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Uttalelse til planprogram for 

Planvedlikehold av kommuneplanen Nes 2015-2030 
 

Det vises til «Oppstart av planvedlikehold av kommuneplanen i Nes og utleggelse av forslag til 

planprogram på høring og offentlig ettersyn» på Nes kommune sine nettsider. Høringen gjelder 

forslag til planprogram for planvedlikehold for Nes kommuneplan 2015-2030. 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og 

friluftslivet i fylket. 

Vi støtter endring av arealformål til ravineområde og andre kartlagte naturtyper omgjøres til LNF 

og passende hensynssoner som i større grad ivaretar områdene. 

 

Endring av arealformål  
Vi er veldig fornøyd med at arealformålene til ravineområde og andre kartlagte naturtyper skal 

vurderes omgjort til arealformål og hensynssoner som i større grad ivaretar områdene. 

Vesetravinen (A1) 

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

til utbyggingsformål «Andre typer anlegg – massedeponi». I følge planprogrammet vil det i 

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

herunder om det skal angis en hensynssone for området.  

Vi støtter endring av arealformålet ved ravinen til LNF og anbefaler hensynssone med særlige hensyn 

til landskap og bevaring av naturmiljø. 

 

Utbyggingsområdet (A2) ved Esval Miljøpark 

Delområde A2 i kommuneplanens arealdel 2015-2030 er avsatt til fremtidig utbyggingsformål ved 

Esval miljøpark, for å i større grad oppfylle overordnede målsettinger i Strategisk næringsplan 2017-

2030.  I følge planprogrammet er det behov for å se på arronderingen av området i sammenheng 

med arealformålsendring for «Vesetravina» som ligger like ved. 

Vi støtter arrondering av området A2 som i så stor grad som mulig ivaretar ravineområdet. 
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Andre kartlagte naturtyper 

Nes kommune rommer mange områder med både utvalgte naturtyper, som skal tas ekstra hensyn til 

gjennom naturmangfoldloven, og andre verdifulle naturtyper. Av utvalgte naturtyper har kommunen 

områder med slåttemark og hule eiker. I tillegg finnes av andre naturtyper det bl.a. flere ravinedaler, 

skogtyper rike på diversitet, store gamle trær og myrområder. Spesielt slåttemark, hule eiker og 

myrområder er svært viktig for biologisk mangfold (se f.eks. sabima.no). I følge planprogrammet vil 

arealformål og hensynssoner for andre kartlagte områder (naturtyper) vurderes i planprosessen. 

Vi støtter endring til/opprettholdelse av areaformålet LNF og anbefaler hensynssone med særlige 

hensyn til landskap og bevaring av naturmiljø i områder med viktige naturtyper. 

 

Mindre utvidelse av Funnefoss stadion 

Ingen bemerkninger. 

 

Mindre utvidelse av område for ny skole på Opaker, (T1 og T2) 

Ingen bemerkninger. 

Medvirkning 
Kommunene får mer og mer ansvar for forvaltning av natur, friluftsliv og folkehelsearbeid. Lokale 

natur- og friluftslivsorganisasjoner sitter på en enorm kunnskap, og vi ber om å bli inkludert i videre 

prosesser der innhenting av kunnskap om natur- og friluftsverdier/-interesser i kommunen. Ta gjerne 

kontakt med FNF Akershus eller natur- og friluftsorganisasjonene direkte for informasjon og 

samarbeid om ønskelig. 

 

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet med planen. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Akershus: Den 

Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og 

Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Organisasjon 

for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Nesodden Kajakklubb, Østmarkas 

Venner, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
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