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

1.2.1. Kommuneplanens arealdel 2015-2030 
 
Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret 30.06.2015 i sak nr. 74/15 med enkelte 

områder unntatt rettsvirkning i påvente av mekling og andre avklaringer som følge av innsigelser. 
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Kommunestyret vedtok kommuneplanens arealdel 2015-2030 med endringer etter mekling den 

24.10.2017 i PS 128/17.  

1.2.2. Erfaringer med gjeldende kommuneplan 
 
Gjeldende kommuneplan benyttes aktivt i kommunal virksomhet. Erfaringer viser at det er flere 

forhold som tilser behov for en gjennomgang av arealdelen og de mål og strategier som følger av 

samfunnsdelen. Slik kommuneplanen foreligger, har kommunen enkelte utfordringer ved 

anvendelse av den relativt  omfattende måldelen fra samfunnsdelen i arbeid med 

handlingsprogram og økonomiplan. Når det gjelder arealkartet er erfaringen at det er vedtatt en 

del endringer i etterkant av vedtak av arealdelen, kartet er for øvrig ikke oppdatert. Neste rullering 

av kommuneplanen er langt frem i tid. Kommunen har behov for et oppdatert styringsverktøy. 

 

1.3.  Planprogrammets funksjon 
 
Plan og bygningsloven (pbl.) § 4-1 stiller krav til utarbeidelse av et planprogram ved 

kommuneplaner som kan ha vesentlig virkninger for samfunn og miljø. Planprogrammet setter 

rammer og premisser for planprosessen. Det skal med andre ord gi en forenklet beskrivelse av 

den planlagte planprosessen. 

 

Planprogrammet inneholder: 

 Overordnede føringer for planarbeidet 

 Beskrivelse av problemstillinger og tilhørende utredninger 

 Beskrivelse av planprosess 

 Beskrivelse av medvirkningsmuligheter  

 Fremdriftsplan 

 

 

2. Overordnede føringer for kommuneplanens arealdel 

Dette kapittelet gir en oversikt over de mest sentrale føringene for planvedlikeholdet. 

 

Arbeidet vil utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Loven stiller 

krav til at kommunal planlegging skal legge til grunn nasjonale og regionale føringer. Arealplanen 

skal utarbeides på en slik måte at kommunale, regionale og nasjonale føringer blir ivaretatt. 

2.1.  Nasjonale forventninger og retningslinjer 
 
Nasjonal forventning til regional og kommunal planlegging, fastsatt ved kgl. res. 12.06.2015 

Regjeringens forventninger til planlegging på regionalt og kommunalt nivå:  

 Gode og effektive planprosesser for planlegging av bolig, næring og samferdsel, 

herunder: 

o Enklere regelverk og bedre samarbeid 

o Målrettet planlegging 

o Økt bruk av IKT i planleggingen 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

o Et klimavennlig og sikkert samfunn 

o Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 

o Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 
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 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

o Samordnet bolig-, areal og transportplanlegging 

o Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 

o Levende by- og tettstedssentre 

o Helse og trivsel 

 
Rikspolitiske retningslinjer for å ivareta  barn og unges interesser i planleggingen, fastsatt av 

Miljøverndepartementet 20.09.1995 

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene er å: 

 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven 

 Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i 

sin løpende planlegging og byggesaksbehandling 

 Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med 

andre hensyn/ interesser 

 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene, fastsatt ved kgl. Res. 

04.09.2009 

Kommunene skal i sin kommuneplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av 

klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne 

retningslinjen. 

 

Formålet med planretningslinjene er å: 

 Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 

 Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 

 Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved 

kgl.res.26.09.2014 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 

effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 

verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

 

Andre relevante nasjonale føringer: 

 Rikspolitisk retningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for bolig-, areal og transportplanlegging 

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) 

 Flaum og skredfare i arealplaner, rev. 22.05.2014, NVE 

 Veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskrev, NVE 

 Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen av april 2017, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap 

 Nasjonal jordvernstrategi, vedtatt 08.12.2015 
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 Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister (FOR-2009-

06-26-861) 

 Forskrift om vannforsyning og drikkevann (FOR-2016-12-22-1868) 

 Nasjonal transportplan (NTP) 

 Nasjonal sykkelstrategi 

 Nasjonal gåstrategi 

 

2.2.  Regionale føringer 
 
Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2017 

I forbindelse med arealplanlegging vektlegger Fylkesmannen i 2017 oppfølging av nylig vedtatte 

regionale planer for areal- og transport og masseforvaltning. Fylkesmannen ønsker også fokus på 

fortetting med kvalitet, grønn grense og klimahensyn. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt desember 2015 

Den regionale planen prioriterer enkelte lokale byer og tettsteder der befolkningsvekst kan gi 

kundegrunnlag for bredt handels- og tjenestetilbud, kollektivtransport som er god nok til å bli et 

naturlig førstevalg, og at innbyggerne kan gå/sykle til arbeidsplasser, fritidsaktiviteter og andre 

daglige gjøremål. Minst ett sted i hver kommune er prioritert. Kollektivtilbudet fra disse stedene til 

de regionale byene skal strykes i takt med at stedene vokser. 

 

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020, vedtatt 16.11.2016 

Andre relevante regionale planer: 

 Regional plan for samferdsel, vedtatt 23.03.2016 

 Regional plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv i Akershus 2016-2030 

 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021, vedtatt 19.12.2016 

 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 

 Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 24.10.2016 

 Regional plan for handel, service og senterstruktur (under rullering) 

 Regional plan for klima og energi i Akershus 

2.3. Kommunale rammer og planforutsetninger 

 

 Kommunal planstrategi 2016-2019, vedtatt 20.06.2016 

 Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2030, vedtatt 15.10.2013 

 Kommuneplanens arealdel 2015-2030, vedtatt 30.06.2015 

 Strategisk næringsplan 2017-2030, vedtatt  

 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 

 Energi og klimaplan 2011-2020 

 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nes 2017-2030 

 Gjeldende reguleringsplaner 

 

2.4.  Pågående plan- og utredningsarbeid 

 

 Kommunedelplan for Årnes 2018-2030 

 Kommunedelplan for klima, energi og miljø 2018-2030 

 Kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2018-2030 

 Reguleringsplaner 
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3. Sentrale tema for planvedlikehold 

3.1.  Avgrensning  
 

Det skal utføres et begrenset vedlikehold av kommuneplanens arealdel med tilhørende plankart 

og bestemmelser, i tillegg til en begrenset gjennomgang av «mål og strategier» i 

kommuneplanens samfunnsdel. Planvedlikeholdet skal avgrenses tematisk i henhold til politisk 

sak 127/1, vedtatt av kommunestyret 24.10.17, i tillegg til en oppstramming av mål og strategier 

under samfunnsdelen. 

 

Følgende tema er aktuelle for planvedlikehold: 

 Ravinedaler og andre kartlagte områder 

 Gjennomgang av sikrings-, støy og faresoner 

 Oppdatering i henhold til vedtatte kommunedelplaner og reguleringsplaner 

 Oppdatering av status i utbyggingsområder og infrastruktur 

 Eventuell korrigering av E16-trasé   

 Ny oppbygging av plankartet (kartteknisk)  

 Kvalitetssjekk og evt. mindre justeringer i planbestemmelser, sett i sammenheng med 

bl.a. arbeidet med kommunedelplan for Årnes 

 Vurdering av behov for endringer: 

o Esval 

 Området A1 planlegges tilbakeført til LNF-område ev. med hensynssone.  

 Utbyggingsområdet A2 ved Esval miljøpark, endret arrondering.  

o Opaker: 

 Idrettsanlegget på Funnefoss stadion, mindre utvidelse  

 Areal avsatt til ny skole mv. på Opaker (T1 og T2), mindre utvidelse 

o barnehage- og skole, sett i sammenheng med prognoser 

 Oppstramming av «Mål og strategier» i kommuneplanens samfunnsdel 

  Arealregnskap som viser eventuell omdisponering av landbruksarealer, herunder skog, 

dyrkamark og dyrkbar mark vil utarbeides. 

3.2.  Hovedtemaer for vedlikehold av kommuneplanens arealdel 
 
Endring av arealformål ved ravinedaler og andre kartlagte områder 

Innenfor delområde A1 i kommuneplanens arealdel 2015-2030 er det avsatt en ravine 

«Vesetravina» til utbyggingsformål «Andre typer anlegg – massedeponi». Det vil i planarbeidet 

vurderes om arealformålet ved ravinen skal endres til landbruks- natur og friluftsformål, herunder 

om det skal angis en hensynssone for området. Arealformål og hensynssoner for andre kartlagte 

områder (naturtyper) vil vurderes.  

 

Sikrings- støy og faresoner 

Områder utsatt for skred, ras, flom, forurensing, støy mv. vil gjennomgås, og bruk av 

hensynssoner vil vurderes.  

 

Oppdatering i henhold til vedtatte planer og faktiske forhold 

Plankartet vil oppdateres i henhold arealbruk i kommunedelplanen for Årnes, som etter gjeldende 

fremdriftsplan planlegges vedtatt før sommeren 2018. Videre vil plankartet oppdateres i forhold til 
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hensynssoner som følger av kommunens kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2017-

2030. 

 

Plankartet skal videre oppdateres i samsvar med vedtatte reguleringsplaner.  

 

Det vil gjøres en oppdatering av utbyggingsområder, vist i plankartet som «fremtidig» eller 

«nåværende», ut i fra faktisk status på nåværende tidspunkt. Endringer i infrastrukturen skal også 

oppdateres i plankartet. Det må også foretas en vurdering av om det er annen infrastruktur som 

bør implementeres i plankartet.  

 

Oppheving av reguleringsplaner 

Det vil i prosessen også gjøres en vurdering hvorvidt utdaterte reguleringsplaner bør oppheves. 

 

Korrigering av E16- trasé 

I gjeldende kommuneplankart vises to traséalternativ for ny E16 på strekningen Uåa- Ullern. 

Kommunestyret vedtok det nordre alternativet for delstrekningen i politisk sak 169/16 den 

29.11.2016. De siste vurderingene fra Nye Veier AS og Statens vegvesen, i brev til 

Samferdselsdepartementet datert 21.12.2017, viser at det ennå er usikkerhet knyttet til trasévalg. 

Ny E16 trasé bør korrigeres i plankartet i henhold til endelig trasévalg. 

 

Kvalitetssjekk og ny «oppbygning» av plankartet 

I forbindelse med planvedlikeholdet skal det foretas en total gjennomgang av plankartets tekniske 

kvalitet, herunder må det vurderes om resultatene fra gjennomgangen tilsier behov for ny 

oppbygning av kartet. Kart- og planforskriften § 9 oppstiller krav til oppbygning av plankart i 

kommuneplanens arealdel og vil derfor være førende for dette arbeidet. Målet med dette arbeidet 

er å utarbeide plankartet i henhold til gjeldende tekniske standard.  

 

Gjennomgang av planbestemmelser 

Det skal utføres en kvalitetssjekk av gjeldende planbestemmelser. Gjeldende planbestemmelser 

vil vurderes opp mot endringene som følge av planvedlikeholdet, slik at de er i tråd med 

arealformål og hensynssoner. Dette vil også ses i sammenheng med arbeidet med 

kommunedelplan for  Årnes. Det er viktig at bestemmelsene er funksjonelle ved utarbeidelse av 

reguleringsplaner og i forbindelse med byggesaksbehandling. 

 

Arronderingsmessige justeringer ved avsatte utbyggingsområder 

Det er behov for å se på arrondringen av området som er avsatt til fremtidig utbyggingsformål 

(A2) ved Esval miljøpark, for å i større grad oppfylle overordnede målsettinger i Strategisk 

næringsplan 2017-2030. Arbeidet må ses i sammenheng med arealformålsendring for 

«Vesetravina», som er beliggende innenfor for det aktuelle området A1. 

 

I tillegg vil planvedlikeholdet, som tidligere beskrevet, ta for seg en vurdering av mulig 

arealmessig justering for idrettsanlegget på Funnefoss stadion og arealet som er avsatt til ny 

skole på Opaker. 

 

Oppstramming av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel 

For å sikre et oppdatert styringsverktøy gjennom kommuneplanen vil dette planvedlikeholdet 
også ta for seg en gjennomgang av mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel, herunder 
en vurdering av om innholdet skal kortes ned for å unngå overlappende gjentakelser. Dette for å 
sikre egnethet inn i arbeidet med handlingsprogram og økonomiplan. Det skal ikke gjennomføres 
en rullering av kommuneplanens samfunnsdel.  
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Vurdering av arealer avsatt til offentlig og privat tjenesteyting 

Temaet må ses i sammenheng med befolkningsprognoser og tilgjengelig areal til barnehager og 

skoler. 

3.3.  Vurdering av konsekvenser 

 
Det skal gjennomføres et begrenset planvedlikehold og virkningene for samfunn og miljø vil 

vurderes og beskrives i planforslaget.  

3.4.  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Det vil gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til plan- og bygningslovens krav, 

jfr. § 4-3. 

 
 

4. Planprosess 

Planvedlikeholdet skal gjennomføres i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser for 

utarbeidelse av ny plan, jfr. § 11-17. Saksbehandlingsreglene er de samme enten det skal være 

et enkelt planvedlikehold eller en mer omfattende rullering. 

  

Dette planprogrammet markerer starten på planarbeidet og er den første av flere faser som skal 

gjennomføres før endelig arealplan foreligger. Planprosessen kan inndeles i tre arbeidsfaser, 

hvor hver fase resulterer i et plandokument: 

 
 

4.1.  Medvirkning 
 
Det vil gjennomføres et egnet opplegg for medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens 

bestemmelser. 

Planprogram Planforslag 
Vedtatt 

kommuneplan 
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4.2.  Fremdriftsplan  
 
Tabellen nedenfor viser forventet fremdrift. Planvedlikeholdet vil utføres parallelt med 
utarbeidelse av Handlingsprogrammet for 2019-2022, slik at forholdet mellom kommunens 
viktigste styringsdokumenter er konsistent. 
 

 
Beskrivelse 
 

 
Forventet fremdrift 

 
Fase 1 – Planprogram 

Politisk behandling av planprogram og varsel om oppstart.  

Utleggelse til offentlig ettersyn og høring i 6 uker.  
Mars 2018 

Vurdering av innkomne høringsinnspill til planprogram April/Mai 2018 

Vedtak (fastsettelse) av planprogram ved politisk behandling Sommer 2018 

Fase 2 – Planforslag 

Planforslag legges til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. 

Utleggelse til offentlig ettersyn og høring i 6 uker. 
Høst 2018 

Vurdering av innkomne høringsinnspill til planforslag Årsskiftet 2018/2019 

Planforslag legges frem til politisk behandling Vinter 2018/2019 

Fase 3 – Vedtak av plan 

Vedtak av kommuneplan Vinter 2018/2019 

 


