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Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i sak i sitt møte 1. november 2016 planstrategi for Nannestad kommune. 
Kommunestyret vedtok at arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skulle starte i 2017 og 
rullering av arealdelen skulle skje i 2018. Administrasjonen har lagt opp til en prosess i samsvar 
med disse vedtak. 
Krav til planprogram er hjemlet i Plan og bygningsloven § 11–13 Utarbeiding av 
planprogram: 
For kommuneplan skal det utarbeides planprogram etter reglene i § 4–1. Forslag til 
planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsel 
om oppstart og kunngjøring av planarbeidet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. 
Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for 
medvirkning.  
For kommuneplanens arealdel hvor planprogrammet skal ligge til grunn for gjennomføring av 
en konsekvensutredning etter § 4–2 andre ledd, skal planprogrammet også avklare behovet og 
opplegget for utredninger av planens virkninger for miljø og samfunn. 
Sektorene må gis anledning til å komme med innspill til planprogrammet, slik at viktige 
planoppgaver og aktuelle planbehov kan fanges opp og bli vurdert tidlig i planprosessen.  
Dette vil bidra til tidligere avklaring av planoppgaver, mindre risiko for å bruke planressurser 
til planer som ikke lar seg gjennomføre, og mer forpliktende deltagelse fra statlige og regionale 
myndigheter i planprosessene. 
Dersom berørt regional eller statlig myndighet allerede i forbindelse med forslag til 
planprogram ser at en plan kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn, 
har de plikt til å varsle kommunen om dette i forbindelse med uttalelsen til planprogrammet. 
For kommuneplaner med retningslinjer og rammer for framtidig utbygging, normalt 
kommuneplanens arealdel, skal planbeskrivelsen inneholde en særskilt vurdering og beskrivelse 
av planens virkninger for miljø og samfunn i tråd med kravene i § 4–2 andre ledd.  
Kravene til konsekvensutredning gjelder bare for de delene av planen som fastsetter rammer for 
framtidig utbygging og som innebærer endringer i forhold til gjeldende plan, ikke de elementer i 
planen som er en videreføring av eksisterende situasjon. 
Nasjonale og regionale forventninger: 
I fylkesmannens forventningsbrev 2017 heter det blant annet 
I årets forventningsbrev ønsker Fylkesmannen å presisere hva som ut fra regjeringens politikk 
og nasjonale føringer for kommunal planlegging er viktige prioriteringer i Oslo og Akershus. 



Forventningsbrevet omfatter kommunal planlegging i et bredt perspektiv, både 
samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Fylkesmannen vil i 2017 legge vekt på å gi innspill til 
kommuneplaner, og i arbeidet knyttet til kommuneplanens samfunnsdel vil Fylkesmannen rette 
fokus mot barn- og unge og boligsosiale hensyn. 
Prioriterte tema er: 

 Klimautslipp og areal og transportplanlegging 
 Fortetting og langsiktig grønn grense 
 Tilpasninger til endret klima 
 Samfunnssikkerhet 
 Jordvern, kulturlandskap og landbrukets samfunnsbidrag 
 Naturmangfold og betydningen av sammenhengende blå/grønn struktur 
 Masseforvaltning 
 Boligsosiale hensyn 
 Folkehelse i planarbeidet 
 Barns rettigheter på alle plan i en kommune 
 0-24 samarbeidet 

Videre vektlegger fylkesmannen oppfølging av den regionale plan for areal og transport: 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015.  
I planen konkretiseres føringene i den statlige areal- og transportplanleggingen for vårt område.  
Planen er helt sentral for arealutviklingen i denne regionen og legger en rekke føringer som 
kommunen skal følge opp i sin planlegging og arealutvikling. Noen viktige momenter ved 
planen: 

 Definerer prioriterte vekstområder som skal ta store deler av befolkningsveksten i 
regionen 

 Legger opp til videreutvikling av kollektivsystemer gjennom fortetting rundt utpekte, 
regionale byer i kollektivknutepunkter og rundt prioriterte lokale byer og tettsteder 

 Realisering av planen vil begrense lokalt transportbehov og behovet for nedbygging av 
arealer med andre verdier (jordbruk, områder viktige for naturmangfold og friluftsliv 
m.m.)  

Samfunnsoppdraget: 



Samferdselsdepartementet vedtok den 18. november 1992 at det skulle utarbeides en statlig 
reguleringsplan for flyplassområdet og planarbeidet ble kunngjort den 19. november 1992. 
Planforslag ble utarbeidet på grunnlag av den hovedplan som lå til grunn for Stortingets vedtak 
om utbygging den 8. oktober 1992. Den samlede utbygging av flyplass med tilhørende 
tilbringersystemer og regional utvikling ble styrt gjennom egne rikspolitiske retningslinjer. 

Effekten av prosjektet for økonomien til Nannestad og Ullensaker ble undersøkt. Begge 
kommunene ville få betydelig budsjettmessige underskudd som følge av investeringsbehov utløst 
av flyplassprosjektet. 

Det ble anbefalt å legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling i de to 
vertskommunene for å kunne betjene de økte finanskostnader. 
Med basis i det statlige planarbeidet, med tilhørende utredninger og retningslinjer, vedtok 
kommunestyret, i april 1994, Kommuneplan for Nannestad 1994-2006. Arealdelen var basert på 
konsekvensutredningene, utarbeidet av tiltakshaverne i forbindelse med planleggingen av 
hovedflyplassen på Gardermoen, og arbeidet i «Romeriksgruppa», som ble ledet av 
Miljøverndepartementet og Akershus fylkeskommune. 
Anbefalingen om å legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling har vært førende for 
kommuneplanarbeidet i de påfølgende rulleringer og kommunen har foretatt betydelige 
investeringer i sosial og teknisk infrastruktur for å kunne fylle rollen som vertskommune for 
hovedflyplassen. For å bibeholde en sunn kommunal økonomi er Nannestad avhengig av å kunne 
ta ut nytteeffekten av disse investeringer gjennom økt skattegrunnlag.  
 
Saksutredning 
Nannestad kommune legger opp til en planprosess som skal gjennomføres i løpet av 2018. 
Politisk styringsgruppe: Kommuneplanutvalget 
Administrativ arbeidsgruppe samfunnsdelen: 

 Stabsleder Plan og strategi Rune Storstein (leder) 
 Stabsleder Økonomi og styring Runar Nilsen 
 Kst. virksomhetsleder Kommunal forvaltning Ingebjørg Lajord 
 Virksomhetsleder Forebyggende helsevern / kommuneoverlege Tom Sundar 
 Sekretariatsleder Lillian Helene Aasheim 
 Juridisk rådgiver Plan og strategi Anne Jorun Bolken Ballangrud 
 Spesialrådgiver Plan og strategi Kai Krog Halse 

Administrativ arbeidsgruppe arealdelen: 

 Stabsleder Plan og strategi Rune Storstein (leder) 
 Kst. virksomhetsleder Kommunal forvaltning Ingebjørg Lajord 
 Fagansvarlig Plan Mathis Guttorm Kjexrud-Egge 
 Skogbrukssjef Eivind Engh 
 Fagansvarlig landbruk Marit Sand 
 Arealplanlegger Monika Olafsen  



Tentativ framdriftsplanen for aktiviteter og behandlinger: 

Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 13 19 2 19 14 18 6 11
Formannskapet 10 7 14 25 13 14 12 31 21 5
Helse- og omsorgsutvalget 6 13 24 12 11 30 4
Klima- og miljøutvalget 5 12 23 11 10 29 3
Oppvekst- og kulturutvalget 5 12 23 11 10 29 3
Plan- og utviklingsutvalget 6 13 24 12 11 30 4
Elevenes kommunestyre 19 15
Eldrerådet 7 6 5 28
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Opplegg for medvirkning 

 Behandling i samsvar med Plan- og bygningsloven (offentlige høringer) 
 Involvering av Barn og unges representant 
 Behandling i 

o Elevenes kommunestyre 
o Eldrerådet 
o Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 

 4 grendemøter og ett åpent møte 
 Innspills-møter med kommunens virksomheter 
 Innspills-møte med grunneiere og næringsdrivende 
 Aktiv bruk av kommunens hjemmeside og facebook-profil 

Visjon og fokusområder 
Planprosessen vil inneholde en vurdering om gjeldende visjon og fokusområder skal videreføres: 
Visjon: 

 Romerikes beste bokommune 
Fokusområder: 

 Folkehelse 
 Oppvekst 
 Helse og omsorg 
 Samfunns- og næringsutvikling 
 Behov for ny visjon? 

Muligheter for Nannestad 
Planarbeidet vil blant annet baseres på disse muligheter for kommunen: 

 Stor innflytting til Akershus 
 Attraktiv bokommune 
 God tilgang på arealer til utbygging 
 Effektiv byggesaksbehandling 
 Befolkningsvekst og tilgang på arbeidskraft 



 God økonomistyring 
 Muligheter for effektivisering – ikke behov for nedbemanninger 
 Sterkt og variert regionalt arbeidsmarked 
 Bedre utnyttelse av investeringer 
 Skog som bidrag for å redusere klimagassutslipp 

Utfordringer for Nannestad 
Slike utfordringer vil bli behandlet i planprosessen: 

 Folkehelse og integrering 
o Utdanningsnivå og gjennomføring VGS 
o Økt andel med fremmedspråklig bakgrunn 

 Kompetanse og deltakelse 
o Innsats mot utenforskap og fattigdom 

 Kommunal økonomi og prioriteringer (90% inntektsgrunnlaget) 
 Klimautslipp og klimatilpasning 

o Utslipp fra vegtrafikk og landbruk 
o Overvannshåndtering og skredfare 

 Regionale versus kommunale optimale løsninger for arealbruk 
o Manglende forståelse for det integrerte bolig- og arbeidsmarkedet i 

Gardermoregionen 
 Interkommunalt samarbeid 

Identitet og nærmiljø 

 Gode bomiljøer 
o Barneskole i alle tettsteder 
o Barnehage i alle tettsteder 
o Skolene som nærmiljøsenter 
o Tilgang til friområder 
o Boliger for alle livsfaser 
o Satsing på Nannestad sentrum 

 Gode tjenester – nærhet til brukerne 
o Kort reisevei til daglige gjøremål 
o Utvikling av hjemmebasert omsorg 

 Rikt kulturliv 
o Stort antall frivillige organisasjoner 
o Bibliotek, idrettshaller, fotballbaner og ulike kulturarenaer 

 Nærhet til natur – «Skibygda» 
o Regional destinasjon for «snøsikker» vinteraktivitet 
o Muligheter for variert friluftsliv sommer og vinter 

Planer som inngår i kommuneplanprosessen 
Nannestad har en omfattende planportefølje som inneholder strategier som integreres i 
kommuneplanprosessen. De planer som er under utarbeidelse vil bli utarbeidet parallelt med 
rulleringen av kommuneplanen.  

 Handlingsprogrammet (oppdateres årlig) 
 Områdeplan for Nannestad sentrum (under utarbeidelse) 
 Overordnet plan for helse og omsorgstjenester - inkludert oversiktsdokument folkehelse 

(vedtatt 2017) 
 Overordnet plan for virksomhet helse (vedtatt 2017) 
 Plan for rus og psykisk helsetjeneste (klar for politisk behandling) 
 Handlingsplan for bosetting og inkludering av flyktninger (vedtatt 2017) 



 Plan for barnehagestruktur mot 2030 (vedtatt 2017) 
 Strategiplan for mer og bedre læring (vedtatt 2017) 
 Trafikksikkerhetsplan (vedtatt 2017) 
 Strategi for skolekapasitet og skolestruktur i Nannestad (under utarbeidelse) 
 Boligsosial plan (under utarbeidelse) 
 Overordnet ROS-analyse (under utarbeidelse) 

Behov for utredninger 

 Visjon for Nannestad 
 Fastsetting av fokusområder, strategier og indikatorer for måloppnåelse 
 Nannestad som vertskommune for OSL 
 Samfunnsoppdraget 

o Legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling 
o Sikre god skatteinngang for å betjene finansutgifter 
o Optimal utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur 

 Samfunnsutvikling og miljø 
o Flystøy og minimalisert transportbehov 
o Boligbygging og tettsteder 
o Vekst og vern 

 Klimagassutslipp / klimaregnskap 
 Næringsutvikling og arbeidsplasser 

o Næringsstruktur 
o Næringsliv og arbeidsplasser i Nannestad 
o Næringsliv og arbeidsplasser i nabokommunene 

 Pendling mot nabokommuner, Nedre Romerike og Oslo 
 Bærekraftig kommuneøkonomi 
 Effektiv tjenesteproduksjon 

o Lovkrav og bemanningsnormer 
o Interkommunalt samarbeid 
o Tverrfaglig innsats 

 Demografi og boligbygging 
 Flerkulturell kommune 
 Arealbehov knyttet til tjenesteyting 
 Utbyggingsstrategi – Bolig og næring 
 Overordnet ROS-analyse 
 ROS-analyser og konsekvensutredning for områder med endret formål 

 
Vurdering 
Arbeidet er lagt opp med et kommuneplanseminar 29.-30. januar med påfølgende heldags møter 
i kommuneplanutvalget. De to første møtene vil omhandle strategisk måldel og arealstrategi. 
Drøftingen skal blant annet avklare hvorvidt den grønne strek som er trukket rundt våre fire 
tettsteder skal videreføres i den nye kommuneplanen. I tillegg vil det bli gjennomført en prosess 
knyttet til behov for og lokalisering av næringsområder til ulike formål. Når hovedtrekkene i 
arealstrategien er definert, vil det bli annonsert at de ulike interessenter kan sende inn forslag til 
endringer av kommuneplanens arealdel. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Planarbeidet skal i all hovedsak gjennomføres ved bruk av interne ressurser og det er ikke avsatt 
særskilte midler til dette arbeidet. En god og realistisk kommuneplan vil imidlertid være et viktig 
verktøy for å kunne sikre en sunn kommuneøkonomi i planperioden. 




