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Kommuneplanens arealdel 

Innspill mottatt ved varsel om igangsatt planarbeid – 

vurderinger og anbefalinger. 

Påført status etter kommunestyrets behandling 14.08.2018 



2 
 

Innspillene er satt opp fortløpende – sortert ift. tettsted/område: 

Nannestad sentrum/tettsted: 

Nr. Gnr./bnr.  og beliggenhet: Forslagstiller: Størrelse: Arealformål 
i gjeldende 
kom.plan: 

Status 
arealer: 
(fra NIBIO) 

Innspill/forslag kort 
oppsummert: (for suppl. 
info vises til eget vedlegg) 

1 Del av 27/305 – vest for 
fv.120, vis à vis nordre del 
av Nannestad sentrum, fra 
adkomstveg vis à vis 
kollektivterminalen og 
nordover til boliger ved 
Bahusvegen.  

Salutaris 
Eiendom AS 

18,4 daa 
som 
foreslås 
utbygd. 
Tot. areal 
55,7 daa. 

LNF 22,1 daa 
fulldyrka:  
kval. god – 
svært god. 
33,6 daa 
skog – 
dyrkbart. 

Kjøpesenteretablering – 
box to box konsept. 
I hovedsak foreslås 
utbygging på det dyrka 
arealet. En slik 
etablering vil styrke 
Nannestad sentrum, det 
ligger nær knutepunkt. 
Bærekraftig og bidrar  til 
å møte veksten.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling:  
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Områdeplan for Nannestad sentrum er under ferdigstillelse. 
Denne tilrettelegger for en vesentlig utvikling av handel innenfor eksisterende sentrumsområde og anses å ville 
dekke behovet for lang tid framover.  Utbyggingspotensialet innenfor eksisterende sentrum bør realiseres før det 
vurderes utvidelse av sentrum mot vest.  Ikke imøtekommet.   

2 27/43 – eiendom kalt 
Fjellet, øst for eksist. 
boligområde Preståsen 
nord (øst for Bevervegen. 
og Rødrevvegen) 

Ihle prosjekt 
as, pva. fam. 
Lange og Ihle 
prosjekt. 

80 daa. LNF 
Berøres av 
miljøsone 
150m og 
bygge-
grense 50m 
ift. E16. 

50,4 daa 
fulldyrka:  
kval. god – 
svært god. 
28,5 daa 
skog – 
dyrkbart. 

Boligutbygging – 
småhus. 60 – 100 
enheter.  
Vil være en naturlig del 
av tettstedsutviklingen. 
Tilfører verdier. 
Tilrettelegges for 
husbankfinansiering.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Med de boligreserver som ligger i allerede regulerte 
utbyggingsområder i og i tilknytning til Nannestad sentrum/tettsted, anses det ikke behov for utvidelse med nye 
boligområder ved denne rulleringen.  Området ligger imidlertid innenfor grønn strek, som angir en langsiktig 
utviklingsretning for Nannestad tettsted. Ikke imøtekommet. 

3 27/1 og 27/626 – mellom 
Preståsen nord og E16. 
Mellom fv. 529 Preståsvn. 
og Fjellet (innspill nr.2)  

Asplan Viak 
pva. Clemens 
Eiendom AS/  
Opplysnings-
vesenets fond. 

89 daa 27/1: LNF  
Miljøsone 
150m E16 
og bygge-
grenser 
50m ift. 
E16 og fv. 
529.  
27/626: 
grønn- 
struktur/ 
friområde. 

27/1 -  
74,4 daa 
skog – 
dyrkbart.  

Boligutbygging – 
småhus/konsentrert. 
84 rekkehus  
11 eneboliger 
God beliggenhet ift. 
sentrum, framtidig 
utvikling og 
kollektivtilbud.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Med de boligreserver som ligger i allerede regulerte 
utbyggingsområder i og i tilknytning til Nannestad sentrum/tettsted, anses det ikke behov for utvidelse med nye 
boligområder ved denne rulleringen.  Området ligger imidlertid innenfor grønn strek, som angir en langsiktig 
utviklingsretning for Nannestad tettsted. Dette vil i hovedsak gjelde 27/1.  27/626 er avsatt til 
grønnstruktur/friområde, det ligger i nær tilknytning til eksisterende boligbebyggelse, og det må ved en ev. seinere 
regulering vurderes hvorvidt dette skal endres. Ikke imøtekommet. 
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4 Del av 27/5 – mellom 
fv.120 og boligområde B18 
i gjeldende kommuneplan. 

Bo Bedre AS 
Âlvsbyhus 
Romerike 

28 daa LNF 28 daa skog 
– dyrkbart. 

Boligutbygging – ca. 60 
boenheter. 
Gunstig beliggenhet, 
tilknytning til eksist. 
utbyggingsområder, 
kollektivtilbud. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Med de boligreserver som ligger i allerede regulerte 
utbyggingsområder i og i tilknytning til Nannestad sentrum/tettsted, anses det ikke behov for utvidelse med nye 
boligområder ved denne rulleringen.  Området kan anses å være en hensiktsmessig utvidelse av område B18, som 
allerede ligger inne som utbyggingsområde. Det er imidlertid forhold omkring grunnforhold, områdestabilitet, 
vegetasjonssoner/viltkorridorer, trafikk/adkomstforhold mm, som må vurderes og avklares nærmere før området 
kan vurderes tatt inn. Området ligger for øvrig utenfor eksisterende grønn strek, som angir en langsiktig utviklings-
retning for Nannestad tettsted. Denne grønne streken/grensen er vurdert endret, men pga. de nevnte forhold som 
må utredes og avklares nærmere, avventes dette. Imøtekommet – området er innarbeidet i revidert planforslag og 
med tilhørende bestemmelse.. 
 

5 27/1 f.nr. 177 og 225 
Prestmosvegen 6 

Prestmos-
vegen 6 AS 

10 daa Bebyggelse 
Andre 
typer 
bebyggelse
og anlegg + 
fjernvarme-
anlegg 

Bebygd (tidl. 
Orbit Arena) 

Boligformål/leilighets-
bygg + ev. noe næring 
og/eller tjenesteyting i 
hele eller deler av 1.etg. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Området er tidligere regulert for næring. Det er igangsatt reguleringsplanarbeider på området, hvor det foreslås å 
endre formål til hovedsakelig bolig, men med noe næring. 
Det er ved rullering av kommuneplanen gjort en vurdering på endring av utbyggingsformål. Nannestad sentrum er 
definert gjennom områdeplanen som er under ferdigstillelse, og det anses ikke riktig å utvide sentrumsformålet 
nord for Prestmosvegen. Det anbefales derfor at området  Prestmosvegen 6 innarbeides som framtidig 
boligområde, og at det i bestemmelsene til arealdelen fastsettes at det ved regulering skal vurderes tilrettelagt for 
næring i deler av bebyggelsen. Imøtekommet – området er innarbeidet med endret planformål i planforslaget. 
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Maura: 

Nr. Gnr./bnr.  og beliggenhet: Forslagstiller: Størrelse: Arealformål 
i gjeldende 
kom.plan: 

Status 
arealer: 
(NIBIO) 

Innspill/forslag kort 
oppsummert: (for suppl. 
info vises til eget vedlegg) 

1 Del av 147/1 og 149/18 
På sørsiden av Gamle 
Dalsveg, rett øst for Block 
Watnes utbyggingsområde 

Frank Aasheim 
pva. 
grunneierne 

Tot. areal 
14,8 daa 

Grønn-
struktur 

Dyrket mark Bredde på grønn-
struktur ønskes 
redusert, og utbyggings-
område B12 utvidet, slik 
at det gir en bedre 
utnyttelse ved 
utbygging. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Grønnstrukturen er innarbeidet for å sikre spesielt skiløypetrasé. Vi anbefaler at grøntområdet innlemmes i B12, 
som framtidig boligområde, men det innarbeides krav i bestemmelsene om at gjennomgående grønnstruktur/ 
skiløypetrasé skal sikres i tilstrekkelig bredde, ved utarbeidelse av reguleringsplan for området.  Nærmere 
tilpassing kan da skje i tilknytning til den utbyggingen som planlegges. Imøtekommet – er innarbeidet i 
planforslaget. 

2 Del av 131/3 
Myrhaugmarka, øst for det 
nye boligområdet i 
Lauvåsmarka - nord for 
fv.120 – Mauravegen.  

Mathiesen 
Eidsvold Værk 
ANS og Bo 
Bedre AS 
(Âlvsbyhus 
Romerike) 

230 daa LNF Barskog -  
ikke 
dyrkbart. 

Boligformål -  
Maura Miljøgrend - 
miljørettet bolig-
utbygging inkl. areal til 
framtidig barnehage og 
næring. 
Ca. 250 boenheter. 
De ønsker å etablere et 
nasjonalt forbilde-
prosjekt som vil 
redusere klimagass-
utslippene.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging.  Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger for øvrig utenfor eksisterende grønn strek, som angir en langsiktig utviklingsretning for Maura. Den 
grønne streken/grensen foreslås imidlertid endret, ved at den trekkes til østre grense for foreslått område, dog 
begrenset nordover. Området består av skrinn skogsmark (ikke dyrkbar), det ligger i tilknytning til eksisterende 
infrastruktur og ligger utenfor flystøysoner. Slik anses deler av området som god egnet for framtidig utbygging og i 
samsvar med nasjonal jordvernstrategi, - unngå bygging på dyrka og dyrkbar mark. Delvis imøtekommet. Deler av 
området innenfor foreslått ny grønn grense (ca. 140 daa.), er innarbeidet i planforslaget.  
 

3 131/7 og 131/10 
Mellom boligområdene 
Holkebylia og 
Lauvåsmarka, innenfor 
nordre del av område 
avsatt til nærfrilufts-
område nord for skolen.  

Nordby 
Eiendoms-
selskap AS  

136 daa LNF og 
hensyns-
sone 
friluftsliv 

Barskog – 
ikke 
dyrkbart. 

Boligformål – variert 
boligbebyggelse.  
Ca. 180 boenheter.  
Vil gi muligheter for 
variert boligtilbud, 
nærhet til tettsteds-
funksjoner og frilufts-
områder, og det 
muliggjør framtidig 
kollektivforbindelse i 
sløyfe, opp Lauvåsvegen 
ev. Sangsvanelia og over 
mot Holkebylia.   
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 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og  prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger for øvrig utenfor eksisterende grønn strek, som angir en langsiktig utviklingsretning for Maura. Den 
grønne streken/grensen foreslås imidlertid endret, ved at den forskyves noe nordover, dog slik at det vil gi en 
hensiktsmessig avgrensning ift. eksisterendeutbygde områder.  Området består for øvrig av skrinn skogsmark (ikke 
dyrkbar), det ligger i tilknytning til eksisterende infrastruktur og ligger utenfor flystøysoner. Slik anses deler av 
området som god egnet for framtidig utbygging og i samsvar med nasjonal jordvernstrategi; å unngå bygging på 
dyrka og dyrkbar mark. Ikke imøtekommet.  
 

4 149/2, 24, 65 og 67 
Østre del av Hol 
næringspark 
 

B16 arkitekter 
& landskap AS 

115 daa 
totalt.  
Hvorav  
ca. 42 daa 
foreslås 
til bolig-
formål 

Avsatt og 
regulert til 
nærings-
formål 

 Boligformål – 
konsentrert. 
Ca. 200 boenheter. 
Argumenterer bl.a. ift. 
blå/grønn struktur, 
tilknytning øvrige 
boligområder mm. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Østre del av området kan synes hensiktsmessig for boligutbygging, ut fra beliggenhet ift.  øvrige boligområder, også 
med tanke på skissert grøntstruktur og overvannshåndtering, men området er regulert til næringsformål og det 
anbefales at dette opprettholdes. Forholdet kan om det skulle bli aktuelt, vurderes på nytt ved seinere rullering. 
Imøtekommet- etter seinere innspill fra nye eiere - Frank Aasheim/Hoel Næringspark as. (nytt forslag 32 daa.)  
 

5 149/64 og del av 162/2 
Område inntil E16, sør for 
Hol næringspark 

B16 arkitekter 
& landskap AS 

30 daa LNF 
Bygge-
grense 50m 
og miljø-
sone 150m 
ift. E16 

Fulldyrket – 
svært god 
kvalitet. 
Deler av 
arealet har 
grøftebehov. 

Vegserviceanlegg med 
bensinstasjon, 
servering, trailestopp 
mm. Avkjøring foreslås 
sørfra direkte fra E16, 
og for øvrig via ny veg – 
diagonalen og rund-
kjøring Åmålkrysset. Har 
strategisk beliggenhet 
ved E16, tilknytning til 
Hol næringspark, og 
arealet er dårlig egnet 
for dyrking. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 

Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Det er regulert for tilsvarende formål i Hol næringspark, og dette 
anses å dekke aktuelt framtidig behov i området.  Området er dessuten dyrka mark, som kan utbedres ved tiltak.   
Ikke imøtekommet. 
 

6 Del av 146/1 – Jælberg 
sørøst for Gamle Dalsveg 

Nordby 
Maskin AS  

95 daa LNF 12 daa full-
dyrket – 
svært god 
kvalitet.  
83 daa skog 
– dyrkbart. 
 

Massemottak/oppfylling  
med tanke på seinere 
oppdyrking.  
Behov for massemottak 
ifm. utbyggings-
prosjekter. Det er vist til 
regional plan for masse-
forvaltning. 
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 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Massemottak/oppfylling anses ikke nødvendig for å oppnå 
tilfredsstillende arrondering ifm. nydyrking.  Det er for øvrig allerede regulert to områder med mulighet for 
massemottak i Mauraområdet; Slettmoen og Herstua. Dette anses å dekke behovet i overskuelig framtid. 
Transportmessig ligger området lite gunstig lokalisert, da Gamle Dalsveg må benyttes, en veg som allerede er mye 
belastet med gjennomgangstrafikk og delvis tungtrafikk ifm. Kopperudmoen industriområde.  
Imøtekommet. Innarbeidet i revidert planforslag. Imøtekommet – området er innarbeidet i revidert planforslag og 
med tilhørende bestemmelse ift. rekkefølgekrav veg. 
 

7 Del av 129/9 - Myrstad HeiArk AS pva. 
grunneierne. 

ca. 15 daa LNF Skog – delvis 
barskog. 
Dyrkbart.  

Boligformål. 
Antall ikke angitt. 
Området ligger i 
tilknytning til eksist. 
boligområde og det vil i 
liten grad vil påvirke 
vekst ift. Nannestad 
sentrum. Området er 
også tidligere søkt 
omdisponert.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området/eiendommen har for øvrig en arrondering som ikke anses hensiktsmessig for utbygging isolert sett. Den 
burde ved ev. utbygging ses i sammenheng med tilliggende arealer, med tanke på best mulig tilrettelegging for ulik 
infrastruktur; veger, VA, overvannshåndtering mm.  Området ligger innenfor gjeldende grønn strek, men denne 
foreslås ifm. denne rulleringen endret ved at den legges inntil eksisterende boligbebyggelse, dvs. ingen ytterligere 
utbygging vestover, for å unngå nedbygging av dyrka og dyrkbar mark, i tråd med nasjonal jordvernstrategi.   
Ikke imøtekommet. 

8 Del av 127/4 – Røise,  
på begge sider av krysset 
Røtnesvegen x 
Fageråsvegen 

Gudmund Aas 4,9 daa LNF 1,9 daa full-
dyrka,  
3,2 daa skog, 
ikke dyrkbart 

Boligformål.  
4-5 boenheter. Arealet 
er svært lite egna som 
dyrkbar jord pga. 
arrondering og mye 
stein. Det ligger 
kommunalt avløp og 
vann på arealet. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger ellers utenfor grønn strek og en utbygging her er ikke i tråd med føringer for et mer konsentrert 
utbyggingsmønster. Det er heller ikke i tråd med nasjonal jordvernstrategi som gir føringer for jordvern og mål om 
økt matproduksjon. Ikke imøtekommet. 
 

9 149/15 – Holaker, sør for 
Gamle Dalsveg 

Anne E. Låveg 
og Bjørn Olsen 

2,9 daa Nåværende 
bolig-
bebyggelse 

 Boliger -  ønsker 
fortetting, ved fradeling 
av 2 tomter – ca. 4 nye 
boenheter.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Det anses ikke hensiktsmessig å endre arealformålet i kommuneplanen. Eiendommen ligger som eksisterende 
boligeiendom, og mellom allerede avsatte utbyggingsområder, hvorav det ene er under regulering. Det vil gjennom 
utarbeidelse av en reguleringsplan være mulig å legge til rette for ønsket utbygging. OK 
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10 
+ 
11 

124/6 og 124/19 
Nord og øst for krysset 
Vålaugsvn. x Breenvn.  

Vidar Ranvik 
Gunhildrud 

124/6 – 
1,8 daa 
124/19 – 
5,3 daa 

LNF 124/19 –  
3,3 daa 
fulldyrka 

Begge eiendommene er 
delvis bebygd. Ønsker 
boligformål, 2-6 
tomter/boenheter. 
Området har ikke lenger 
verdi som dyrka mark, 
og krever større 
investeringer ved 
istandsetting.  Vil bidra 
til å dekke boligbehov i 
Maura og forskjønnelse 
av området.   

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger ellers utenfor grønn strek, og denne vil ikke bli endret her, da en framtidig utbygging i denne 
retningen ikke anses å være i tråd med føringer for et mer konsentrert utbyggingsmønster. Det er for øvrig i tråd 
med nasjonal føringer for jordvern og mål om økt matproduksjon. Ikke imøtekommet. 
 

12 Del av 148/3 – skogområde 
øst for Maura sentrum.    

Øvre Romerike 
Prosjektering 
pva. grunneier 
Carl H. Breen 

174 daa Nordvestre 
del avsatt 
til offentlig 
formål O17 
Øvrig er 
LNF 

Hele arealet 
er skog - 
barskog og 
dyrkbart. 

Boligformål –  
frittliggende og 
konsentrert.  
200 – 400 boenheter + 
ev. barnehage. 
Ligger i nærhet til 
sentrumsfunksjoner, 
off. og privat service. 
Dyrka mark berøres 
ikke.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger innenfor eksisterende grønn strek, men denne foreslås endret, ved at den trekkes inntil 
eksisterende boligområde. Dvs. at all dyrka og dyrkbar mark i dette området holdes utenfor grønn strek, og anses 
slik heller ikke å være aktuell for utbygging i et langsiktig perspektiv. Det er for øvrig i tråd med nasjonal føringer 
for jordvern og mål om økt matproduksjon 
Av samme grunner foreslås tidligere avsatt areal til offentlig formål (O17), tatt ut av planen. Nye vurderinger og 
analyser av framtidig skolekapasitet ift. vekst innenfor de ulike tettstedene, tilsier at det ikke vil være behov for så 
vidt store, nye arealer til dette formålet i Maura.  Det legges heller opp til en utvidelse av eksisterende 
skoleområde for å dekke framtidig behov. Ikke imøtekommet. 

13 131/18 – Lauvåslia  Besseggen 
Arkitekter pva. 
Bjørn Dæhlie 

2,8 daa Nåværende 
bolig-
bebyggelse 

Tidl. bebygd 
fritids-
eiendom 

Ønsker å bygge 10 
leiligheter med høy 
standard. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling:  
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Det er tidligere gitt tillatelse til omdisponering fra fritidseiendom 
til bolig, og dispensasjon fra reguleringsplan for å kunne etablere adkomst fra Løvsangerbakken.  Den utbyggingen 
som nå foreslås anses ikke å være i tråd med de forutsetninger som lå til grunn for tidligere gitte tillatelser. 
Utbygging med 10 leiligheter vil bl.a. gi en langt høyere utnyttelse, befolkning og trafikkmengde. Det vil også være 
en helt annen type bebyggelse enn hva som ellers er i området.  Området kunne ev. vært sett i sammenheng med 
utbyggings-områder østover, men disse anbefales da heller ikke innarbeidet. Jf. kommentarer til disse.  
Ikke imøtekommet. 
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14 130/3 - Stensetenga Øvre Romerike 
Prosjektering 
pva. grunneier 
Kenneth 
Haallman 

25,2 daa LNF 18,6 daa 
fulldyrka, 
svært god -
god kvalitet.  
Øvrig areal 
annet og 
bebygd 

Boligformål – 
frittliggende/ 
konsentrert. 
30-35 boenheter. 
Gunstig beliggenhet, 
nærhet til off. og privat 
service.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger innenfor eksisterende grønn strek, men denne foreslås endret, ved at den trekkes inntil 
eksisterende boligområde i vest, opp mot fv.120 og langs grensen for idrettsområdet (Bjerke IL) og Kopperudmoen 
industriområde i øst. Dvs. at all dyrka og dyrkbar mark i dette området holdes utenfor grønn strek, og anses slik 
heller ikke å være aktuell for utbygging i et langsiktig perspektiv. Dette er for øvrig i tråd med nasjonal føringer for 
jordvern og mål om økt matproduksjon. Ikke imøtekommet. 
  

15 148/16 – Gamle Dalsveg 8B Plan1 pva. 
Norwegian 
Real Estate AS 

1,9 daa Nåværende 
bolig-
bebyggelse 

 Ønskes endret fra 
nåværende til framtidig 
boligbebyggelse. 
Foreslår konsentrert 
boligbebyggelse – 8 
enheter.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefalinger: 
Det anses ikke hensiktsmessig å endre arealformål i kommuneplanen. Eiendommen, som er en eldre boligeiendom, 
ligger i et eksisterende boligområde. Slik eiendommen ønskes utbygget kreves det en reguleringsplan før utbygging 
kan skje. En utbygging må vurderes ift. omgivelser og eksisterende bebyggelsesstruktur. Det frarådes for høy 
utnyttelse, og trolig bør det på denne eiendommen ikke gis rom for mer enn 4 boenheter.  Ved fradeling av kun 1 
tomt/boenhet stilles ikke krav om reguleringsplan. OK 
 

16 146/2 – Jælberg  
Gamle Dalsveg 107 

BoligPartner 
pva. grunneier  

ca.  
600 daa 

LNF 293 daa – 
fulldyrka, 
svært god/ 
god kvalitet. 
248 daa – 
skog/barskog
som er 
dyrkbart. 
52 daa annet 

Boligformål, grønt- og 
lekearealer, ev. tomt for 
barnehage.  
Usikkert antall 
boenheter.  
Viktig å kunne møte 
vekstprognosene, 
langsiktig utvikling, 
utbygging i flere faser, 
og vil sikre etablering av 
ny veg – diagonalen.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.   
Området her ligger for øvrig utenfor eksisterende grønn strek, og denne foreslås for øvrig begrenset i dette 
området øst for Maura sentrum, ved at all dyrka og dyrkbar mark holdes utenfor. Framtidig utbygging i denne 
retningen foreslås å bestå i en komplettering av utbyggingen langs Gamle Dalsveg, med utbygging av B12 og B13, 
som sammen med Hol næringspark i grensen mot den nye «diagonalvegen», anses å være en hensiktsmessig og 
naturlig utbyggingsgrense mot sør-øst.  Dette er for øvrig også i tråd med nasjonale føringer for jordvern og mål om 
økt matproduksjon. Ikke imøtekommet. 
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17 145/10 og 145/101 Plan1 pva. 
grunneierne  

145/10 – 
9,6 daa 
145/101 – 
300 m2 

LNF 6,1 daa 
fulldyrka, 
resten annet 
(tidl. 
småbruk) 

Boligformål.  
10 boenheter. 
De har nylig kjøpt 
eiendommen. Hadde 
ønske om å bo landlig, 
men ble overrasket over 
varslet regulering av 
Bjerke stadion, stort 
anlegg, og framtidige 
utbyggingsplaner for 
øvrig i området.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger innenfor eksisterende grønn strek, men denne foreslås endret, ved at den trekkes inntil 
eksisterende boligområde i vest, opp mot fv.120 og langs grensen for idrettsområdet (Bjerke IL) og Kopperudmoen 
industriområde i øst. Dvs. at all dyrka og dyrkbar mark i dette området holdes utenfor grønn strek, og anses slik 
heller ikke å være aktuell for utbygging i et langsiktig perspektiv. Det er i tråd med nasjonal føringer for jordvern og 
mål om økt matproduksjon. 
Ved omsetning av eiendommer blir bl.a. all relevant planinformasjon formidlet via megler og det må forventes at 
kjøper også orienterer seg ift. nabolaget.  Siste års vekst og utvikling i Nannestad, ikke minst i Maura-området, 
tilsier at dette har vært og fortsatt blir et område med stor aktivitet, både hva angår utbygging og fritids-
/idrettsaktivitet. Bjerke IL har drevet aktivitet i området gjennom flere 10-år, og en utvikling av dette er naturlig. 
For å sikre en best mulig arealdisponering, er det utarbeidet et forslag til reguleringsplan som vil komme på 
høring/offentlig ettersyn ila. høsten. Denne planen omfatter de arealer som allerede benyttes til ulik aktivitet i regi 
av Bjerke IL.  Ikke imøtekommet. 
 

18 Deler av 124/10, 22 og 11- 
Molstad  

Siv.ing Halvor 
Tangen pva. 
grunneierne 

9,0 daa LNF 9 daa 
fulldyrka 

Boligformål – 
konsentrert 
25 – 40 boenheter  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området ligger i tilknytning til Mostu, område under utbygging, men ligger ellers utenfor eksisterende grønn strek 
og denne foreslås ikke endret her, da en framtidig utbygging i denne retningen ikke anses å være i tråd med 
føringer for et mer konsentrert utbyggingsmønster. Det er heller ikke i tråd med nasjonal føringer for jordvern og 
mål om økt matproduksjon.  Ikke imøtekommet. 
 

19 148/9 – nord for Gamle 
Dalsveg, nord for 
boligområdet Tranevegen.  

Norgeshus AS 
pva. grunneier 

25 daa LNF 20 daa 
fulldyrka, 
øvrig er 
bebygd/ 
annet 

Boligformål –  
30 – 40 boenheter. 
Utvidelse ift. eksist. 
boligområde, tilknytning 
til eksist. infrastruktur, 
god beliggenhet, gode 
solforhold.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte 
utbyggingsområder i Maura, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen.  
Området her ligger for øvrig utenfor eksisterende grønn strek, og denne foreslås begrenset i dette området øst for 
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Maura sentrum, ved at all dyrka og dyrkbar mark holdes utenfor. Framtidig utbygging i denne retningen foreslås å 
bestå i en komplettering av utbyggingen langs Gamle Dalsveg, med utbygging av B12 og B13, som sammen med 
Hol næringspark i grensen mot den nye «diagonalvegen», anses å være en hensiktsmessig og naturlig 
utbyggingsgrense mot sør-øst.  Dette er for øvrig også i tråd med nasjonale føringer for jordvern og bevaring av 
dyrkamark for økt matproduksjon. Ikke imøtekommet. 
 

20 Del av 130/1 - Stenset Hans E. Sundt  2,5 daa Friområde  Påpeker at området  
feilaktig ble regulert til 
friområde ved reg. av 
Stensethagan. Bør 
rettes i samsvar med 
tidligere soneplan, hvor 
det var avsatt til 
kombinert nærings-
formål.  
Bjerke Almenning er 
interessert i å overta 
arealet.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Arealet anbefales opprettholdt som friområde, slik det ligger i kommuneplanen og slik det er regulert. Om det ikke 
tjener formål i direkte tilknytning til boligområdet øst for Holkebyvegen, så er det inntil videre riktig å opprettholde 
det som et naturområde, som skjerming mot Bjerke Almennings næringsaktivitet. Arealbruksformålet kan ev. 
vurderes endret ved en seinere regulering i området.  Ikke imøtekommet. 
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Åsgreina  -  Rustadmoen: 

Nr. Gnr./bnr.  og beliggenhet: Forslagstiller: Størrelse: Arealformål 
i gjeldende 
kom.plan: 

Status 
arealer: 
(NIBIO) 

Innspill/forslag kort 
oppsummert: (for suppl. 
info vises til eget vedlegg) 

1 Del av 14/3 – ved 
Skogvegen 

Halvor Jahr ca.5,3 daa Nåværende 
bolig-
bebyggelse 

Skogsmark, 
ikke dyrkbart 

Boligformål – framtidig. 
Området ligger i eksist. 
boligbebyggelse og har 
ikke verdi for dyrking el. 
beitemark. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Området ligger utenfor det området som kan defineres som tettsted i Åsgreina, med betydelig avstand til skole og 
barnehage og uten trafikksikker skoleveg. Det ligger også utenfor eksisterende grønn strek (langsiktig 
utviklingsretning). Den grønne streken/ grensen foreslås endret ved denne rulleringen, ved at den skyves sørover 
og legges i nordre kant av utbyggingsområdet B30, som ligger inne i kommuneplanen og som er under regulering.  
Eksisterende boliger langs Åsvegen som vil ha mulighet for framtidig sikker skoleveg, via regulert gang-
/sykkelveg/fortau, beholdes innenfor grønn strek/grense.  
Nasjonal jordvernstrategi ligger også til grunn for vurderingen, hvor det kreves lagt vekt på vern av dyrka og 
dyrkbar mark, med mål om økt matproduksjon. Ikke imøtekommet. 
 

2 Deler av 14/1, 14/13, 14/3 
13/7 og 13/10 – område 
vest for Åsvegen, fra eksist. 
boligbebyggelse ved 
Skogvegen og vestover 

Cartas  AS/ 
Rexir 9 Ø AS 
 

ca.  
392 daa 

LNF Skog – 
barskog, ikke 
dyrkbart 

Boligformål – 
pilotprosjekt for å 
utvikle et større og 
helhetlig boligområde 
spesialutviklet for barn. 
Pos. Ift. Fylkesmannens 
fokus på barn og unge 
og boligsosiale hensyn.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Området ligger utenfor det området som kan defineres som tettsted i Åsgreina, med betydelig avstand til skole og 
barnehage og uten trafikksikker skoleveg. Det ligger også utenfor eksisterende grønn strek (langsiktig 
utviklingsretning). Den grønne streken/ grensen foreslås endret ved denne rulleringen, ved at den skyves sørover 
og legges i nordre kant av utbyggingsområdet B30, som ligger inne i kommuneplanen og som er under regulering.  
Eksisterende boliger langs Åsvegen som vil ha mulighet for framtidig sikker skoleveg, via regulert gang-
/sykkelveg/fortau, beholdes innenfor grønn strek/grense.  Ikke imøtekommet. 
 

3 96/4  
vis à vis B30, sørøst for 
regulert nytt kryss/ 
rundkjøring ifm. ny 
tverrveg 

Adv. 
Halvorsen & 
Co pva. 
grunneier 

13,3 daa LNF  
(en liten 
del av 
området  i 
nord inngår  
i reg.plan 
for ny 
tverrveg) 

11,9 daa 
fulldyrka, 
svært god 
kvalitet. 
1,4 daa 
annet  

Boligformål – ikke angitt 
antall enheter. 
Området er godt egnet 
for boligbebyggelse. 
Regulering av veg over 
deler av eiendommen 
taler for omdisponering. 
Ligger også i nærheten 
av øvrige utbyggings-
områder. 
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 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Nasjonal jordvernstrategi ligger også til grunn for vurderingen, hvor det legges vekt på vern av dyrka og dyrkbar 
mark og med mål om økt matproduksjon. Selv om området ligger i nærheten av øvrige utbyggingsområder i 
Åsgreina, så er det her dyrka mark med svært god kvalitet og det ligger utenfor grønn strek som angir langsiktige 
utbyggingsgrenser. Ikke imøtekommet. 
 

4 Del av 90/1 – i forlengelse 
sørover fra regulert 
boligområde Ramstadåsen 

Plan1 pva. 
grunneierne -
fam. 
Knevelsrud 

ca. 36 daa LNF Skog – 
barskog, ikke 
dyrkbart 

Boligformål – utvidelse 
av eksisterende bolig-
område. Det ønskes 
flere tomter for ene- og 
to-mannsboliger, 
området har nærhet til 
skole, barnehage, trygt 
bomiljø. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Området ligger også utenfor eksisterende grønn strek (langsiktig utviklingsretning), og det anses ikke aktuelt å 
endre på denne. Søndre del av Ramstadåsen ligger også inn under gul flystøysone (siste offisielle støysoner fra 
Avinor – 2018) og en ev. utvidelse av boligområdet er av den grunn heller ikke ønskelig, inntil konsekvenser er 
tilstrekkelig utredet. Ikke imøtekommet. 
 

5 Del av 98/2 m.fl. - 
utvidelse videre nordover 
fra B30 

Øvre Romerike 
Prosjektering 
pva. OPIS 
eiendom AS 

82 daa LNF 75 daa skog  
7 daa annet 

Boligformål. 
Frittliggende og 
konsentrert – 140 – 160 
boenheter. Det er ikke 
dyrka el. dyrkbar mark 
og kan bygges videre på 
infrastruktur som 
etableres ifm. B30. 
Styrker tettstedet 
Åsgreina.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Selv om området kan tilknyttes utbyggingsområdet B30, vil området ligge i så vidt stor avstand fra skole/barnehage 
at det må anses å bli liggende utenfor området som defineres som tettstedet Åsgreina. Det ligger også utenfor 
eksisterende grønn strek (langsiktig utviklingsretning). Den grønne streken/ grensen foreslås endret ved denne 
rulleringen, ved at den skyves sørover og legges i nordre kant av utbyggingsområdet B30, som ligger inne i 
kommuneplanen og som er under regulering.  Eksisterende boliger langs Åsvegen som vil ha mulighet for framtidig 
sikker skoleveg, via regulert gang-/sykkelveg/fortau, beholdes innenfor grønn strek/grense.  Ikke imøtekommet. 
 

6 Del av 92/1 – 
Ramstadtoppen – utvidelse 
av eksist. utbyggings-
område vestover  

Plan1 pva. 
grunneierne -
fam. Ramstad  

ca. 
200 daa 

LNF 200 da skog-
barskog, ikke 
dyrkbart 

Boligformål – utvidelse 
av eksisterende bolig-
område. Området er 
populært for utbyggere, 
det ønskes flere tomter, 
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nærhet til skole, 
barnehage. Styrke 
Åsgreina som tettsted.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Området ligger også utenfor eksisterende grønn strek (langsiktig utviklingsretning), og det anses ikke aktuelt å 
endre på denne nå. Søndre del av Ramstadåsen ligger også inn under gul flystøysone (siste offisielle støysoner fra 
Avinor – 2018) og en ev. utvidelse av boligområdet er av den grunn heller ikke ønskelig, inntil konsekvenser er 
tilstrekkelig utredet. Ikke imøtekommet. 
 

7 Del av 89/13 – sørvest for 
utbyggingsområdet 
Ramstadåsen 

Adv. 
Halvorsen & 
Co pva. 
grunneier Jan-
Erik Grønlien 

ca. 27 daa LNF Skog – 
barskog, ikke 
dyrkbart 

Boligformål . 
Hensiktsmessig 
utvidelse av eksist. 
utbyggingsområde. Ses i 
sammenheng med 
utvikling av nabo-
eiendom.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. 
Området ligger også utenfor eksisterende grønn strek (langsiktig utviklingsretning), og det anses ikke aktuelt å 
endre på denne nå. Søndre del av Ramstadåsen ligger også inn under gul flystøysone (siste offisielle støysoner fra 
Avinor – 2018) og en ev. utvidelse av boligområdet er av den grunn heller ikke ønskelig, inntil konsekvenser er 
tilstrekkelig utredet. Ikke imøtekommet. 
 

8 7/34 – Rustadmoen  
(2 teiger - en øst og en vest 
for Åsvegen)  

Nannestad 
Almenning 

Sagbruks-
området 
er 26 daa 
Område 
vest for 
vegen er 
3 daa 

Sagbruks-
området er 
avsatt til 
næring. 
Omr. vest 
for vegen 
er LNF.  

3,2 daa skog 
14,9 annet 
Ikke dyrkbart 

Boligformål.  
Arealet har tidl. vært 
avsatt til bolig/næring, 
men ble av uviss grunn 
endret rundt 2000. 
Næringsvirksomhet  
uheldig ift. omkring-
liggende boliger. Pga. 
betydelig utbygging på 
naboaraler, foreslås 
også dette området 
omdisponert til 
boligformål.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Arealformål bør ikke endres  ift. gjeldende kommuneplan. Dette 
med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert 
tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging.  Spredt utbygging skal 
begrenses.  Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte utbyggingsområder i Åsgreina, og det 
anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne rulleringen. Området ligger langt utenfor det 
området som kan defineres som tettsted i Åsgreina, med betydelig avstand til skoler og barnehager og uten 
trafikksikker skoleveg. Selv om det vil skje noe utbygging i området, iht. allerede vedtatte utbyggingsplaner, anses 
det ikke aktuelt å satse på ytterligere boligutbygging i dette området.  Eksisterende bolig på eiendommen, vil 
fortsatt kunne disponeres til dette bruk. Ikke imøtekommet. 
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9 7/72 – Skogtun, 
Rustadmoen 

Skogtun 
Nannestad AS 

26 daa LNF 5,8 daa skog, 
dyrkbart. 
20,4 daa 
annet 

Boligformål og næring. 
Ca. 40 boenheter og 40 
beboelsesrom for 
innkvartering som i dag.  
Utbygging vil forskjønne 
området, gi en bedre 
utnyttelse enn i dag. 
Grei atkomst, kort 
avstand til off. tjenester 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging.  Spredt utbygging skal begrenses.  Det ligger betydelige 
boligreserver i allerede regulerte og avsatte utbyggingsområder i Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse 
med nye boligområder ved denne rulleringen. Området ligger langt utenfor det området som kan defineres som 
tettsted i Åsgreina, med betydelig avstand til skoler og barnehager og uten trafikksikker skoleveg. Selv om det vil 
skje noe utbygging i området, iht. allerede vedtatte utbyggingsplaner, anses det ikke aktuelt å satse på ytterligere 
boligutbygging i dette området.  Arealbruk forutsettes opprettholdt som i dag. Ikke imøtekommet. 
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Holter  -  Eltonåsen: 

Nr. Gnr./bnr.  og beliggenhet: Forslagstiller: Størrelse: Arealformål 
i gjeldende 
kom.plan: 

Status 
arealer: 
(NIBIO) 

Innspill/forslag kort 
oppsummert: (for suppl. 
info vises til eget vedlegg) 

1 Del av 78/2 – Nordby gård Inger Marie 
Nordby 

1,7 daa LNF Skog – ikke 
dyrkbart 

Ønsker å fradele tomt til 
bolig ifm. generasjons-
skifte på gården. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Ønsket boligtomt ligger i LNF-område og det anses ikke relevant å gjøre vurderinger i forhold til en eventuell 
fradelingssak, i forbindelse med rullering av kommuneplanen.  Arealbruksformålet opprettholdes som LNF, og i 
bestemmelsene til arealdelen framgår det at nye boenheter eller fradeling til slikt formål ikke kan tillates.  
Dette må derfor eventuelt søkes om som egen sak – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 
bestemmelser. OK 
 

2 Del av 82/4 – Elton, øst for 
fv.120 (vis à vis Kiwi 
Eltonåsen) 

Trond Lars 
Elton 

9 daa LNF 8,1 daa 
fulldyrka, 
svært god 
kvalitet 

Omdisponering til 
næringsformål for 
utvidelse av egen 
anleggsvirksomhet og 
utleie.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Arealet består av fulldyrka mark, med svært god kvalitet og med 
bakgrunn i nasjonale føringer for jordvern og mål om økt matproduksjon, frarådes en omdisponering. Området 
anses for øvrig, ut fra beliggenhet, ikke egnet til næringsformål. Næringsvirksomhet bør, dersom den blir så vidt 
omfattende at den ikke lenger går inn under ordinær landbruksdrift, lokaliseres til etablerte næringsområder som 
er tilrettelagt for formålet. Ikke imøtekommet. 
 

3 Del av 85/1 – nord for 
Harstadrø/Lyngåsen 

Tron Brudal 40-50 daa LNF Skog – ikke 
dyrkbart 

Boligformål – utvidelse 
av utbyggingsområde 
videre nordover. 
Området ligger utenfor 
flystøysonen.  
Henstiller til komm. om 
å prioritere arbeidet 
med å få bygget gang-
/sykkelveg nordover 
langs Åsvgen.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet.  Dette med bakgrunn i kommunens utbyggingsstrategi og 
overordna regionale føringer, hvor det kreves mer konsentrert tettstedsutvikling og med prioritet på Nannestad 
sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging.  Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte 
utbyggingsområder på Eltonåsen, enkelte områder foreslås også tatt ut ved denne rulleringen, og det anses derfor 
ikke aktuelt å utvide ytterligere nordover. Området ligger også utenfor gjeldende grønn strek/grense (langsiktig 
utbyggingsgrense) og det anses ikke aktuelt å endre denne i dette området. Ikke imøtekommet. 
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Gardermoen vest  - Moreppen: 

Nr. Gnr./bnr.  og beliggenhet: Forslagstiller: Størrelse: Arealformål 
i gjeldende 
kom.plan: 

Status 
arealer: 
(NIBIO) 

Innspill/forslag kort 
oppsummert: (for suppl. 
info vises til eget vedlegg) 

1 32/25,67 og del av 
32/90,91 

Plan1 pva. 
OHAH AS 

12 daa Boligformål 
Grønn-
struktur 

 OHAH AS har kjøpt 
boligeiendommen og 
foreslår denne 
omdisponert til grønn-
struktur og nærings-
formål i samsvar med 
tilgrensende reg.plan i 
området.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales imøtekommet. Ved planendring/utarbeidelse av ny plan for området, må 
utbyggingsområde og grønnstruktur tilpasses og utformes i samsvar med tilgrensende planer.  
Imøtekommet – er innarbeidet i planforslaget. 
 

2 32/1 – nordre del og 
mindre del av 31/6 
Øst for fv.175, utvidelse av 
N5  
 

Nordby 
Eiendoms-
selskap  

ca. 90 daa LNF + 
hensyns-
sone 
flystøy 

Skog – 
dyrkbart 
(delvis 
avskoget)  

Foreslås til framtidig 
næringsformål. 
Utvidelse av eksist. 
næringsområde.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Det anses å være avsatt tilstrekkelig med arealer for næring, som 
vil dekke behovet i dette området i lang tid framover. Arealet vil kunne vurderes ved neste rullering av 
kommuneplanen. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen. Imøtekommet – er innarbeidet i revidert planforslag. 
 

3 32/1 – søndre del Nordby 
Eiendoms-
selskap 

ca. 30 daa LNF + 
hensyns-
sone 
flystøy 

Skog – 
dyrkbart  
(avskoget)  

Foreslås til framtidig 
næringsformål. 
Utvidelse av eksist. 
næringsområde. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales imøtekommet. Området ligger som «restareal» mellom eksisterende næringsområde 
N7 og flyplassgjerdet og det anses hensiktsmessig å se området som en framtidig utvidelse av N7.  Det er gitt 
dispensasjon for 3 år for å kunne benytte området til anleggsvirksomhet/lager, men på visse vilkår. OK 
 

4 Deler av område K3, vest 
for flyplassen 

Avinor  180 daa 
Litt under 
50 % av 
hele K3, 
som er på 
383 daa 

Framtidig 
lufthavn – 
samferdsel
sanlegg + 
hensyns-
soner 

 Vestre del av område 
K3, framtidig lufthavn, 
foreslås omdisponert til 
næringsformål. 
Fortrinnsvis aktivitet 
som har nytte av å ligge 
tett på hovedflyplassen. 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Området anses, slik det er allerede er avsatt til lufthavnformål, å 
dekke innkommet innspill. Eventuelle endringer av status på området må også avklares i forhold til miljøsone langs 
E16. Eventuell konsekvens av miljøsonen vil kunne redusere byggbarheten av områder avsatt til næring. 
Ikke imøtekommet. 
 

5 36/37 – innenfor K3 Breibukt 
Holding AS 
pva. Braganza 
AB/Per G. 
Braaten   

Eier 
området 
med 
ridebanen 
i sørøstre 

Framtidig 
lufthavn – 
samferdsel
sanlegg + 
hensyns-

 De har samme innspill 
som Avinor - Vestre del 
av område K3, framtidig 
lufthavn, foreslås 
omdisponert til 



17 
 

del av K3 soner næringsformål. 
Fortrinnsvis aktivitet 
som har nytte av å ligge 
tett på hovedflyplassen 

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Området anses, slik det er allerede er avsatt til lufthavnformål, å 
dekke innkommet innspill. Eventuelle endringer av status på området må også avklares i forhold til miljøsone langs 
E16. Eventuell konsekvens av miljøsonen vil kunne redusere byggbarheten av områder avsatt til næring. 
Ikke imøtekommet. 
 

6 Del av 31/6 – utvidelse av 
N5  

Avinor  570 daa LNF med 
hensyns-
sone 
flystøy  

Skog - 
dyrkbart 

Eksisterende nærings-
område N5 foreslås 
utvidet nordover og 
østover til grensen for 
Aurmoen landsk.vern-
område. Utbygging må 
underlegges Avinors 
krav knyttet til 
hinderflater, bygge-
restriksjoner ift. fly-
navigasjon, turbulens og 
lysbruk.   

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Det anses å være avsatt tilstrekkelig med arealer for næring, som 
vil dekke behovet i dette området i lang tid framover. Arealet vil kunne vurderes ved neste rullering av 
kommuneplanen. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen. Imøtekommet – er innarbeidet i revidert planforslag. 
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Øvrige  arealinnspill: 

Nr. Gnr./bnr.  og beliggenhet: Forslagstiller: Størrelse: Arealformål 
i gjeldende 
kom.plan: 

Status 
arealer: 
(NIBIO) 

Innspill/forslag kort 
oppsummert: (for suppl. 
info vises til eget vedlegg) 

1 43/16 m.fl. nord for 
Engelstadkorset 

Nordby 
Maskin  

ca. 57 daa LNF  Forslag om 
rassikring/stabilisering 
langs fv.120 – 
kombinert med mottak 
og permanent lagring av 
masser og etterfølgende 
oppdyrking.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales imøtekommet. Det er tidligere drøftet behov for en viss oppfylling i området for 
nødvendig rassikring/stabilisering av fv.120.  Massemottak i området anses å kunne bidra til dette og vil samtidig 
kunne gi en bedre arrondering av den dyrka marka.  Det må utarbeides en reguleringsplan for tiltaket, og med all 
nødvendig dokumentasjon i den forbindelse. OK 
 

2 137/5,9 – Sandsnes gård  Siv.ing. Halvor 
Tangen pva. 
Jostein Tærud 
m.fam. 

7 daa LNF Skog – 
dyrkbart  

Forslag om 5 nye 
hyttetomter. Ønsker å 
sikre driftsgrunnlaget og 
finansiere driftsbygning 
og avløpsanlegg.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Fradeling til hytter/fritidshus er i utgangspunktet ikke tillatt. Det 
foreslås i forslag til reviderte planbestemmelser at bebyggelse og tiltak som er nødvendig for landbruk og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag kan tillates. Ev. utleiehytter ville ev. kunne gå 
inn under dette, men ikke fradeling av hyttetomter. Det påpekes for øvrig at det allerede er avsatt et areal på 
gården for camping/utleiehytter og at muligheter bør kunne finnes der. Imøtekommet – er innarbeidet i revidert 
planforslag og med tilhørende bestemmelse. 
 

3 151/26 – Bjørke gård John Trygve 
Langerud 

 LNF  Ønsker å omdisponere 
deler av driftsbygning til  
næringsformål – 
bilverksted.  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Forespørsel om omdisponering av landbruksbygg som beskrevet, 
anses det ikke relevant å gjøre vurderinger av, i forbindelse med rullering av kommuneplanen.  Gården ligger 
innenfor LNF-område og det anses ikke aktuelt, å legge noe av dette arealet ut til næringsformål. 
Næringsvirksomhet bør, dersom den blir så vidt omfattende at den ikke lenger går inn under ordinær 
landbruksdrift, lokaliseres til etablerte næringsområder som er tilrettelagt for formålet. Dette må derfor eventuelt 
søkes om som egen sak – dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med bestemmelser. Ikke imøtekommet. 
 

4 139/13 – Sandsnessetra  Oddvar 
Iversen pva. 
grunneier 
Bente Nordby 

16,6 daa Nåværende 
bolig- 
bebyggelse 

1,9 daa full-
dyrka 
10,4 daa 
skog 
3,3 daa 
annet areal 

Ønsker å vurdere 
muligheten for å skille 
ut tomter ev. også  
fritidsbolig mot Hurdal-
sjøen  

 Administrasjonens vurderinger og anbefaling: 
Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Det legges ikke i til rette for vesentlig mer utbygging i 
Sandsnessetra, ut over ev. enkeltboliger. Det stilles gjennom planbestemmelsene krav til etablering av veg, vann og 
avløp, samt trafikksikker skoleveg (gang-/sykkelveg/fortau) fram til busslomme. Nye fritidsboliger tillates i 
utgangspunktet ikke.  Ikke imøtekommet. 

 


