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Vedlegg - temakart for: 

Faresone ras- og skred (kartlagte kvikkleiresoner) 

Marin grense 

Kulturminner: Hensynssone c) bevaring av kulturmiljø 

Rammeplan avkjørsler 

Konsesjonsområder fjernvarme 

Plankart med temakart er, sammen med bestemmelser og planbeskrivelse, juridisk bindende og 

angir rammer for arealbruken, krav til utforming og rekkefølgebestemmelser til utbyggingsområder. 

Det innebærer at bygge- og anleggstiltak, eller fradeling av eiendom til slike formål, ikke må være i 

strid med arealbruk eller bestemmelser i planen. Planen har ikke konsekvenser for eksisterende 

arealbruk. Retningslinjer er ikke juridisk bindende, men gir føringer for forvaltning og 

enkeltsaksbehandling etter kommuneplanen.  

Bestemmelsene og retningslinjene er generelle, for spesielle formål og for enkeltområder.  

 

1. Virkeområdet og forholdet til eksisterende planer  

1.1 Virkeområdet 

Disse bestemmelsene gjelder for kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune.   

1.2 Forholdet til eksisterende regulerings- og bebyggelsesplaner 

(Pbl. § 1-5) 

Eksisterende reguleringsplaner og bebyggelsesplaner skal fortsatt ha rettsvirkning.  

Ved eventuell motstrid skal sist vedtatte plan være den gjeldende.  

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer skal supplere enhver reguleringsplan der denne 

selv ikke angir noe annet.  

Mindre tiltak som i følge eldre plan må godkjennes av bygningsråd/planutvalg, kan godkjennes av 

administrasjonen.    

1.3 Definisjoner 

Følgende definisjoner legges til grunn i disse planbestemmelsene:  

 Grønn grense; viser langsiktig utbyggingsgrense, med hovedvekt på avstand til skole og 

sentrumsfunksjoner, og vern av dyrka og dyrkbar jord. Grønn grense er ikke juridisk 

bindende, men viser fremtidig utviklingsretning for prioritert tettsted i et 50-års perspektiv.  

 Enebolig; frittliggende bygning som er beregnet på én husstand.  

 Sekundærleilighet; en selvstendig boenhet med alle nødvendige romfunksjoner innenfor en 

enebolig. Leiligheten er adskilt fra resten av boenheten og har ingen innvendig direkte 

adgang til denne. Sekundærleilighet kan ikke være over 80 m
2
.  

 Hybel; en del av den primære boenheten som deler funksjoner som kjøkken og/eller bad. 

Det defineres også som en hybel der det foreligger en innvendig direkte adgang mellom 

primær boenhet og selvstendig boenhet.  
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 Tomannsbolig; frittliggende bygning beregnet for to husstander, med to tilnærmet like store 

og likeverdige boenheter.  

 Småhus; frittliggende eller sammenbygde bolighus med inntil to etasjer pluss eventuell 

sokkel- eller underetasje og loft. 

 Blokkbebyggelse; bygning med fire eller flere boenheter og over tre etasjer  

 Terrassehus; bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger helningen i terrenget. Det 

enkelte plan har terrengkontakt.  

 Brukbart uteoppholdsareal; Ubebygd areal av tomt, eksklusiv parkering/gårdsplass og felles 

adkomst, som er egnet til lek og rekreasjon. 

 Nærfriluftsområde; allment tilgjengelige arealer eller fellesarealer ved boligbebyggelse for 

fysisk aktivitet, møte mellom barn og voksne, lek og rekreasjon.  

 Lekeplass; opparbeidet område for lek og utendørs opphold for barn og voksne i alle aldre.  

 Kjøpesenter; detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, 

drives eller framstår som en enhet samt utsalg som krever kunde- eller medlemskort for å få 

adgang.  

 Plasskrevende varer; forretninger som forhandler biler, motorkjøretøyer, 

landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, samt salg fra planteskoler og 

hagesentra. 

 Reguleringsplan; detalj- og/eller områderegulering av et område med tilhørende 

bestemmelser. 

 Massemottak; Mottakssted for permanent lagring av rene og naturlige masser.  

 Massedeponi; deponier for farlig avfall, ordinært avfall eller inert avfall, etter tillatelse fra 

fylkesmannen og Miljødirektoratet 

 Årssikker vannføring; vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker 

ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.  

 

2. Plankrav og utbyggingsavtaler 

2.1 Krav om reguleringsplan 

(Pbl. §§11-9 nr. 1, 11-19 nr. 1, 11-11 nr. 2) 

Utover de krav som følger av pbl. § 12-1, stilles det krav om vedtatt reguleringsplan før det foretas 

fradeling eller utbygging i henhold til fastsatt formål.  

Ved behandling av nye reguleringsplaner skal utbyggingsstrategi gitt i kommuneplanens 

samfunnsdel, legges til grunn.  

Følgende unntak fra plankravet gjelder: 

 Mindre tiltak på bebygd eiendom, som f.eks. påbygg, tilbygg, garasjer og uthus, samt 

alminnelige driftsbygninger i landbruket, dersom de ikke er til hinder for utviklingen av 

området, eller er i strid med arealbruken og intensjonene i kommuneplanens arealdel.  

Dette gjelder også driftsbygninger over 1000 m
2
.  



 

5 

 Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling etter pbl § 20-5, dersom de ikke er til hinder 

for utviklingen av området, eller er i strid med arealbruken og intensjonene i 

kommuneplanens arealdel.  

 Fradeling av et område for bebyggelse og anlegg under forutsetning av at formålet er i 

samsvar med fastsatt arealbruk.  

 Fradeling av inntil én boligtomt i områder avsatt til eksisterende boligområde, dersom det 

ikke er til hinder for utviklingen av området, eller er i strid med arealbruken og intensjonene 

i kommuneplanens arealdel.  

 Bygging av inntil én enebolig eller tomannsbolig i områder avsatt til eksisterende 

boligområde, dersom de ikke er til hinder for utviklingen av området, eller er i strid med 

arealbruken og intensjonene i kommuneplanens arealdel.  

 Fradeling og bygging i områder for spredt boligbygging, jf. pkt. 10.2. 

 Fradeling av mindre tilleggsarealer.  

 Etablering av private avløpsanlegg, og tiltak knyttet til påkobling til offentlige- og felles 

private vann- og avløpsanlegg. 

 Riving og oppføring av bolig etter brann/skade.  

 Kommunalt ledningsnett.  

Retningslinjer:  

Hva som anses som mindre utbyggingstiltak vurderes i forhold til skala og struktur i nærmiljøet. 

Mindre utbyggingstiltak krever ikke ytterligere plan dersom uteareal, utbyggingsvolum og 

forholdet til transportnett og annet lovverk er ivaretatt.  

Ved utarbeidelse av reguleringsplan, skal planen omfatte de arealer som skal bebygges, områder 

som vil bli berørt ved framføring av veg, vann og avløp, naboområder/nabotomter som kan få 

endring av adkomstforhold (avkjørselssanering) og nødvendige buffersoner/friområder. 

Reguleringsplaner skal angi avgang av dyrka og dyrkbar mark, samt skog. 

I saker hvor det ikke er krav om reguleringsplan, skal tiltaket søkes om til bygningsmyndigheten 

såfremt det ikke er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-5.  

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at kommunen kan kreve reguleringsplan dersom det 

anses hensiktsmessig ut fra sakens kompleksitet.  

2.2 Krav om og innhold i utbyggingsavtaler  

(Pbl. §11-9 nr. 2) 

Ved oppføring av 10 boenheter eller mer, samt større bruksendring som vurderes å ville ha 

betydning for kommunale tjenester, økonomi, tekniske anlegg eller miljø, skal det inngås 

utbyggingsavtale med Nannestad kommune.  Kommunen kan gjøre unntak der en utbyggingsavtale 

ikke anses som hensiktsmessig.  

Følgende forhold skal avklares gjennom utbyggingsavtale: 

 Tidspunkt for utbygging og dens omfang. 

 Universell utforming av byggverk og uteområder. 

 Kommunal forkjøpsrett og tildelingsrett.  
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 Kommunal overtakelse av tekniske og grønne anlegg, og forutsetninger for slik overtakelse. 

 Opprettelse av sameie, borettslag etc. for å legge til rette for at beboerne selv kan drifte og 

vedlikeholde fellesområder. 

 Kommunens krav til kvalitet og estetikk. 

 Utbyggers plikter må avklares i utbyggingsavtale, herunder blant annet:  

 Finansiering og utbygging av tiltak som er nødvendig for å gjennomføre bestemmelser i 

henhold til aktuelt lovverk og reguleringsplaner.  

 Utarbeidelse av skiltplan for utbyggingsområdet. 

 Tiltak i forbindelse med trafikksikkerhet, herunder tiltak knyttet til kjørende og myke 

trafikanter. 

 Driftsansvar av anlegg inntil kommunal overtakelse har funnet sted. 

 Etablering av støyreduserende og sikkerhetsmessige tiltak som utbyggingen krever. 

 Kravene i VA-norm og vegnorm, samt renovasjonsforskrift for Nannestad kommune. 

 Redegjørelse for flomveger og overvannshåndtering. 

Utbyggingsavtale skal primært fremlegges til politisk vedtak samtidig som tilhørende 

reguleringsplan fremmes for sluttbehandling/vedtak. Der behovet for utbyggingsavtale ikke er 

tilstrekkelig utredet før planvedtak fattes, kan utbyggingsavtale inngås ved et senere tidspunkt, men 

før rammetillatelse gis.  

 

3. Veg, vann, avløp, overvann og renovasjon 

3.1 Veg, vann og avløp 

(Pbl. §§11-9 nr. 3, 11-10 nr. 2) 

Til enhver tid gjeldende vegnorm, VA-norm og veiledninger for kommunen, skal legges til grunn 

ved prosjektering, herunder utarbeidelse av reguleringsplaner.  

Statens vegvesen «Rammeplan for avkjørsler» er juridisk bindende, og skal tas i betraktning ved 

utarbeidelse av reguleringsplan og ved byggesaksbehandling, der dette er relevant.  

I byggeområdene og i LNF-områdene skal nybygg lokaliseres slik at avkjørsel fra riks- og 

fylkesvegnettet kan skje i samsvar med vedlagt temakart Rammeplan for avkjørsler datert 

27.09.2018. 

  

a. Rødt - Meget streng holdning 

Vegene skal i prinsippet være avkjørselsfrie. Dette gjelder også driftsavkjørsler. 

Nye avkjørsler og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler tillates kun i samsvar med 

stadfestet regulering. 

b. Blått - Streng holdning 

Antall avkjørsler til vegen må være begrenset. Dette gjelder også driftsavkjørsler. 

Nye boligavkjørsler bør ikke tillates uten av det foreligger stadfestet reguleringsplan. 

Valg av avkjørselssted må vurderes med tanke på framtidig utviklingsmulighet. 

Gårdsbruks hovedavkjørsel bør likevel kunne tillates når den oppfyller tekniske krav. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61427/binary/964071
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Utvidet bruk av boligavkjørsler til boligformål bør begrenses. Det bør være et visst 

antall brukere av avkjørselen fra før. 

c. Grønt - Mindre streng holdning 

Antall avkjørsler til vegen bør begrenses. Dette gjelder også driftsavkjørsler.  

Nye avkjørsler bør primært tilknyttes eksisterende avkjørsel og plasseres med tanke 

på framtidige utviklingsmuligheter. 

Tillatelse til utvidet bruk av boligavkjørsel til boligformål bør normalt kunne 

innvilges. 

d. Øvrige veger - Lite streng holdning 

Tillatelse til ny avkjørsel kan normalt gis der tekniske krav til avkjørselsutforming 

oppfylles. Adkomst kan henvises til nærliggende eksisterende avkjørsel. 

3.2 Overvann 

Overvann skal håndteres lokalt og åpent, dvs. på egen grunn ved infiltrasjon og fordrøyning i 

grunnen og åpne vannveier, eller på annen måte utnyttes som ressurs.  

Ved fortetting, planlegging av nye utbyggingsområder, opparbeidelse av veger, eller endringer av 

eksisterende forhold skal overvannshåndteringen vies ekstra oppmerksomhet. Bygninger og anlegg 

skal utformes slik at naturlige flomveger ivaretas.  

Bruk av gater, veger, parkeringsplasser, grøntanlegg etc. til fordrøyning på overflate må utredes.  

 denne sammenheng må det vurderes evakueringsløp (flomveger) på overflaten, slik at vannet i 

ekstreme situasjoner kan ledes videre til resipient eller annet uten at skade oppstår.   

Ved dimensjonering skal det benyttes klimafaktor på 1,5. 

Det vises bl.a. til kommunens «Overvannsstrategi» og «Områdespesifikk overvannsplan» (2018), 

samt VA-norm (2012). 

3.3 Renovasjon 

(Pbl. § 11-9 nr. 3) 

Til enhver tid vedtatt og gjeldende kommunal renovasjonsforskrift legges til grunn ved utarbeidelse 

av reguleringsplaner. Veger, fellesplass for avfallsdunker og snuplasser skal dimensjoneres for stor 

lastebil og i tråd med renovasjonsforskriften.  

 

4. Rekkefølgebestemmelser 

(Pbl. § 11-9 nr. 3) 

4.1 Generelle rekkefølgebestemmelser 

Før utbygging må det være etablert: 

1. elektrisitetsforsyning 

2. vann- og avløpsnett til og langs tomten/byggeområdet. 

3. adkomst fra offentlig veg fram til og langs tomten/byggeområdet. 

4. gangveg/fortau fram til barneskole og ungdomsskole (evt. fram til nærmeste bussholdeplass 

dersom området ligger mer enn 4 km fra skolene). 

https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2011-11-09-1159
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Før fradeling er det tilstrekkelig at ovennevnte er sikret. 

4.2 Spesielle rekkefølgebestemmelser 

1. B30: Før utbygging må ny/utbedret vegforbindelse fra fv. 527 Åsvegen til fv.120 være 

bygget. (B30 er inntil videre unntatt rettsvirkning) 

2. B26a: Før utbygging må Øyungsvegen oppgraderes fram til oppgradert veg ved 

Harstadbekken/Eltonåsen hageby. Dette ivaretas ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

(B26a er inntil videre unntatt rettsvirkning) 

3. Innenfor konsesjonsområdene for fjernvarme skal det i tidlig fase ved regulering/utbygging 

innledes dialog med konsesjonshaver om tilknytning til fjernvarme. Områdene er vist med 

bestemmelsesgrense i vedlagt temakart Konsesjonsområder – fjernvarme datert 

22.02.2019. 

 

5. Utforming av eksisterende og framtidige boligområder 

5.1 Fortetting innenfor eksisterende boligområder 

Det tillates én tomannsbolig, eller én enebolig med evt. i tillegg én søknadspliktig 

sekundærleilighet, per fradelt boligtomt. 

Oppføring av garasje, uthus, anneks e.l., med tilknytning til vann- og avløpsnett på bebygd eiendom 

kan tillates på følgende vilkår:  

 Bygningen skal ikke anvendes som boenhet.  

 Bygningen kan ikke ved et senere tidspunkt omdisponeres til selvstendig boenhet, eller 

fradeles på bakgrunn av at bygningen har potensial til å være en selvstendig boenhet.  

5.2 Byggetiltak innenfor eksisterende boligområder 

På bebygd eiendom innenfor arealer avsatt til eksisterende boligområde kan ethvert tiltak i samsvar 

med plan- og bygningsloven, reguleringsplan og kommuneplanens arealdel, oppføres etter søknad. 

Det vises til byggesaksforskriften (SAK10) for informasjon om tiltak som er unntatt fra 

byggesaksbehandling.  

5.3 Plassering av byggverk 

Plassering av byggverk skal planlegges med hensyn til tilpasning til terreng, god arkitektonisk 

utforming, eksisterende bygningsstruktur, visuelle kvaliteter, naturgitte forutsetninger, sikkerhet, 

helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energibehov.  

Ved plassering av byggverk skal det også tas hensyn til lys- og solforhold, samt lyd- og 

vibrasjonsforhold.  

Det skal tilstrebes massebalanse i alle byggetiltak og utbyggingsprosjekter.  
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5.4 Utnyttelsesgrad 

For uregulerte områder eller for regulerte boligområder med lavere utnyttelse, settes maksimal 

tillatt grad av utnyttelse til BYA = 30%.  For øvrige områder skal grad av utnyttelse vurderes i 

forbindelse med område- og/eller detaljregulering. 

5.5 Parkering 

Parkeringskrav fastsettes i reguleringsplan, med maksimalt antall parkeringsplasser per enhet.  

Ved beregning av grad av utnyttelse for frittliggende småhusbebyggelse beregnes minimum 18 m
2
 

per biloppstillingsplass. 

For eneboliger og tomannsboliger skal det avsettes areal til to parkeringsplasser, hvorav én under 

tak. For sekundærleiligheter skal det avsettes areal til én parkeringsplass.  

Ved oppføring av konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse skal det samtidig oppføres én 

parkeringsplass per boenhet under tak.  

I sentrumsnære områder skal parkering fortrinnsvis plasseres under terreng/bebyggelse.  

5.6 Byggegrenser langs offentlige veger  

(Pbl. § 11-9 nr. 5, veglova § 29) 

For ny bebyggelse som ikke er hjemlet i vedtatt reguleringsplan gjelder en generell byggegrense på 

50 m fra E16 og 30 m fra fylkesveger, målt fra senterlinje veg.  

For kommunale veger i uregulerte områder gjelder en byggegrense på 15 m. 

Unntak: 

Byggegrensen er 15 m for tiltak på bebygde eiendommer langs følgende fylkesveger:  

Fv.527.01 (Åsvegen), Fv.527.02 (Austaddalsvegen), Fv. 527.03 (Hombledalsvegen), Fv. 527.04 

(Holtervegen), Fv. 528.01 (Gamle Hadelandsveg), Fv. 528.02 (Slettmovegen/ Økrivegen),  

Fv. 529.01 (Engervegen), Fv. 529.02 (Preståsvegen) Fv. 526.01 (Sundbyvegen) og Fv. 530.01 

(Aurvegen). 

Byggegrensen gjelder ikke for mindre tiltak jf. § 2.1, forutsatt at disse ikke plasseres nærmere vegen 

enn eksisterende bebyggelse på eiendommen. 

5.7 Byggegrense ift. offentlig VA-nett 

Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ved oppføring av ethvert byggetiltak 

gjelder en generell byggegrense på 4 meter fra offentlige vann-, avløp- og overvannsledninger,  

jf. VA-norm for Nannestad kommune m.fl. pkt. 8.7.  

Kommunal drift kan vurdere unntak på særskilte vilkår etter søknad.  

5.8 Minste uteoppholdsareal og lekeplasser 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og oppføring av nye boenheter skal følgende krav til minste 

uteoppholdsareal (MUA) per boenhet legges til grunn:  

Bebyggelsestype: MUA per boenhet: 

Enebolig 300 m
2
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Tomannsbolig 200 m
2
 

Konsentrert småhusbebyggelse 150 m
2
 

Sekundærleilighet 50 m
2
 

Blokk- og terrassehus MUA vurderes i reguleringsplanarbeidet 

Minste uteoppholdsareal er den delen av tomten som er ubebygd, samt fellesarealer som kan 

benyttes til opphold. Balkong, takterrasse og platting som ikke er overbygd, kan regnes inn i MUA. 

Areal brattere enn 1:3, samt arealer benyttet til parkeringsplass og felles adkomst skal ikke 

medregnes som uteoppholdsareal.  

Arealkrav skal dekkes innenfor tomta som bygningen ligger på.  

Ved planlegging av mer enn 4 boenheter, skal det avsettes minst 20 m
2
 per boenhet til lekeplass.   

For hver 10. boenhet skal det avsettes areal til inngangslekeplass med maksimal avstand på 50 

meter fra bolig. Lekeplassen skal være minst 200 m
2
. Lekeplassen skal inneholde sandkasse og/eller 

lekeapparater for barn i alderen 2-6 år.   

For hver 30. bolig skal det avsettes areal til nærlekeplass, i tillegg til inngangslekeplassene. 

Lekeplassen skal være minst 1000 m
2
, ligge sentralt i boligområdet, og ikke ha en større avstand fra 

boligene enn 200 m. Lekeplassen skal inneholde arealer til aking, ballek og/eller lekeapparater for 

barn i alderen 5-13 år.  

For hver 100. bolig skal det foreligge en strøkslekeplass i nærliggende område egnet for 

ballaktivitet, i tillegg til inngangslekeplassene og nærlekeplassene. Lekeplassen skal være på minst 

1500 m
2
, og inneholde arealer som gir rom for aktiviteter som ballspill, skøyter, skateplass, samt 

park- og naturareal med vegetasjon.  

I forbindelse med søknad om oppføring av boliger skal det utarbeides utomhusplan for utforming av 

lekeområder. Før det kan gis brukstillatelse for boliger skal utearealet/friområdet være opparbeidet i 

samsvar med utomhusplan godkjent av kommunen.  

Retningslinjer: 

Utearealer skal utformes etter prinsippet om universell utforming der naturgitte forutsetninger 

ligger til rette for dette.  

Utformingen skal tilpasses naturlige forhold og gi variasjon i utfordring og stimulering til 

brukerne.  

Det skal i byggesaker og reguleringssaker redegjøres for hvordan prinsippet er ivaretatt. 

Konkrete løsninger skal vises på utomhusplaner, illustrasjonsplaner eller i reguleringsplaner. 

Uteoppholdsarealer skal plasseres og opparbeides med sikte på best mulig utnyttelse av 

solforhold og lokalklima. 

Hoveddelen av uteoppholdsarealet skal være sammenhengende, ha en hensiktsmessig form og 

være egnet til lek, opphold og rekreasjon. Arealet skal være sikret mot støy, forurensning, 

trafikk eller annen helsefare. 
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For lekeplasser gjelder at arealene er store nok og egner seg for lek og opphold, gir mulighet for 

ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir mulighet for 

samhandling mellom barn, unge og voksne. 

T-2/08 «Om barn og planlegging» skal legges til grunn for utforming av lekeplasser.  

5.9 Grøntarealer 

(Pbl. § 11-9 nr.6) 

Innenfor byggeområdene skal det avsettes grøntområder (buffersoner, fellesarealer). Disse skal 

søkes tilrettelagt som en sammenhengende grøntstruktur, hvor det kan anlegges gang-/sykkelstier 

og skiløyper som forbinder boligområder, sentrumsfunksjoner, skoler og barnehager og skog/mark. 

I næringsområder skal det legges vekt på bevaring av grøntarealer i ytterkanten av områdene. 

Sammenhengende, eksisterende grøntdrag og grønne lunger skal ivaretas og styrkes. 

Grøntarealer, buffersoner og utearealer skal opparbeides i henhold til reguleringsplan før 

bebyggelse tas i bruk. Hensikten med bruk av arealet skal spesifiseres og en skjøtselsplan eventuelt 

utarbeides. Stedstypisk, naturlig vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Viktige trær, trerekker, 

alléer og eksisterende vegetasjonsområder skal sikres i reguleringsplaner og bevares ved bygge- og 

anleggstiltak. Skog bør derfor ikke fjernes før dette er vurdert.  

Grøntbelter skal være beplantet på hensiktsmessig måte for å ivareta trekk- og skjulemuligheter for 

vilt. Ved opparbeidelse av området samt ved plassering av bebyggelse/inngjerding, skal det tas 

hensyn til vilttrekk, beitedyr og allmennhetens ferdsel. 

Retningslinjer:  

Turdrag skal ha en bredde på minimum 20 meter, og kan tilpasses i noe varierende bredde 

gjennom utarbeidelse av reguleringsplan.  

5.10 Støy 

(Pbl. §11-9 nr.6) 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn ved 

arealplanlegging og behandling av enkeltsaker, samt bygge- og anleggsvirksomhet. 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og ved større byggetiltak innenfor støysoner skal 

utbygger/tiltakshaver tegne inn og beskrive ev. støytiltak.   

Deler av boligområder i Nannestad tettsted og i Åsgreina ligger innenfor gul flystøysone etter 

oppdaterte støysonekart (Avinor – støysoner 2016-2027, dat. 01.11.2017) og beregnes som 

avvikssoner i henhold til T-1442.  

Det vises til siste oppdaterte støysonekart fra Avinor og fra Statens vegvesen. 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/25867b21b2ad4780be3d959b626f8e12/t-1442_2016.pdf
https://avinor.no/konsern/flyplass/oslo/miljo-og-lokalsamfunn/flystoy/undefined/konsern/flyplass/oslo/miljo-og-lokalsamfunn/flystoy/undefined/konsern/flyplass/oslo/miljo-og-lokalsamfunn/flystoy/stoysonekart
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljo+og+omgivelser/Stoy/Stoykart
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6. Masseforvaltning 

6.1 Generelle bestemmelser 

Ved all forvaltning av masser skal gjenbruk stå sentralt. Ved utbygging skal det utarbeides 

massehåndteringsplan.  

Etablering av masseuttak, -mottak eller -deponi, samt utvidelse av eksisterende masseuttak, skal 

kun skje i tråd med vedtatt reguleringsplan.  

Ved etablering av masseuttak, -mottak eller -deponi skal det særlig legges vekt på nærhet til sentrale 

utbyggingsområder for å minimalisere transportbehovet. Hensynet til miljø, jordvern, avrenning, 

samfunnssikkerhet og lokalsamfunn skal ivaretas.  

For alle masseuttak, -mottak og -deponi i drift, skal det foreligge en godkjent driftsplan i henhold til 

mineralloven.  

6.2 Grus- og pukkressurser 

Innenfor områder med mulig drivverdige råstoffressurser skal det vurderes utnytting av ressursene 

før det tillates tiltak som vanskeliggjør framtidig råstoffutvinning. Se kart fra NGU. 

 

7. Naturmiljø, flom og erosjon 

7.1 Forbud mot tiltak og arbeid langs vann og vassdrag 

(Pbl. §§1-8, 11-9 nr.5, 11-11 nr.5) 

De vernede vassdragene Leiravassdraget, Hurdalsvassdraget og Oslomarkvassdragene, berører 

arealer i Nannestad kommune. Disse vassdragene inkludert deres nedbørsfelt er underlagt 

rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 

Inntil 100 meter langs følgende vassdrag kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 eller fradeling 

til slike formål, ikke iverksettes: Honsjøen, Hona, Kvernsjøen, Kverndøla, Stråtjern, Hæra, Sogna, 

Rotua, Hurdalssjøen, Løysa og Leira.  

Inntil 30 meter langs øvrige vassdrag kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl § 20-1, eller fradeling til 

slike formål, ikke iverksettes.  

I og ved eksisterende byggeområder gjelder byggeforbudssone på 30 meter langs vassdrag, dersom 

det ikke i regulerings- eller bebyggelsesplan vedtatt før denne kommuneplanen, er angitt andre 

byggegrenser.  

Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes i reguleringsplaner.  

Bekkelukking er ikke tillatt.  

Ved alle planer og tiltak som berører lukkede bekker skal mulighet for gjenåpning vurderes.  

http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk/
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Kommunen kan tillate opparbeidelse av turstier, byggverk og tekniske installasjoner som har 

sammenheng med vassdraget.  

Langs vassdragene skal det opprettholdes og utvikles en vegetasjonssone på minst 30 meter.  

Unntak:  

Forutsatt at det ikke medfører negative konsekvenser for vannføring, vannkvalitet, dyre- og 

planteliv eller ferdsel for allmennheten, er følgende tiltak unntatt fra forbudet i denne 

bestemmelsen: 

 Naturvennlige tilretteleggingstiltak for friluftsliv/rekreasjoner for allmennheten etter 

godkjenning av kommunen.  

 Hydrotekniske anlegg i landbruket. 

 Vedlikehold eller reparasjon av godkjente bygninger, konstruksjoner og anlegg. 

 Fasadeendring på eksisterende, godkjent bygning. 

 Mindre tiltak på bebygd eiendom, forutsatt at disse ikke plasseres nærmere vassdrag enn 

eksisterende bebyggelse på eiendommen.  

 Riving av bygninger, konstruksjoner eller anlegg. 

 Restaurering av demninger. 

 Tiltak tilknyttet godkjente avløpsanlegg. 

 Tiltak ved flomsikring. 

Unntakene fritar ikke fra søknadsplikt. 

Retningslinjer:  

Vassdragsområdene skal underlegges en differensiert forvaltning jf. Rikspolitiske 

retningslinjer for vernede vassdrag.   

Forvaltning av vassdragene Honsjøen, Hona, Kvernsjøen, Kverndøla, Stråtjern og Leira 

oppstrøms bru fv. 528.02 ved Slettmoen med tilhørende 100 m belte, forvaltes iht. 

vassdragsområder i klasse 3.  

Forvaltning av vassdragene Hæra, Sogna, Rotua, Hurdalssjøen, Løysa og Leira nedstrøms bru 

fv. 528.02 ved Slettmoen med tilhørende 100 m belte, forvaltes iht. vassdragsområder i klasse 

2.  

7.2 Særlig om vurdering av sikkerhet mot flom og erosjon 

Byggegrensene under 7.1 ivaretar i de fleste tilfeller også sikkerhet mot flom, jf. NVEs veileder 

2/2011- Flaum- og skredfare i arealplanar (for elver/bekker mindre enn 20 km
2
 nedbørfelt er i de 

fleste tilfeller en avstand 20 meter på hver side tilstrekkelig, for større vassdrag 50-100 meter).  

På flate elve- og bekkesletter vil flom ha større utstrekning. NVEs aktsomhetskart for flom må da 

benyttes i tillegg til ovennevnte, som grunnlag for om flomfare må utredes nærmere. 

Aktsomhetskartet er basert på en grov terrengmodell og er derfor ikke nøyaktig. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-11-10-1001
https://gis3.nve.no/link/?link=flomaktsomhet
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Ved bratte elve- og bekkeløp, spesielt i områder med breelv- og elveavsetninger, bør det vurderes 

om det kan være erosjonsfare også utenfor byggegrensene i 7.1. Se løsmassekart fra NGU. Det 

gjelder også bekke- og elvevifter der bekken eller elva gjennom tidene har endra løp.  

Reell flom- og erosjonsfare, jf. byggteknisk forskrift § 7.2, må utredes senest på 

reguleringsplannivå. Om det ikke er gjort, må sikkerhet mot flom være dokumentert på lik linje som 

i en reguleringsplan, før tiltak igangsettes. 

Utredningen må bl.a. vurdere fare for skade pga. begrenset kapasitet på bruer, kulverter, 

bekkelukkinger og andre anlegg. 

7.3 Utbygging i beiteområder 

(Pbl. §11-9 nr. 6) 

Ved utbygging av områder som berører beiteområder, plikter tiltakshaver å ta hensyn til dette. 

Hyttefelt tillates ikke gjerdet inn/avsperret slik at beite og dyrenes bevegelse blir hindret. Dersom 

etablert sperregjerde/beitegjerde åpnes eller må flyttes, plikter tiltakshaver å sikre med port/ferist, 

eller flytte sperregjerde. 

7.4 Verdifull natur, biologisk mangfold og landskap 

(Pbl. §11-9 nr. 6, naturmangfoldloven §§8-12) 

Reguleringsplaner 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det vurderes hvordan natur og biologisk mangfold 

berøres, og om nødvendig gjennomføres en naturfaglig utredning om forekomster av viktige 

naturtyper og biologisk mangfold. Det skal i så fall gjennomføres naturtyperegistrering og 

artsinventering i felt. Registreringen skal suppleres med en beskrivelse av hvilke naturverdier som 

skal bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje.  

Ved planarbeid som berører naturtyper av nasjonal og regional verdi, samt rødlistete naturtyper med 

lokal verdi og viktige vilttrekk, skal landskapskvaliteter og viktige sammenhenger i grønnstruktur 

for flora og fauna være en viktig premiss for planarbeidet, og konsekvensene for naturmiljø skal 

utredes.  

Gjennom den naturfaglige utredningen skal det også registreres fremmede arter i felt, og det skal 

legges fram tiltak for fjerning av de fremmede artene som i svartelista er plassert i risikokategori 

Svært høy risiko (SE) og Høy risiko (HI). 

Gjennomføring av tiltak 

Ved gjennomføring av tiltak skal mulig konsekvenser for biologisk mangfold vurderes. Tiltak som 

kan påvirke rødlistearter bør unngås og det skal legges fram tiltak for fjerning av eventuelle 

fremmede arter som er i svartelista.  

I områder som gjennom kommunens naturtyperegistreringer er av nasjonal eller regional verdi 

(tilsvarende kategori A = svært viktig og naturverdi B = viktig) skal tiltak som kan forringe 

naturverdiene unngås. I områder som omfatter naturverdier av lokal verdi (tilsvarende naturverdi C 

= lokalt viktig) skal alle tiltak som kan forringe naturverdiene tilstrebes unngått.  

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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Det vises til kommunedelplan for naturmangfold vedtatt 26.03.2019. 

Retningslinjer:  

Viktige landskapstrekk i Nannestad er ravinelandskapet med Leira og Hæra med 

sammenhengende grøntstruktur, jordbrukslandskap og åsområdene.  

Åsprofiler, landskapssiluetter og stedstypisk vegetasjon skal ivaretas. Spesielle 

landskapsformasjoner og landskapstrekk skal ivaretas, inkludert sammenhengende 

grøntstruktur fra marka til ravinelandskapet, samt sammenhengende grøntstruktur i 

jordbrukslandskapet. Nye tiltak skal tilpasses eksisterende terreng.  

Kommunedelplan for naturmangfold med temakart for biologisk mangfold skal legges til 

grunn for all kommunal saksbehandling der det er relevant. Ved gjennomføring av tiltak 

med risiko for skade på naturmangfold skal det vurderes hvordan skade på naturmangfoldet 

kan unngås, og det skal utføres avbøtende tiltak.  

 

8. Kulturminner og kulturmiljø 

8.1 Kulturminner og kulturmiljø 

(Pbl. §11-9 nr. 7) 

Kommunedelplan for kulturminner med vedlegg, datert 14.06.2016, viser delområder med 

interessante kulturminnemiljø. Disse skal bevares i så stor grad som mulig. Delområdene er lagt inn 

som hensynssoner på vedlagt temakart, jf. 11.10.  

Kommunedelplanen inneholder også bl.a. en oversikt over de objekter som ble ansett å representere 

høyest verdi ut i fra et kulturminneperspektiv.  

Det finnes flere eldre bygninger som har en kulturminneverdi også utenfor utvalgte områder.  

Ved bygge- og anleggstiltak som berører bebyggelse som er SEFRAK-registrert og/eller som er 

omtalt i kulturminneplanen, skal bebyggelsens verdi som kulturminne vurderes av kommunen før 

vedtak fattes. Dersom kulturminnene kan ha regional og/eller nasjonal verdi, som bl.a. bygninger 

oppført før 1850, skal saken oversendes fylkeskommunen for uttalelse 

Retningslinjer:   

Ved eventuelle byggetiltak på verneverdige bygninger skal det legges særlig vekt på å 

opprettholde husets karakter og særtrekk. Kulturhistoriske og arkitektoniske verdier som 

knytter seg til byggverkets ytre, skal bevares. Byggets form og volum, fasadenes 

proporsjoner, material- og fargebruk, dør- og vindusutforming skal bevares.  

Ved istandsetting av verneverdige bygninger skal det opprinnelige eller eldre eksteriør-

messige detaljer som panel, listverk, vinduer, dører og taktekking bevares i så stor grad som 

mulig. Opprinnelige bygningsdeler bør i størst mulig grad repareres framfor hel utskiftning.  

Ved byggetiltak nær et kulturminne/kulturmiljø, skal det legges særlig vekt på en 

helhetsvurdering med mål å ivareta kulturminnets/kulturmiljøets kvaliteter.  
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Nye byggetiltak skal forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og primært 

underordnes kulturminnet/kulturmiljøet. Avstand til kulturminnet skal vektlegges. 

Vegetasjon som gamle, markante trær skal søkes bevart. På enkelte gårdstun bør 

tunuttrykket ivaretas med tradisjonell utforming, fargesetting og plassering. Eventuelle nye 

bygningsvolum i området bygges i tilknytning til, og underordner seg den eksisterende 

bygningsmassen, eller plasseres i randsoner på en måte som lar nybygget gli inn i 

landskapet. 

 

9. Næringsvirksomhet 

(Pbl. §§11-7, 11-10) 

9.1 Krav til byggeområder avsatt til næringsformål 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal følgende legges til grunn: 

 Parkeringsplasser skal dekkes innenfor de respektive byggeområdene.  

 Bygningers høyde skal tilpasses og trappes ned mot tilgrensende boliger for å bidra til at 

næringsbygg ikke får en dominerende virkning.  

 Det skal i ytterkant av næringsområdene reguleres inn grønnstruktur med tilstrekkelig 

bredde og kvalitet, for å skape nødvendig buffer, skjerme mot innsyn og dempe ev. fasader. 

Den skal ev. også ivareta vilttrekk og allmennhetens ferdsel.  

I områder avsatt til næringsformål tillates ikke anlegg som er sjenerende ved lukt, støy eller annet. 

9.2 Krav/tillatelser i tilknytning til enkeltområder 

1. N5a+b, N6a+b, N7a+b, N15b: Kommersiell parkeringsvirksomhet er ikke tillatt.  

2. N10: Før utbygging må planlagt ny veg (diagonalen) fram til og langs med 

utbyggingsområdet, være bygget.  

3. N12: Ved regulering må bruksformålet relateres til vegservice, plasskrevende virksomhet 

eller lignende.  

4. N20: For Nannestad alderspensjonat tillates i tillegg til næringsvirksomhet, et begrenset 

antall boligenheter.  

 

10. Landbruks-, Natur- og Friluftsområder (LNF) 

10.1 Bestemmelser til LNF-områder 

(Pbl. §11-11) 

Bebyggelse og tiltak som er nødvendige for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 

på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. Se også veileder «Garden som ressurs», H-2401 (2017). 

Oppføring av ny boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Det samme gjelder fradeling 

av tomt til slike formål.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-2401_garden-som-ressurs.pdf
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Bruksendring av fritidsbebyggelse til bolig kan tillates såfremt rekkefølgebestemmelsene i pkt. 4.1 

er oppfylt.  

Ved vurderingen skal også følgende hensyn vektlegges:  

 1. Eiendommen ligger i et område som overveiende består av helårsbebyggelse.  

 2. Eiendommen ligger ikke i støyutsatte områder, i naturvernområde eller i hensynssoner.  

 3. Tiltaket må ikke gi negative konsekvenser for landskaps- og miljøverdier.  

Oppføring av kårbolig kan tillates dersom landbruksmyndighetene vurderer at det er behov for det. 

Kårbolig som ligger på tunet kan ikke fradeles.  

Det er ikke tillatt med bygge- og anleggstiltak som kan gi vesentlige virkninger for naturmangfold, 

naturmiljø, kulturminner, vannføring eller vannkvalitet. 

Hestehold må følge forskrift om hestevelferd og forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. 

Eiendommen må være skikket for formålet.  

Etablering av ridebane krever søknad etter jordlovens § 9. 

Når mottak av masser er hovedformål og forbedring av landbruksjord er en bieffekt, er det ikke i 

henhold til LNF-formålet. Se da kapittel 6. 

Tilførsel av eksterne masser som medfører mer enn 3 meter terrengavvik eller er over 1 dekar i 

utstrekning krever søknad om tiltak. 

Unntak: 

På eiendommer med eksisterende boenheter kan i tillegg tillates følgende:  

 Oppføring av påbygg, tilbygg, garasjer og uthus, samt etablering av sekundærleilighet i 

eksisterende bolig. 

 Rehabilitering og oppføring av ny boenhet som følge av at eksisterende boenhet har 

forfalt/brent. 

 Oppføring av VA-anlegg. 

På eiendommer fradelt etter forrige kommuneplan (vedtatt 29.10.2013), kan det gis tillatelse til 

oppføring av én enebolig. 

10.2 Spredt boligbygging 

Innenfor områder avsatt til spredt boligbebyggelse, tillates det oppført 3 eneboliger totalt for alle 

områdene per kalenderår. De aktuelle områdene er Sandsnesseter, Åsgreina nord, Kopperudmoen 

og Vålaugsmoen/Gamle Hadelandsveg i Maura.  

Øvrige bestemmelser gjelder, herunder rekkefølgekravene i 4.1. 

10.3 Tiltak innenfor marka (Romeriksåsen) 

Marka er LNF-område etter plan- og bygningsloven (jf. Markaloven). Bygge- og anleggstiltak er 

forbudt (pbl § 1-6). Forbudet omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i pbl § 1-3 annet 

ledd, eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov. 

http://lovdata.no/all/hl-20090605-035.html
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Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka 

krever tillatelse av departementet. Kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller 

reguleringsplan som vedrører Marka, må stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning 

etter plan- og bygningsloven. 

Etablering av stier og løyper krever tillatelse etter Markaloven. Anleggelse av større løyper krever 

tillatelse fra kommunen og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 

 

11. Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene  

(Pbl. §11-8, 3.ledd) 

11.1 Geotekniske fare- og vurderingsområder (H310_1 og 2) 

Tidligere kartlagte kvikkleiresoner (Program for økt sikkerhet mot leirskred, Evaluering av risiko 

for kvikkleireskred, Nannestad kommune, 2004) er vist med hensynssone H310_1 i vedlagt 

temakart Faresone ras- og skred datert 22.02.2019. Her er det påvist reell fare for kvikkleireskred, 

men de omfatter bare større soner og bare områder som kan skli ut (løsneområder). Det kan være 

forekomster av andre, mindre kvikkleiresoner og utløpsområder for skred utenfor hensynssonene. 
 

Utenfor de kartlagte kvikkleiresonene er marin grense (ca. 200 moh.) brukt som avgrensning av 

områder hvor det kan det finnes kvikkeleire. Områdene er vist med hensynssone H310_2 i vedlagt 

temakart Marin grense datert 22.02.2019.  
 

Under marin grense stilles det krav til at sikkerhet mot kvikkleireskred er ivaretatt i henhold til 

byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014 - Sikkerhet mot kvikkleireskred.  

Områdestabiliteten skal være dokumentert som sikker før tiltak igangsettes og senest på 

reguleringsplannivå. For byggesaker som er unntatt krav om reguleringsplan må områdestabiliteten 

være dokumentert på lik linje som i en reguleringsplan, før tiltak igangsettes. 
 

Se også bl.a.: 

- Kart fra NGU som viser «marin grense og mulighet for marin leire» 

- Veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner 

11.2 Flystøysoner (H210/H220/H290) og støy fra Forsvaret (H220) 

Det tillates ikke etablert nye boenheter innenfor støysonene, som vist i kommuneplanens arealdel. 

Forbudet gjelder både innenfor landbruks-, natur- og friluftsområder og områder avsatt til 

byggeformål. 

Unntak:  

Innenfor gul flystøysone gjelder følgende unntak: 

 Nye boenheter innenfor avvikssonene (H290_1 og 2). 

 Fortetting innenfor Løken I og II  

 Rehabilitering og oppføring av ny boenhet som følge av at eksisterende boenhet har 

forfalt/brent 

 Sekundærleilighet 

 Kårbolig 

Krav om innendørs støy gjelder uansett. 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
https://www.nve.no/Media/3112/veiledning_b-smaa-inngrep-kvikkleire.pdf
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11.3 Restriksjonsgrense rundt flyplass (H190) 

Alle nye forslag til reguleringsplaner innenfor sikringssonene skal sendes Avinor til uttalelse.  

Mer spesifikke bestemmelser ift. restriksjonsplan og byggerestriksjonsplan innarbeides etter 

nærmere anvisning fra Avinor.  

Innenfor hensynssone H190_1 gjelder de høyderestriksjoner/hinderflater som er angitt med koter 

(sorte streksymboler) på restriksjonsplan for Oslo Lufthavn, Avinors tegning ENGM-P-08.  

Innenfor restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg eller 

andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på plankartet. Vegetasjon skal 

holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av vegetasjon vil bli utført av Avinor.  

Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190_1 skal angi maksimal tillatt byggehøyde på 

plankartet og/eller i bestemmelsene i planen. Ingen del av bygning/anlegg skal bryte hinderflaten.  

Byggekraner som vil bryte høyderestriksjonene/hinderflatene kan ikke benyttes uten at Avinor/ 

Oslo lufthavn har gitt sin godkjenning.  

Ved søknad om oppføring av nye bygninger og anlegg som bryter koter (røde streksymboler) 

innenfor hensynsonene H190_2 på Avinors tegning ENGM-P-09, skal det foreligge en radioteknisk 

vurdering før kommunen kan gi igangsettingstillatelse.  

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen i innflygingsområder 

til lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken.  

Det må gjøres turbulensvurderinger før det tillates nye bygg og anlegg i nærområdet til rullebanen. 

11.4 Hensynssoner for nettanlegg (H370_1 og 2) 

Hensynssonene viser sentral- og regionalnettets luftledninger. Hensikten er å ivareta sikkerheten for 

personer og materielle verdier. Tiltak som berører hensynssonene må vurderes nærmere, bl.a. i 

samråd med netteier.  

11.5 Sikringssone/hensynssone - nedslagsfelt for drikkevann (H110) 

Innenfor nedbørsfelt for drikkevann er det forbud mot tiltak som kan forurense drikkevann, jf. 

drikkevannsforskriften: FOR-2016-12-22-1868 . Dette gjelder nedbørsfelt Bjertnessjøen, Gimilvann 

og Harstadtjernet.  

11.6 Sikringssone/hensynssone – område for grunnvannsforsyning  (H120) 

Innenfor område for grunnvannsforsyning – Nordmoen - er det forbud mot tiltak som kan forurense 

grunnvannet med tanke på områdets funksjon som drikkevannsforsyning.  

11.7 Hensynssone for områder der reguleringsplaner fortsatt skal gjelde (H190) 

Soner hvor reguleringsplan fortsatt skal gjelde er vist med skravur i plankartet.  Innenfor disse 

sonene er arealformål og reguleringsbestemmelser som følger av reguleringsplanvedtaket gjeldende. 

11.8 Verneområder etter naturvernloven og naturmangfoldloven (H720)  

I Nannestad er 9 områder vernet etter naturvernloven. Disse ligger dels også i nabokommuner. 

Innenfor disse områdene gjelder tilhørende forskrifter. Områdene er:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868
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 Gjerimåsan naturreservat, H720_1    Forskrift: FOR-2015-12-11-1516 

 Romerike landskapsvernområde, H720_2   Forskrift: FOR-1985-11-01-1943  

 Aurmoen landskapsvernområde, H720_3   Forskrift: FOR-1999-12-17-1423  

 Snellingsrøysene og Skotjernfjellet naturreservat, H720_4 Forskrift: FOR-2017-12-15-2069 

 Marifjell naturreservat, H720_5     Forskrift: FOR-2008-12-19-1450 

 Nannestad kapellangård naturreservat, H720_6   Forskrift: FOR-2010-12-17-1630 

 Rudskampen naturreservat, H720_7    Forskrift: FOR-2015-03-20-238 

 Styggdalen naturreservat, H720_8    Forskrift: FOR-2017-12-15-2068 

 Pipra og Storrsjøhøgda naturreservat, H720_9    Forskrift: FOR-2018-12-14-1942 

11.9 Hensynssone nærfriluftsliv (H530) 

Følgende nærfriluftsområder er spesielt innarbeidet i planen: 

 Nærfriluftsområde Bjørkeåsen (H530_1) 

 Nærfriluftsområder Maura (H530_2 og 3) 

 Nærfriluftsområde Eltonåsen (H530_4)  

Nærfriluftsområdet for Åsgreina vurderes i forbindelse med utarbeidelse av tettstedsanalyse for 

Åsgreina. 

Retningslinjer: 

Nærfriluftsområder er viktige å bevare i tilknytning til alle boligområder. 

Hensynssonen er ikke til hinder for nydyrking, beiting eller skogsdrift. 

11.10 Hensynssoner for interessante kulturmiljø (H570_1 - 16) 

Delområder med interessante kulturminnemiljø i Kommunedelplan for kulturminner med vedlegg, 

datert 14.06.2016, er lagt inn som hensynssoner på vedlagt temakart Kulturminner: Hensynssone 

c) bevaring av kulturmiljø datert 22.02.2019. Se også pkt. 8.1. For utfyllende informasjon om 

delområdene, se i kommunedelplanen. 

1 Holter sentrum – fra kirke til prestegård (H570_1) 

2 Øya/Ukkestad/Austad (H570_2) 

3 Engervegen (H570_3) 

4 Låke/Låkedalen (H570_4) 

5 Nannestad kirke (H570_5) 

6 Nannestad sentrum, Teiebyen (H570_6) 

7 Slattum (H570_7) 

8 Sø-Kringler (H570_8) 

9 Kringlerdalen (H570_9) 

10 Skjennum (H570_10) 

11 Bjørke (H570_11) 

12 Nannestadvegen fra Betania til Betel (H570_12) 

13 Maura; Vålaugsvegen – fra Solheimkrysset til Morud (H570_13) 

14 Gamle Hadelandsvegen (Totner/Åmot) og Buråslia (H570_14) 

15 Stensgård (H570_15) 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-12-11-1516
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19851101-1943.html
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-19991217-1423.html
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-12-15-2069
http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20081219-1450.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20101217-1630.html
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-03-20-238
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-12-15-2068
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2018-12-14-1942
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16 Moreppen (H570_16) 

11.11 Utvalgt kulturlandskap i jordbruket: «Øya – Nordre Eik» (H510) 

«Øya – Nordre Eik» ble i 2009 utpekt som utvalgt kulturlandskap i Akershus. Arealavgrensningen 

for området framgår på plankartet. Det er utarbeidet en forvaltningsplan for området som beskriver 

langsiktige målsettinger for istandsetting og skjøtsel av kulturlandskapet, og som er retningsgivende 

for arbeidet i området. Forvaltningsplanen er under revidering. 

12. Områder for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

(Pbl.§11-7 nr. 2) 

12.1 Krav for enkelte områder  

1. K3: Ved utarbeidelse av reguleringsplan for området skal det innarbeides gang- og 

sykkelvegforbindelse gjennom området med tilknytning til eksisterende gang-/sykkelvegnett 

i vest, sør og nord. Det skal også innarbeides rekkefølgekrav som sikrer gjennomføring.   

Det tillates innenfor området etablert flyplasstilknyttet virksomhet, eks. flyoperative 

driftsfunksjoner, hangar, frakt/spedisjon, flyparkering, verkstedvirksomhet og administrative 

funksjoner tilknyttet disse. 

2. K5: Området ved Piperudkrysset/E16  kan  reguleres til kollektivknutepunkt, med mulighet 

for pendler-/innfartsparkering og ev. i kombinasjon med næring. 

 

13. Krav til øvrige byggeområder 

(PBL. §11-10) 

13.1 Krav til øvrige byggeområder 

1. B12: Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplan innarbeides et grøntområde i østre del av 

området, i tilstrekkelig bredde for å ivareta skiløypetrasé. Denne skal også sikres gjennom 

anleggsperioden. (B12 er inntil videre unntatt rettsvirkning) 

2. B18a+b: Det skal ved utarbeidelse av reguleringsplan tas særskilt hensyn til vilttrekk, 

overvannshåndtering og fare for kvikkleireskred.  

3. BK1: Det kan innenfor delområde BK1 i reguleringsplan for Ramstadåsen (planID 09-05) 

tilrettelegges for noe næring i tilknytning til boligbebyggelse. Dette med hensikt å kunne 

etablere ev. nærbutikk i området.  

4. B30: Det skal i hovedsak tilrettelegges for åpen småhusbebyggelse. Kun 30 % av 

utbyggingen kan tilrettelegges for konsentrert småhusbebyggelse. Dette må ivaretas ved 

utarbeidelse av reguleringsplan for området. (B30 er inntil videre unntatt rettsvirkning) 

5. A2: (Stabiliseringstiltak for fv. 120 ved Engelstadkorset) Innenfor området kan det 

gjennomføres nødvendige stabiliseringstiltak for fv. 120. Inngrep i dyrka jord må unngås og 

begrenses mest mulig. Eventuelle masser må være rene, naturlige masser som er egnet for 

matproduksjon, og eventuelt oppfylt dyrka areal må istandsettes til god 
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dyrkingskvalitet/LNF-formål. En reguleringsplan må inneholde konkrete forutsetninger for 

tilbakeføring til dyrka jord, og være i samsvar med regional plan for masseforvaltning. 

6. F1: Det kreves utarbeidet reguleringsplan for området før utbygging kan skje. Det kan 

oppføres inntil 5 hytter innenfor området. Hver enhet kan ha et bruksareal på inntil  

150 m
2
, inkl. uthus. Dette må ivaretas ved utarbeidelse av reguleringsplan.  

7. Bjerke stadion: Ferdsel gjennom området skal sikres og området skal utarbeides i tråd med 

målene om å fremme områdets bruk som idretts- og rekreasjonsområde. Ivaretakelse av 

jordressurser må vurderes spesielt. 

 


