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1 Innledning 

1.1 Kort beskrivelse av kommunen  

Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike med et samlet areal på 341 km
2
 og 13.682 

innbyggere (per 01.01.2019) i hovedsak fordelt mellom tettstedene Nannestad, Maura, 

Åsgreina og Eltonåsen. 

Kommunen er som følge av arbeidsplassutviklingen på og rundt hovedflyplassen, inne i en 

periode med sterk befolkningsvekst. I 2017 økte folketallet med 4,6 %, i 2018 med 3,3%  og 

er slik fortsatt av de kommuner i landet med størst prosentuell vekst. Denne veksten 

innebærer at Nannestad kommune må ha planavklarte områder for utbygging, og kontinuerlig 

dimensjonere den sosiale og tekniske infrastrukturen i takt med innbyggernes behov og 

forventninger. 

Nannestad er en viktig landbrukskommune hvor store arealer skal sikres for framtidig 

matproduksjon (13 % av arealet). Dette innebærer et stort innslag av stedbunden næring, med 

tilhørende boliger, spredt over hele kommunen. Mer enn 11 % av befolkningen bor på 

landbrukseiendommer, noe som naturlig nok fører til en relativt høy bilavhengighet.  

Kommunen kjennetegnes ved store og sammenhengende natur- og jordbruksarealer og store 

naturområder i Romeriksåsen og i Nordåsen. Del av Hurdalsjøen utgjør nordøstre del av 

kommunen. Kommunen har også store arealer innenfor støysonen rundt hovedflyplassen.  

Dette betyr at rundt ¾ -deler av kommunens arealer er uaktuelle for etablering av 

boligområder, eller annen støyømfintlig virksomhet. 

Ivaretagelse av landbruket med kulturlandskap, dyrkamark og skogområder, er og vil være en 

viktig premiss for kommunens arealdisponering.  Det samme gjelder de viktige natur- og 

friluftsområdene i Romeriksåsen, i Nordåsen, ved Hurdalsjøen og i ravinelandskapet.  

Dette natur- og kulturlandskapet er viktige elementer som gjør Nannestad attraktiv som 

bokommune.  

1.2 Kommuneplanens arealdel – grunnlaget for planen 

Kommuneplanens arealdel er basert på føringer som er beskrevet i vedtatt planstrategi, vedtatt 

planprogram og samfunnsdelen, som ble vedtatt av kommunestyret 14.08.2018.  

Plandokumentene er i utgangspunktet basert på nasjonale og regionale føringer, retningslinjer 

og planer, og ulike kommunedelplaner/temaplaner for ulike fagområder og temaer.  

Kommuneplanens arealdel har også gjennom tidligere rulleringer vært utformet basert på de 

til enhver tid gjeldende overordnede føringer og retningslinjer. Spesielt nevnes det 

samfunnsoppdraget som både Nannestad og Ullensaker ble gitt etter vedtaket fattet av 

Stortinget i 1992, om utbygging av hovedflyplass på Gardermoen, - med klar anbefaling om å 

legge til rette for befolkningsvekst og næringsutvikling i de to vertskommunene. 

I kommuneplanprosesser i etterkant ble «veikartet» for det framtidige Nannestad formet, med 

nye boligområder i Nannestad, Maura, Eltonåsen og Åsgreina. Viktige hensyn ved 

lokalisering av nye boligområder var flystøy, jordvern, naturområder, barns oppvekstmiljø og 

miljøvennlig transport (korte avstander til arbeidsplass-konsentrasjonene rundt flyplassen).  

De støyutsatte virksomhetene Løken skole og Holter barnehage ble av den grunn, noen år 

seinere, relokalisert utenfor flystøysonene, på Eltonåsen. 
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Nannestad har, selv 20 år etter åpning av den nye hovedflyplassen, behov for en fortsatt vekst 

i befolkning og arbeidsplasser for å sikre sitt kommunaløkonomiske handlingsrom.   

De siste årenes befolkningsvekst og utbygging viser at den forventede utviklingen har blitt en 

realitet og den bekrefter også at vekst og utbygging er prosesser som strekker seg over lang 

tid, fra planlegging til realisering. Kommuneplanen er, både gjennom samfunnsdelen og 

arealdelen, og med de tidsperspektiver som der ligger til grunn, et viktig verktøy for 

langsiktig og forutsigbar planlegging.  

 

Nye overordnede føringer og retningslinjer for ønsket utvikling i regionen og landet som 

helhet har kommet til underveis, og hvor kommunen gjennom sine planrulleringer har forsøkt 

å tilrettelegge i størst mulig grad. Kommunens natur- og kulturgitte forutsetninger tilsier 

imidlertid at nye føringer også i nødvendig grad må tilpasses eksisterende forhold, basert på 

tidligere vedtatte planer, og at endringer må skje i et langsiktig tidsperspektiv.  

Nannestad kommune anser å ha gjennomført og vil fortsatt gjennomføre en bevisst og 

målrettet planlegging, hvor alle de viktige fokusområdene blir samordnet og ivaretatt.  

Nannestad kommunes visjon er å være; Romerikes beste bokommune.  

1.3 Kommuneplanens arealdel – består av følgende dokumenter 

Plankart dat. 12.07.2018, sist revidert 02.05.2019 

Planbestemmelser dat.12.07.2018, sist revidert 02.05.2019 

Planbeskrivelse dat.12.07.2018, sist revidert 02.05.2019 

Følgende temakart:  Faresone  ras- og skredfare 

                                 Marin grense 

                                 Kulturminner: hensynssone c) bevaring kulturmiljø 

                                 Rammeplan avkjørsler 

                                 Konsesjonsområder fjernvarme 

ROS-analyser og vurderinger for endringer av arealformål og nye områder tatt inn i 

planforslaget, dat. 02.10.2018, revidert 22.02.2019.  

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.  
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2 Planprosessen 

2.1 Planoppstart  

Planstrategien for Nannestad kommune ble vedtatt av kommunestyret i november 2016. 

Planprogram for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 02.05.2018, og 

samtidig ble forslag til kommuneplanens samfunnsdel lagt ut på høring.  Samfunnsdelen ble 

sluttbehandlet og vedtatt av kommunestyret 14.08.2018. 

Oppstart av arbeid med kommuneplanens arealdel 2018 – 2035, ble varslet medio april 2018, 

med frist for å komme med innspill til planarbeidet 29.05.2018.   

Det ble på forsommeren avholdt et åpent informasjonsmøte for kommuneplanarbeidet samlet 

sett, som omhandlet både samfunnsdelen og arealdelen.   

Kommuneplanutvalget som består av ordfører, varaordfører og leder for de enkelte 

partigruppene, har vært styringsgruppe for arbeidet og har fulgt prosessen tett, med jevnlige 

møter. 

Det ble etter frist for innspill til planarbeidet, utarbeidet et planforslag med utgangspunkt i 

gjeldende kommuneplan – arealdelen 2013-2029, overordnede retningslinjer og føringer, samt 

ut fra de høringsinnspill og forslag som kom inn i forbindelse med varslingen. 

2.2 Høring/ offentlig ettersyn – høringsuttalelser - oppfølging 

Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2035, ble førstegangsbehandlet i  

Kommunestyret 14.08.2018, og deretter sendt på høring/offentlig ettersyn, med frist for 

høringsinnspill/uttalelser 15.oktober 2018. 

Det ble ved høring/offentlig ettersyn mottatt i alt 48 uttalelser/innspill til planforslaget, hvorav 

10 fra offentlige myndigheter/instanser, 7 fra lag og foreninger, 2 fra politiske partier og 29 

fra private grunneiere, utbygger og konsulenter på vegne av private. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst og Norges vassdrags- og 

energidirektorat fremmet innsigelser til planforslaget. Dette var innsigelser til 

arealdisponering/ nye utbyggings- og aktivitetsområder, samt innsigelser til forhold som ikke 

ble ansett tilstrekkelig vurdert og ivaretatt i planforslaget. I hovedsak begrunnet ut fra 

Regional plan for areal- og transport, samt jordvern.  Det ble i tillegg til innsigelser også gitt 

sterke frarådinger/anbefalinger om områder som burde tas ut eller begrenses, samt forhold 

som måtte vurderes og ivaretas på en bedre måte.  

Akershus fylkeskommune – fylkesutvalget hadde ingen innsigelser, men de ga flere 

anbefalinger vedrørende til dels de samme områdene og forholdene som var omtalt i 

innsigelser/uttalelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen. 

Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen har omtalt til dels de samme 

forholdene. Uttalelsene/innspillene/innsigelsene fra disse er derfor gjennomgått og vurdert 

samlet, område for område, tema for tema. Se kap.7.  

Alle øvrige innspill/uttalelser er oppsummert og kommentert i kap.8.  Flere av uttalelsene/ 

innspillene er til dels indirekte svart ut gjennom de vurderingene som er gjort ved 

gjennomgang av uttalelsene fra innsigelsesmyndighetene.  Disse kommenteres derfor ikke 

spesifikt, men det vises til gjennomgang og vurderinger foran. 
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Oppfølging av høringsuttalelser – innsigelser 

Etter gjennomgang og vurdering av høringsinnspillene, med ulike innsigelser og anbefalinger, 

gjennomførte kommunens administrasjon en revisjon av planforslaget, som ble lagt fram for 

behandling i kommuneplanutvalget 13.02.2019.  Det ble der vedtatt noen justeringer ift. 

administrasjonens forslag. 

Revidert planforslag datert 22.02.2019, ble deretter oversendt Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

Statens vegvesen og NVE, med anmodning om, på grunnlag av revidert planmateriale, å 

trekke de gjenstående innsigelsene.  

Det ble avholdt et drøftingsmøte hos Fylkesmannen 22.mars 2019 mellom representanter fra 

kommunens administrasjon og Fylkesmannens administrasjon.  De enkelte innsigelses-

punktene både ift. områder og øvrige forhold, ble der gjennomgått og diskutert.  

Kommunen mottok svar fra Fylkesmannen i Oslo og Viken ved brev datert 12.04.2019.  

Her framgår det at enkelte innsigelser frafalles, fordi disse er imøtekommet fra kommunens 

side. De knytter også vilkår til enkelte områder, som betingelse for å trekke sine innsigelser.  

For næringsområde N1 i Maura og område for lufthavnformål - K3 vest for flyplassen, 

opprettholder de sine innsigelser, av hensyn til jordvern.  

Hva angår N1, så anses det ikke realistisk å kunne få gjennomslag for å opprettholde dette 

som næringsområde. Området har ligget inne i kommuneplanen siden 1990-tallet, men så 

lenge det ikke er gjennomført regulering, og overordnede føringer nå er endret, kan det ikke 

forventes opprettholdt.  

Når det gjelder område for lufthavnformål – K3, anbefales det ikke å etterkomme 

Fylkesmannens innsigelse til dette. Selv om det har kommet nye, og sterkere føringer for 

jordvern, må jordvernhensyn her vike for overordna nasjonale interesser ift. å ivareta 

framtidig utvikling av Norges hovedflyplass.  Området har ligget inne som en langsiktig 

utviklingsreserve for flyplassen gjennom flere kommuneplanperioder, en situasjon alle har 

vært innforstått med. Fylkesmannen har likevel opprettholdt sin innsigelse, da de mener at det 

ikke gjort tilstrekkelige avveininger/vurderinger ift. om utbyggingshensyn og behov for 

arealer til flyplassrelatert virksomhet, skal gå foran hensynet til jordvern. 

OSL/Avinor meldte høsten 2018 at de ønsket å sette i gang regulering av hele eller deler av 

området, da det nå er konkrete planer om å etablere en større flyfraktterminal i søndre del.  

K3 er det eneste området som ligger med mulig direkte rullebanetilknytning inn mot vestre 

rullebane, som er den rullebanen som i hovedsak benyttes ifm. flyfrakt. 

Etter dialog med OSL/Avinor ble det sendt en ny henvendelse til Fylkesmannen 26.04.2019, 

hvor det nok en gang, og med ytterligere begrunnelse, ble redegjort for historikken omkring 

planstatus på dette området, og viktigheten av at området blir opprettholdt for framtidig 

lufthavnformål, for framtidig utvikling av flyplasstilknyttet virksomhet. Det anses å være gjort 

tilstrekkelige utredninger og vurderinger som understøtter dette, for at planformålet – 

framtidig lufthavn kan og skal opprettholdes.  Se for øvrig vurderinger i kap.7. 

 

Statens vegvesen ga sin tilbakemelding ved brev datert 14.03.2019, hvor de trekker sine 

innsigelser på betingelser av at områdene de hadde innsigelser til, blir undergitt en planmessig 

behandling og avklaring, som beskrevet i revidert planmateriale.  

  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har, etter noe dialog omkring den endelige 

utformingen av temakart for faresoner og tilhørende bestemmelser, trukket sin innsigelse ved 

brev dat. 03.04.2019.  
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Akershus fylkeskommune ved fylkesutvalget hadde ikke innsigelser, men de har gitt en 

administrativ tilbakemelding, ved brev dat. 12.04.2019. De er positive til de revisjoner som er 

gjennomført, og når det gjelder områdene unntatt rettsvirkning opprettholder de sine anførsler 

om at framtidig vekst må styres mot Nannestad sentrum, og de tre områdene må reduseres 

betraktelig eller tas ut. De kommenterer også endringer ift. temakart og bestemmelser 

vedrørende hensynssoner for kulturminner/kulturmiljøer.  

2.3 Revidert planforslag – status etter drøfting og avklaring av innsigelser 

Her gis en samlet, kortfattet oversikt over de endringer som er foreslått gjort i planforslaget til 

sluttbehandling, i forhold til det planforslaget som lå ute til høring/offentlig ettersyn. 

Det vises for øvrig til kap.7 for mer detaljert gjennomgang og vurdering av de enkelte 

områder. Det vises også til eget vedlegg – reviderte planbestemmelser, hvor alle endringer 

framgår med rød skrift.   

Følgende områder foreslås tatt ut – som følge av innsigelser:  
B48 boligområde i Maura - endres tilbake til næringsformål som opprinnelig regulert i   

       reguleringsplan for N10 – Hol næringspark. 

A1   massemottak ved Gamle Dals veg i Maura - tas ut, dvs. forblir LNF 

N5b  næringsområde nord for Aurvegen i Moreppen – Avinors eiendom er tatt ut, og  

  området slik redusert fra 655daa til 90 daa. – dvs. forblir LNF 

N1 næringsområde på Kopperudmoen/Gamle Dalsveg i Maura – tilbakeføres til LNF 

Følgende områder opprettholdes – etter at innsigelser er avklart: 

B9 boligområde på Kopperudmoen i Maura – tidligere regulert, nå under detaljregulering 

A2    stabiliseringstiltak for fv.120 ved Engelstadkorset – med vilkår innarbeidet i  

  planbestemmelsene 

N5b mindre del – 90 daa mellom eksisterende område N5a og fv. 176, med vilkår  

            innarbeidet i planbestemmelsene 

Bjerke stadion – friområde endret til idrettsformål - iht. forslag til reguleringsplan og med   

            vilkår innarbeidet i planbestemmelsene. 

Følgende områder opprettholdes, til tross for anbefalinger/tilrådinger om å ta disse ut: 
N5a, N6a+b og N7a+b, dvs. øvrige eksisterende og nye foreslåtte næringsområder i  

                                       Moreppen, nord og sør for Aurvegen. 

N19 boligområde på Rustadmoen 

Følgende område foreslås opprettholdt – men hvor innsigelse ikke er avklart: 

K3 område for framtidig lufthavnformål - vest for flyplassen. 

Følgende områder foreslås unntatt rettsvirkning inntil det er gjennomført tettstedsanalyser 

og kommunedelplaner (områdene er hvite på kommuneplankartet): 

B12   boligområde ved Gamle Dalsveg i Maura (opprettholdt fra tidligere, ikke regulert) 

B47    nytt boligområde Myrhaugmarka - Maura øst (innspill ved denne rulleringen)   

B26a    boligområde Eltonåsen (opprettholdt fra tidligere, ikke regulert) 

B30a+b boligområde i Åsgreina (opprettholdt fra tidligere, under regulering) 
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2.4 Sluttbehandling – videre saksgang 

Kommuneplanen legges fram for sluttbehandling med forslag om at planen vedtas med 

unntak for områdene B12, B47, B30a+b og B26a.  

Med bakgrunn innsigelser til disse områdene, samt innsigelser også til reguleringsplaner som 

tidligere har vært på høring, anses det behov for å utarbeide tettstedsanalyser og gjennomføre 

egne kommunedelplanprosesser for tettstedene Maura, Åsgreina og Eltonåsen.   

Det må bl.a. gjøres grundigere vurderinger av dimensjoneringsgrunnlaget for nødvendig 

vedlikeholdsvekst i det enkelte tettstedet.  Inntil dette er gjennomført foreslås å unnta enkelte 

områder fra rettsvirkning i kommuneplanen, områder som foreløpig anses å være viktige å 

opprettholde som mulige framtidige utviklingsområder, men som da må underlegges en mer 

helhetlig vurdering, før endelig beslutning kan tas.   

Av hensyn til framdriften for sluttbehandling av kommuneplanen har det ikke vært mulig å 

gjennomføre dette analysearbeidet nå. Dette må derfor følges opp videre i etterkant av 

sluttbehandlingen av kommuneplanen for øvrig. 

På grunn av at Fylkesmannen har opprettholdt sin innsigelse til området K3 – område for 

lufthavnformål, og kommunen foreslår å ikke imøtekomme denne, dvs. opprettholder 

lufthavnformål på området, så må kommuneplanen, etter vedtak i Kommunestyret, oversendes 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Saken skal sendes via 

Fylkesmannen, som skal gi sin tilråding ved oversendelse til departementet som sikrer best 

mulig samlet vurdering av de ulike interessene.  

I retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, framgår det bl.a. at 

kommunen og vedkommende innsigelsesorgan, der det er mulig, skal forsøke å bli enige om 

en løsning. Innsigelsen kan dermed, når som helst, trekkes tilbake av det organ som har 

fremmet innsigelsen, så lenge saken ikke er oversendt til departementet.  

Det framgår også at dersom innsigelsen gjelder klart avgrensede deler av planen, kan 

kommunestyret vedta planen for øvrig med rettslig bindende virkning, jf. plan- og bygnings-

loven § 11-16, 1. ledd. De områder eller deler som det er fremmet innsigelse til, skilles da ut 

for videre behandling. Hvilket kan være aktuelt i dette tilfellet, for område K3.  

Det skal i henhold til plan og bygningsloven § 5-6, ordinært foretas mekling mellom partene, 

dersom kommunen ikke finner å ta hensyn til innsigelser. Det er i dette tilfellet, vedrørende 

K3, gjennomført drøftinger, men det er ikke gjennomført formell mekling slik loven 

beskriver. I følge retningslinjene er det heller ikke ubetinget plikt til å gjennomføre slik 

mekling, og det er ikke å anse som formell feil om planen oversendes uten gjennomført 

mekling. 

Det anses i dette tilfellet å ha vært så vidt mye dialog og drøfting med Fylkesmannens 

administrasjon omkring denne saken, at mekling ikke anses å ville bringe saken noe nærmere 

en løsning. Det er imidlertid en mulighet for at saken kan løses i etterkant av kommunestyrets 

vedtak av planen, og før Fylkesmannen ev. oversender denne til departementet.  

Deler av kommunens areal ligger innenfor markagrensa, og kommunen har derfor måttet søke 

Fylkesmannen om tillatelse til å starte rullering av kommuneplanens arealdel. Dette følger av 

markalovens § 6, første ledd. Fylkesmannen ga slik tillatelse ved brev dat. 16. mai 2018.  

Som følge av dette må planen etter sluttbehandling og endelig vedtak, også sendes Klima- og 

miljødepartementet til stadfesting.  

 



12 
 

3 Overordnede føringer 

3.1 Statlige og regionale føringer 

Under oppsummeres kort de mest sentrale overordnede føringene for kommunens 

planlegging. Disse legges til grunn for kommunens samlede planlegging, og ivaretas og 

avveies i de ulike planprosesser som mer eller mindre kontinuerlig pågår.  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015; 

Her beskrives de mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer at 

fylkeskommuner og kommuner legger særlig vekt på i sin planlegging. 

  

 Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2018, dat. 01.03.2018 ; 

Slikt forventningsbrev sendes kommunene hvert år. Her beskrives og presiseres hva 

som fra regjeringens politikk og nasjonale føringer for kommunal politikk, er viktige 

prioriteringer i Oslo og Akershus. Det omfatter kommunal planlegging i et bredt 

perspektiv, både samfunnsplanlegging og arealplanlegging.   

Forventningsbrevet omhandler temaene:  

- klimagassutslipp og areal- og transportplanlegging 

- tilpasninger til endret klima 

- samfunnssikkerhet 

- jordvern og økt matproduksjon 

- naturmangfold og betydningen av sammenhengende blå/grønn struktur 

- vannforvaltning 

- masseforvaltning 

- boligsosiale hensyn 

- folkehelse, helse- og omsorg i planarbeidet 

- barnekonvensjonen – barns rettigheter på alle plan i kommunen 

- 0-24 samarbeidet  

- kommunestruktur  

Det forutsettes at kommunen som planmyndighet har ansvar for å vedta samfunns- og 

arealplaner i henhold til plan- og bygningsloven, og at planene kommunen vedtar er 

innenfor rammene av gjeldende nasjonal politikk.   

I eget vedlegg til forventningsbrevet listes det opp over 80 ulike overordnede føringer 

(lover, forskrifter, strategier, veiledere) for kommunal planlegging innenfor 

Fylkesmannens ansvarsområde. 

 

 Nasjonal jordvernstrategi (2015); 

Beskrivelse av tiltak for å styrke jordvernet, redusere omdisponering/nedbygging av 

dyrka og dyrkbar jord, med mål om økt matproduksjon. 

 

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

Planperioden går fram mot 2030, med perspektiv mot 2050.  

Den beskriver som hovedmål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og 

bærekraftig region i Europa. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på 

prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordna grønnstruktur. 

Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, 

til resten av landet og utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, 

med tilgjengelighet for alle med lavest mulig behov for biltransport. 
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Videre beskrives overordnede strategier for å nå disse målene, samt spesifikke strategier ift. 

areal og transport. For å nevne noen:  

- Regionale byer og arbeidsplasskonsentrasjoner skal styrkes 

- Prioritere utvikling av noen lokale byer og tettsteder 

- Opprettholde gode og stabile bomiljø utenfor de prioriterte vekstområdene 

- Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og arbeidsplasser til prioriterte  

  vekstområder – og med bykvalitet – og hvor vekst bør gå foran vern 

- Utenfor prioriterte vekstområder bør vern gå foran vekst 

- Lokalisering av arbeidsplasser etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted 

- Utvikle et helhetlig transportsystem som bygger opp om regional struktur 

- Utvikle transportløsninger som bidrar til gange og sykling, enkle kollektivreiser 

- Utnytte eksisterende og planlagt transportinfrastruktur. 

 

Med bakgrunn i disse strategiene er det nedfelt 19 retningslinjer med hensikt å gi en ledesnor 

for arealplanlegging og byggesaksbehandling i den enkelte kommune.  

3.2 Kommunale føringer - fokusområder 

Gjennom samfunnsdelen beskrives følgende 6 fokusområder:  

1  Folkehelse – forebygging og tjenester 

2  Oppvekst 

3  Befolkningsvekst og samfunnsutvikling 

4  Miljø – Energi – Natur  

5  Regional samhandling og muligheter 

6  Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi.  

Innenfor hvert av fokusområdene beskrives egne mål og strategier for måloppnåelse.  

Flere av fokusområdene og strategiene har vesentlig betydning for hvordan kommuneplanens 

arealdel utformes og tilrettelegger for ønsket utvikling.  

I samfunnsdelen – del 3, omtales også de enkelte kommunedelplaner/temaplaner som er 

vedtatt, eller som er under forberedelse, og som videre også legger føringer for utforming av 

arealdelen.   

4 Befolkningsvekst og utbyggingsstrategi 

Fra Samfunnsdelen – del 2, gjengis følgende, og som også gir føringer for arealdelen:  

4.1 Nannestads fortrinn som bokommune 

For å tiltrekke seg nye innbyggere, vil kommunen vektlegge, videreutvikle og markedsføre 

disse kvalitetene: 

 Nærhet til et variert tilbud av arbeidsplasser. 

 Nye boligbygging lokalisert utenfor flystøysonene. 

 Korte avstander fra boligområder til barnehage og barneskole. 

 Tilgang til natur fra alle boligområder. 

 Et variert boligtilbud – til en overkommelig pris - for ulike familietyper og aldersklasser. 
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4.2 Strategi for framtidig boligbygging 

Regional plan for areal og transport legger føringer for framtidig tettstedsutvikling og 

boligbygging i kommunen og Fylkesmannen påpeker følgende i sin uttalelse:  

I hovedsak må kommunens utbyggingsmønster styres mot fortetting/transformasjon og vekst i 

prioriterte sentrumsområder og kollektivknutepunkt. Kommunens planer skal hindre 

spredning av bebyggelsesstrukturen, for å bygge opp om økt bruk av gange og sykkel og god 

kollektivdekning samt redusert transportbehov med privatbil. Gjennom aktiv bruk av 

styringsprinsippene i regional plan kan kompakte tettsteder med korte avstander og gode 

servicefunksjoner utvikles. Føringene skal bidra til effektiv arealbruk slik at viktige 

grønnstrukturer, jordbruksområder og naturverdier kan bevares og bidra til å redusere 

utslipp av klimagasser. Kommunen skal også vurdere om det er byggeområder i kommune-

planen som ikke er i samsvar med RP-ATP (R5). Se også innspill under avsnittet om jordvern. 

Kommunen må redegjøre for hvordan vekstfordelingsmålet i RP-ATP skal nås i arbeidet med 

kommuneplanen og øvrige arealplaner. I RP-ATP er Teigebyen/Nannestad sentrum et 

prioritert lokalt tettsted, og minst 80 % av boligveksten i kommunen skal skje i dette området. 

De resterende 20 % skal utbygges innenfor eksisterende tettsteder og begrenses til det som er 

nødvendig for å sikre gode og stabile bomiljø (R4). Slik vi ser det har kommunen mer enn 

tilstrekkelig med utbyggingsområder for boliger i dag og mange områder satt av til næring. 

Vi forventer derfor at kommunen er forsiktig med å legge ut nye utbyggingsområder. 

Nannestad kommune har søkt å tilpasse seg den regionale planen for areal og transport, men 

må samtidig ta hensyn til lokale forhold og markedets vurderinger. 

En dramatisk endring av utbyggingsmønsteret hvor Nannestad sentrum de nærmeste årene får 

80 % av ny boligbygging er ikke et realistisk eller ønsket scenario. En mer realistisk og ønsket 

utvikling er at Nannestad sentrum, sammen med Maura, får en slik andel av boligbyggingen. 

Nannestad kommune vil sikre et variert boligtilbud for familier med ulike behov og 

betalingsevne. Nye boliger må utformes slik at kravene til universell utforming og 

livsløpsstandard blir ivaretatt. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at de familier som ønsker å bosette seg i 

kommunen skal få en mulighet til å realisere sine planer. Kommunen vil derfor legge til 

rette for planreserver i de 4 tettstedene som er tilpasset den etablerte og ønskede sosiale 

infrastruktur. 

 Nannestad kommune vil legge til rette for at Nannestad sentrum skal få en slik vekst som 

styrker tettstedets rolle som kommunesenter og attraktiv lokasjon for etablering av handel 

og service. 

 Nannestad kommune vil ikke legge ut nye utbyggingsområder i gul støysone (iht. nytt 

offisielt støysonekart) 

 Nannestad kommune vil, for å dra nytte av våre investeringer, legge til rette for at den 

sosiale og tekniske infrastrukturen i våre øvrige tettsteder får en jevn og bærekraftig 

utnyttelsesgrad. 

 Nye boliger skal lokaliseres slik at det er gode muligheter for at elevene ved kommunens 

barneskoler har en trygg skolevei som legger til rette for å gå eller sykle til skolen. 

 Bortsett fra områder tett på Nannestad sentrum, skal dyrket jord sikres mot ny 

boligbygging. 

 Områder for langsiktig boligbygging avgrenses og kartfestes av en «grønn grense» rundt 

kommunens 4 tettsteder. 
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4.3 Befolkningsvekst 

SSBs befolkningsframskriving fra 2018 viser forventet utvikling i Nannestad i perioden fram 

mot 2040. Prognosen indikerer at Nannestads befolkning vil øke med fra ca. 4.100 (MMMM) 

til ca. 5.200 (HHMH) innbyggere i perioden mot 2040. Dette tilsvarer en prosentuell vekst på 

mellom 31-40 %.  Slikk grafen viser tilsier dette 17 500 innbyggere i 2035.  

Den framtidige befolkningsveksten er imidlertid helt avhengig av to faktorer: 

 Fortsatt vekst i flyplassrelaterte næringer på og rundt OSL. 

 Fortsatt stor etterspørsel etter boliger, særlig for barnefamilier, i hele Oslo-regionen. 

4.4 Lokalisering av framtidig boligutbygging 

Kommunen kan gjennom kommuneplanens arealdel avsette områder til framtidig 

boligbygging, men det er grunneiere og utbyggere som bestemmer hvor den faktiske 

boligbygging vil skje, ut fra sine markedsmessige vurderinger. 

Kommuneplanen 2013-2029 la føringer for en slik fordeling mellom våre tettsteder: 

 Nannestad sentrum: 40 % 

 Maura: 20 % 

 Eltonåsen: 20 % 

 Kringler-Slattum: 20 % 

Det ble i perioden 2014-2016 gitt igangsettingstillatelse for 678 nye boliger fordelt slik 

mellom kommunens tettsteder: 

 Nannestad sentrum: 22 % 

 Maura: 45 % 

 Eltonåsen: 20 % 

 Kringler-Slattum: 13 % 

I kommuneplanen var det avsatt tilstrekkelige arealer til boligbygging i alle tettsteder, men 

markedet vurderte Maura som det mest attraktive området. I Nannestad sentrum utgjør 

leilighetsbygg hovedtyngden av de nye boligprosjektene, mens eneboliger dominerer 
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utbyggingen i Holter og Åsgreina. I Maura er det en større variasjon i boligtypene som er 

bygd de senere årene.  

Den regionale planen for areal og transport inneholder føringer for at 80 % av framtidig 

boligbygging skal skje innenfor en radius på 1 km fra Nannestad sentrum. 

Planen gir likevel åpning for en viss boligbygging i de øvrige tettsteder: «Mindre tettsteder 

med stabile og gode nærmiljø er en positiv ressurs for regionen. Det gir de som ønsker det 

muligheten til å velge en annen type bomiljø enn det de prioriterte vekstområdene kan tilby. 

Nærservice, turisme, landbruks- og andre stedsrelaterte næringer tilfører også de mindre 

tettstedene viktige samlingspunkt og arbeidsplasser. 

Det kan en del steder være ønskelig å legge til rette for noe utbygging for å utnytte 

eksisterende sosial og teknisk infrastruktur eller for å unngå lokal befolkningsnedgang. 

Planen åpner for noe slik vedlikeholdsvekst utenfor prioriterte vekstområder.» 

(Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus side 23) 

4.5 Boligbehov og arealreserver  

Ved beregning av boligbehovet legger Nannestad kommune både SSBs befolkningsprognoser 

og egne erfaringer til grunn.  

 

Basert på befolkningsveksten de siste 10 år, vil det være realistisk å legge en årlig vekstrate på 

2 % til grunn ved beregning av boligbehovet. Dersom trenden de siste 5 år videreføres, 

innebærer det en årlig vekstrate rundt 3 %.  
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SSBs prognoser fra juni 2018 indikerer en slik befolkningsvekst med tilhørende boligbehov 

mot 2035: 

 

En samlet vurdering av tilgjengelige befolkningsprognoser indikerer at Nannestad kommune, 

særlig de nærmeste årene, må legge til rette for en årlig boligbygging på ca.140 enheter per år. 

Dette tilsvarer et samlet boligbehov på 2.000 til 2.500 enheter. Etterspørselen i markedet og 

utbyggernes gjennomføring av prosjektene indikerer at det fortsatt vil være store endringer i 

boligbyggingen fra år til år. Kommunen anser ikke et rigid utbyggingsprogram å være et 

tjenlig virkemiddel for å styre de enkelte aktører. 

Det vises til kap. 6 for nærmere gjennomgang av de enkelte tettstedene.  

4.5 Behov for næringsarealer – muligheter knyttet til OSL og E16 

Nannestad opplever som en av vertskommunene for flyplassen, økt interesse fra næringslivet 

om etablering i flyplassens nærområde. I tillegg erfarer kommunen at arealkrevende 

virksomheter i og rundt Oslo blir tvunget ut mot mindre sentrale tomter som følge av den 

fortettingen som nå skjer i hovedstaden. 

Nannestad kommune har fra tidligere lagt til rette for etablering for logistikkavhengige 

bedrifter langs E16, og vil opprettholde de næringsarealer som er avsatt og regulert til 

formålet. 

Området vest for flyplassen er etter tidligere innspill fra OSL, avsatt til framtidig lufthavn-

formål, som en langsiktig utviklingsreserve for flyplassen, for utvikling og utbygging av 

flyplasstilknyttet virksomhet.   

 

Moreppen med Gardermoen Vest næringspark er under sterk utvikling med aktører som 

finner at denne lokaliseringen er optimal ved en samlet vurdering av etableringskostnader, 

nærhet til vegsystemer og flyplass, samt rekruttering av ansatte. 

Nannestad kommune legger for øvrig til rette for publikumsrettet næring og servicetilbud i 

reguleringsplaner for sentrumsområder i kommunen. Det er særlig fokus på dette i Nannestad 

sentrum som prioritert tettsted.  
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5 Temaer vurdert spesielt i arealdelen - oppfølging og tilpasning 

5.1 Kommunens tettstedsutvikling ift. regional plan for areal og transport  

Bosetting og tettstedsutvikling i Nannestad i et kortfattet historisk perspektiv 

Bosettingsmønsteret i Nannestad har mye av sin opprinnelse i kommunens fortid som 

landbrukskommune. De lavereliggende og østligste delene av kommunen, mot Leira og 

Hurdalssjøen, består av verdifull landbruksjord som ble dyrket opp og hvor ravinedalene ble 

benyttet til beitemark. Gårdene ligger delvis spredt i ravinelandskapet og ellers langs åskanten 

både mot vest og nord, hvor det i åsområdene også var verdifulle jakt- og beitemarker. 

Bosettingen videre skjedde også mye langs åskanten, og bevisst utenfor de mest verdifulle 

landbruksarealene. Etter hvert skjedde en viss utvikling i tilknytning til hovedkirka i 

hovedsognet Nannestad, hvor prest og lensmann var lokalisert og hvor det etter hvert også 

kom butikker. De øvrige grendene og etter hvert tettstedene som vokste fram i Maura, 

Steinsgård, Åsgreina og Holter med flere, hadde også sine lokale grendeskoler og enkelte 

hadde butikk, samt kirker i Holter, Maura (Bjørke) og Stensgård.  

Dette er kort fortalt bakgrunnen for den bosettingsstrukturen kommunen har i dag og som 

gjennom planlagt utvikling de siste 50-60 årene, fra generalplanene på 1960-tallet og i seinere 

kommuneplaner, har blitt utviklet til dagens tettstedsstruktur  med Nannestad som 

hovedsentrum/kommunesenter og Maura, Åsgreina og Eltonåsen som egne, velfungerende, 

bærekraftige lokalsamfunn med skole, barnehager og ulike servicetilbud. Det er i den 

sammenheng viktig å minne om at Eltonåsen, pga. flystøy fra hovedflyplassen, og etter 

anmodning fra myndighetene, ble etablert som nytt tettsted sør i kommunen, til erstatning for 

det gamle tettstedet Løken i Holter.  

Dette er en tettstedsstruktur kommunen ønsker å opprettholde, og som de bevisst har styrt mot 

i årene med vekst og utvikling, etter etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen.   

Det er gjennom etablering av infrastruktur innenfor hvert av tettstedene gjort store 

investeringer, som krever en fortsatt vekst og utbygging. Utfordringen framover vil være å 

styre denne utviklingen langsiktig mot et mer konsentrert utbyggingsmønster, med fokus på 

effektive transportveger og tilrettelegging for gange og sykkel, både i tilknytning til skoler, 

sentrum og arbeidsplasslokaliseringer.  Det legges også vekt på å kunne gi et variert 

boligtilbud i tettstedene, med fokus på lett tilgang til servicetilbud, sentrumsfunksjoner og 

grønnstruktur/ friluftsområder, som viktige miljø- og trivselselementer.  Jordvern har også 

fokus i denne sammenheng.  

Nannestad sentrum skal styrkes som prioritert tettsted i kommunen. Dette er noe kommunen 

har fokus og prioritet på, slik det framgår både av samfunnsdelen og foreliggende forslag til 

arealdel. Kommunen ser ikke realisme i en brå endring hvor 80 % av kommunens bolig-

utbygging skal skje i og i tilknytning til Nannestad sentrum. Utviklingen vil imidlertid dreies 

langsiktig mot en slik utvikling, med styrking av Nannestad sentrum som prioritert tettsted.  

Dette har vært kommunens fokus gjennom flere år, og er bakgrunnen bl.a. for det mangeårige 

arbeidet som har foregått med utarbeidelse av en områdeplan for Nannestad sentrum, hvor det 

bevisst tilrettelegges både for næringsutvikling, mer konsentrert boligutbygging og kommunal 

tjenesteyting.  Denne områdeplanen forberedes for sluttbehandling høsten 2018 og vil bli et 

viktig redskap for den ønskede utviklingen i Nannestad sentrum. For øvrig tilrettelegges det 

for en betydelig boligbygging ved utbygging av de nye større boligområdene Engelsrudhagen 

og Bjørkeåsen, samt noe forventet fortetting innenfor de eldre boligområdene på Prestmosen 

og Preståsen.  

Kommunen har ellers gjennom mange år, vært bevisst på styrking av sentrum ved bl.a. å 

beholde kommunens ene ungdomsskole i sentrum. Her ligger også idrettshall med ny 
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svømmehall under planlegging, kommunens eneste bo- og omsorgssenter, samt videregående 

skole. Preståsen skole tilrettelegges for ytterligere kapasitetsutvidelse med tanke på den 

utviklingen som vil komme.  

Maura har vært og er et attraktivt sted for bosetting og utbygging.  Mange av de nye 

innbyggerne i kommunen er bosatt her og har sitt arbeidssted på og rundt hovedflyplassen på 

Gardermoen.  Maura ligger langs samme kollektivakse som Nannestad sentrum, og har de 

siste årene fått et bedret busstilbud mot Gardermoen/Oslo og til Jessheim. Maura har per i dag 

kommunens største barneskole, fire barnehager, lege- og tannlegekontor og ulike andre 

servicetilbud i sentrum.  

Det er allerede regulert områder for betydelig mer utbygging, spesielt leiligheter innenfor 

sentrumsområdet. Dette tilsier at Maura fortsatt vil utvikles som tettsted, men hvor det nå vil 

legges vekt på å konsolidere utviklingen/utbyggingen innenfor de allerede regulerte og avsatte 

utbyggingsområdene. Det tas sikte på at tettstedet slik kan utvikles videre på en god og 

hensiktsmessig måte, og vil etter hvert framstå som et konsentrert og velfungerende tettsted. 

Jf. kap. 6 hvor dette er beskrevet nærmere for det enkelte tettstedet.  

Åsgreina har vært og er et svært attraktivt tettsted, med utbygging av nye boligområder i 

gangavstand til skole og barnehage. Barneskolen her har bra kapasitet og kommunen bygger 

nå en ny og større barnehage innenfor boligområdet Ramstadåsen.  Etablert infrastruktur 

tilsier at området har potensial for mer utbygging og kommunen anser det som viktig og riktig 

at boligområdet B30, som er under regulering, kan planlegges videre og utvikles som 

boligområde.  Ut over dette anses det ikke behov for flere nye utbyggingsområder i Åsgreina i 

overskuelig framtid.  

Eltonåsen er også et vel etablert tettsted. Boligutbyggingen i området startet opp på 1980-

tallet og ble etter lokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen, besluttet å skulle være 

det nye tettstedet i søndre del av kommunen. Det ble gjort betydelige investeringer fra 

kommunens side i både relokalisering av skole, barnehage og øvrig nødvendig infrastruktur.  

Det er i tillegg til kommunens barnehage også en privat barnehage, samt to dagligvare-

forretninger i tettstedet.   

Eltonåsen er attraktiv for mange som har sin arbeidsreise sørover mot Skedsmo og Oslo-

området og området har relativt god kollektivdekning både sørover og mot Gardermoen. 

Det er i gjeldende kommuneplan avsatt store utbyggingsområder i tilknytning til Eltonåsen, 

som ikke anses realistiske for gjennomføring ift. framtidig boligbehov, og noen av disse 

foreslås derfor tatt ut.   

5.2 Arealbehov til bolig- og næringsutbygging  

Som det framgår av befolkningsprognosene og beregnet, forventet boligbehov framover, har 

det ikke vært ansett behov for å legge inn større nye boligområder ved denne rulleringen av 

kommuneplanen. Kommunen vil kunne dekke tilstrekkelig boligbehov framover, innenfor de 

områder som allerede er regulert. Det må imidlertid beregnes en viss utbyggingsreserve, og 

det har derfor innenfor enkelte av tettstedene vært foreslått å beholde noen områder som 

tidligere har vært avsatt, selv om disse ikke har vært ferdig regulert. 

Det er med bakgrunn i gjeldende kommuneplan igangsatt reguleringsplanarbeid på enkelte av 

områdene, og disse må, ut fra den forutsigbarhet som måtte kunne forventes ift. en vedtatt 

arealplan, også kunne ferdigstilles med tanke på utbygging. . I tillegg ble det ved 

førstegangsbehandling av arealdelen, vedtatt tatt inn ett nytt boligområde – B47 i Maura.  
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På grunn av at Fylkesmannen og Statens vegvesen har fremmet innsigelse til flere av disse 

områdene, også ved tidligere høring av reguleringsplaner, er disse inntil videre foreslått tatt ut 

av kommuneplanen, dvs. unntatt rettsvirkning, inntil det er gjennomført tettstedsanalyser og 

kommunedelplaner.  Kommunedelplanene vil som formelle planer iht. plan- og bygnings-

loven gi den endelige avklaringen på om områdene skal opprettholdes eller ikke. 

Det er regulert og avsatt betydelige arealer også for næringsutvikling i kommunen. Disse 

næringsarealene opprettholdes og foreslås ved denne rulleringen utvidet kun i begrenset grad. 

Dette gjelder spesielt områdene nord-vest for flyplassen – i Moreppen/Grasmogrenda, hvor 

det foreslås noe utvidelse for å få en hensiktsmessig arrondering av områdene.   

Flere av næringsområdene er i tidlig fase i forhold til utbygging/etablering og med foreløpig 

begrenset aktivitet. Det anses derfor å være regulert tomtereserver for lang tid framover, og 

ikke behov for ytterligere utvidelser ved denne rulleringen.   

Fylkesmannen hadde ifm. høringen innsigelse og anbefalinger om å redusere nærings-

områdene i Moreppen betydelig, dette fortrinnsvis av jordvernhensyn. Områdene er redusert 

ift. det som lå i planforslaget ved høringen, og de anses ikke relevant å begrense disse 

ytterligere. Fylkesmannen har da også trukket sin innsigelse her.  

Fylkesmannen har opprettholdt sin innsigelse til næringsområde N1 i Maura, og fordi det her 

ikke er igangsatt noen konkret reguleringsprosess, er det foreslått å ta området ut.  

5.3 Grønn grense rundt tettstedene - langsiktige utbyggingsgrenser 

Kommunen innarbeidet allerede ved kommuneplanrulleringen i 2010, en grønn strek rundt 

alle tettstedene. Dette med hensikt å minimere inngrep i jordressurser, kulturlandskap og 

øvrig grønnstruktur, samt å vise en langsiktig utbyggingsgrense.  Grønn strek er ikke juridisk 

bindende, men skal vise en framtidig utviklingsretning for tettstedene på kommuneplannivå i 

et 50-årsperspektiv.  Det ble også tatt utgangspunkt i hvilke områder som var aktuelle for 

utbygging innenfor en radius på 1km fra barneskolene.  

Regional plan for areal og transport har en egen retningslinje – R8 - hvor det forventes at det i 

kommuneplanens arealdel defineres en langsiktig grønn grense fortrinnsvis for prioriterte 

vekstområder. Dette vil ut fra planens definisjon tilsi Nannestad sentrum/tettsted.  

Kommunen ønsket i utgangspunktet  å opprettholde grønn strek/grense rundt alle tettstedene, 

for å synliggjøre en bevisst holdning til en mer langsiktig utvikling innenfor det enkelte 

tettstedet.  Det ble foreslått noen endringer av grønn grense rundt flere av tettstedene, bl.a. 

med bakgrunn i vurderinger av beregnet utbygging, avstand til skoler og sentrumsfunksjoner, 

fokus på bevaring av dyrka og dyrkbar mark og tilgang til nærfriluftsområder.  

Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen har i sine høringsuttalelser anbefalt å ta ut grønn 

grense for Maura, Åsgreina og Eltonåsen, og kun beholde grønn grense rundt Nannestad som 

prioritert tettsted, dog med noen justeringer også der. Kommunen har valgt å etterkomme 

dette, da det uansett gjennom utarbeidelse av tettstedsanalyser og kommunedelplaner for 

Maura, Åsgreina og Eltonåsen, må gjøres vurderinger ift. behov for framtidige utbyggings-

arealer og langsiktig utvikling av tettstedene.  Grønn grense rundt Nannestad er justert i nord-

øst, ved at dyrka mark ved Fjellet, øst for Preståsen, er tatt ut.   
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5.4 Oppfølging av nasjonal jordvernstrategi – jordvern og økt matproduksjon 

Nasjonale føringer for jordvern er lagt til grunn for vurdering av nye utbyggingsområder, og 

for eventuelle justeringer av grønn strek/grense. 

Enkelte utbyggingsområder foreslås tatt ut, vurdert med bakgrunn i framtidig boligbehov, 

men også etter vurdering av matjordkvalitet og for bevaring av dyrka og dyrkbar jord.  

Grønn grense/strek er også endret med bakgrunn i tilsvarende vurderinger.  

Med bakgrunn i de grep som gjort i foreliggende arealplanforslag, er det samlet sett for hele 

kommunen, med tettsteder og områder for næringsutvikling (Moreppen/ Gardermoen vest) 

frigjort ca. 1000 daa dyrka  og dyrkbar mark, sett i forhold til gjeldende kommuneplan.  

 

5.5 Flystøysoner, andre støysoner og avvikssoner 

Nannestad kommune har etter at hovedflyplassen ble lokalisert til Gardermoen, tatt aktive 

grep for å sikre befolkningen mot flystøy ved å legge boligområder og annen støyømfintlig 

virksomhet utenfor OSLs/Avinors offisielle støysoner. Støyømfintlig bebyggelse som boliger, 

skoler og barnehager skal ikke etableres i rød sone. Det er OSLs ansvar å sikre at flyene blir 

dirigert i samsvar med støykartet.  

Gjennom denne aktive politikken for å sikre innbyggerne mot flystøy, har kommunen 

forventninger om at OSL/Avinor opptrer forutsigbart ved økt antall flybevegelser fra sine 

rullebaner og «spiller på lag» med Nannestad kommune når det gjelder å sikre etablerte og 

nye boligområder mot flystøy.  

Avinor er pålagt å utarbeide nye støysonekart hvert 5. år. Utbredelsen av støysonene avhenger 

av antall flybevegelser, støynivå på flyene, trasévalg med videre. Siste oppdaterte 

støysonekart fra Avinor viser at deler av Preståsen og Engelsrudhagen berøres av gul 

støysone. Det samme gjelder utbyggingsområder i de sørlige deler av Åsgreina - 

Ramstadåsen.   

På grunn av de vesentlige endringene i flystøysonene og med betydelige konsekvenser for 

planlagte og igangsatt utbyggingsområder, ba kommunen OSL/Avinor om en nærmere 

spesifisering og kvalitetssikring av de siste offisielle flystøysonene. Utvidelsen av gul 

støysone mot Nannestad sentrum har blant annet sammenheng med traséer for 

helikoptertrafikk, noe som trolig ikke lenger er relevant.  

Tilbakemeldingen fra OSL/Avinor er at de offisielle flystøysonene må opprettholdes, da det 

per i dag ikke er grunnlag for å endre disse, og at de må legges til grunn i plankartet. 

Det er i planbestemmelsene innarbeidet krav om at retningslinje T1442 – behandling av støy i 

arealplanlegging, legges til grunn ved planlegging og utbygging.  Det samme gjøres for 

støysoner ift. veger.  

Det er også tatt inn en bestemmelse om at boligutbygging innenfor regulerte områder som 

etter de offisielle støysonekartene havner  inn under gul flystøysone, fortsatt skal kunne skje 

som forutsatt iht. vedtatt reguleringsplan.  
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5.6 Klimatilpasning – overvannshåndtering 

Kommunen har gjennom sin planlegging økt fokus på dette temaet.  Som ledd i oppfølgingen 

av hovedplan for vann og avløp er det utarbeidet en overvannsstrategi som skal veilede 

planleggere og utbyggere i utviklings- og byggeprosjekter, og som er et viktig verktøy for 

kommunens administrasjon i sin veiledning og saksbehandling. 

Overvannsstrategien har følgende mål: 

 Redusere risiko for vannrelaterte naturskader 

 Redusere belastningen på sentralrenseanlegget på Gardermoen 

 Rense forurenset overvann før det føres til vassdrag 

 Utnytte overvann som ressurs og styrke biologisk mangfold i sentrumsområder, 

bekker og vassdrag 

 Redusere risikoen for ras utløst av store nedbørsmengder/flom 

Det er i overvannsstrategien utarbeidet aktsomhetskart for alle de fire tettstedene.  

For øvrig forutsettes klimatilpasning å være tema ved utarbeidelse av mer detaljerte ROS-

analyser ifm. utarbeidelse av nye reguleringsplaner.  

5.7 Massehåndtering – behov for overordnet masseforvaltningsplan 

Regional plan for massehåndtering er lagt til grunn for de vurderinger som er gjort omkring 

ressurstilgang og ev. områder for massedeponering.  

Kommunen anser gjennom allerede regulerte områder, å ha dekket behovet for masser i lang 

tid framover. Dette gjelder områder både for uttak av grus og av stein. Det er i disse områdene 

også delvis regulert for mottak av masser.  

For å redusere transportbehovet er det viktig å etablere mottak og ev. mellomlager i nærheten 

av sentrale utbyggingsområder. Hensynet til miljø, jordvern, samfunnssikkerhet og lokal-

samfunn skal ivaretas ved lokalisering av slike områder.   

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og Direktoratet for mineralforvaltning påpeker behov 

for å utarbeide en overordnet masseforvaltningsplan for kommunen.  En plan hvor de 

mineralske ressurser i kommunen kartlegges, og som omhandler forvaltning av ikke-

fornybare ressurser, samt forvaltning av overskuddsmasser.  

Nannestad kommune har bestemmelser i kommuneplanen om at gjenbruk av masser skal stå 

sentralt og at det skal utarbeides massehåndteringsplan ved byggeprosjekter der det må fjernes 

masser som ikke kan gjenbrukes. Det er ønskelig å sikre at mest mulig av rene naturlige 

masser kan gjenvinnes. I den sammenheng må det også kartlegges områder hvor det er behov 

for masser. Aktuelle arealer for mellomlagring, behandling og massemottak og deponi bør 

vurderes ut fra områdets egnethet, og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.  

Det forventes at mellomlager og deponier som innebærer vesentlige terrenginngrep eller tar 

imot andre typer overskuddsmasser enn rene, naturlige masser, avklares i kommuneplanen og 

reguleres. Områder til utfyllingsformål skal ha et reelt behov for masser. Det skal ikke være et 

tiltak for å bli kvitt overskuddsmasser, og massene må ha egenskaper som gjør det egnet til 

bruksformålet. Områdestabilitet, jordvern, matproduksjon, kulturlandskap, naturmangfold, 

klimautslipp og forurensningsfare er temaer som må vurderes grundig og i sammenheng. En 

utfylling kan medføre fare for avrenning av partikler, miljøgifter, støy og støv. Utfyllinger vil 

også gi økt trafikkbelastning mens massemottaket er i drift. Det må gjøres en vurdering om 

utfyllingen må ha en tillatelse etter § 11 i forurensingsloven.  
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Kommunen anser det som hensiktsmessig å gjennomføre en slik kartlegging og utredning/ 

vurdering, før nye områder for massemottak legges inn.  

Kommunen anses per i dag å ha tilstrekkelig med områder tilgjengelig for formålet, og som 

foreløpig dekker behovet. Områdene er i Maura (Slettmoen og Herstua) og på Grani, sør for 

Eltonåsen. De førstnevnte er regulert og tilrettelagt for massemottak, mens sistnevnte område 

er under regulering, og hvor plan forutsettes vedtatt i nærmeste framtid. 

  

Området A1 ved Gamle Dalsveg i Maura og området A2 ved fv.120 – Engelstadkorset, som 

ble foreslått lagt inn ved førstegangsbehandlingen, som områder for massemottak og 

vegstabilisering, fikk innsigelse fra Fylkesmannen ved høringen.  

A1 er derfor tatt ut av planforslaget, mens A2 er opprettholdt, men med vilkår om at 

massemottak og inngrep i dyrka mark skal begrenses til kun det som er nødvendig som 

stabiliseringstiltak for fv.120.  Dette er en forutsetning for at FM kan trekke sin innsigelse. 

Se for øvrig nærmere omtale i kap.7.4. 

5.8 Viktige naturverdier - friluftsområder 

Kommunedelplan for naturmangfold ble sluttbehandlet/vedtatt i mars 2019. De registreringer 

og vurderinger som lå til grunn i denne, er ivaretatt i kommuneplanens arealdel, også gjennom 

egne krav/føringer i planbestemmelsene.  

Det er også gjennomført en kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen, som 

ligger til grunn for vurderinger av utbyggingsområder og ev. endringer av grønn grense.  

Flere av de kartlagte områdene er ivaretatt også ved tidligere rulleringer av arealdelen og som 

nå videreføres. 

Skiløyper, slik de er vist i tidligere kommuneplan, er foreslått tatt ut av arealplankartet, da de 

ikke er korrekte ift. traséer, som kan variere fra år til år. Dette ivaretas på andre måter.   

 

5.9 Boligbygging utenfor tettstedsområdene – spredt boligbygging 

Det er i tidligere kommuneplan avsatt flere områder med arealformål –«nåværende 

boligbebyggelse», og med bestemmelser om hva som kan tillates og ikke tillates innenfor 

disse områdene. Ved ev. utbygging stilles det krav om reguleringsplan, men da med 

rekkefølgekrav om at det skal være framlagt vann- og avløpsnett, etablert atkomst og etablert 

gangveg/fortau fram til skole, ev. fram til nærmeste bussholdeplass, dersom avstand til skole 

er over 4 km. Fradeling av inntil 1 boligtomt ville være mulig uten krav om regulering, men 

med samme krav ift. infrastruktur.  

Med bakgrunn i nye overordnede føringer gjennom bl.a. regional plan for areal og transport 

og nasjonal jordvernstrategi, er det foreslått  å ta ut de fleste av disse nåværende 

boligområdene. Dette arealbruksformålet har gjennom gjeldende kommuneplan skapt 

forventninger om et mulig utbyggingspotensial, som på grunn av rekkefølgekrav, uansett ville 

vært lite realistisk for flere av områdene.  

Nye overordna føringer med krav om fokus på å styre veksten mot Nannestad sentrum som 

prioritert tettsted, og begrenset utvikling av de øvrige, tilsier at disse områdene bør  inngå i 

LNF-formålet, på lik linje med tilsvarende, annen boligbebyggelse. Det er foreslått å 

opprettholde kun de områdene som ligger innenfor og i naturlig tilknytning til eksisterende 

tettsteder, og som bl.a. har tilgang til eksisterende eller planlagt gang-/sykkelveg, i tilknytning 

til skoler og sentrumsfunksjoner.  
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Det legges imidlertid til rette for en viss spredt utbygging, ved at de største konsentrasjonene 

av tidligere eksisterende/nåværende boligbebyggelse, legges ut som områder hvor spredt 

boligbygging kan skje, men da innenfor hovedformålet LNF. Dette gjelder fortrinnsvis 

områdene Åsgreina nord, Vålaugsmoen/Gamle Hadelandsveg og Sandsnesseter. Det er 

samtidig foreslått en planbestemmelse som sier at det innenfor disse områdene totalt sett, kan 

tillates 3 boliger per år. Forutsatt da at nødvendig infrastruktur (veg, vann, VA) eksisterer 

eller kan etableres og at det er trafikksikker skoleveg. 

6 Framtidig tettstedsutvikling  

6.1  Boligbehov og utbygging i kommunen som helhet 

Kommunen har tidligere, og vil fortsatt satse på Nannestad som prioritert tettsted og 

hovedsentrum i kommunen, med ungdomsskole, videregående skole og felles servicetilbud 

for hele kommunens befolkning.  Samtidig anser kommunen det som svært viktig å 

opprettholde tettstedene Maura, Eltonåsen og Åsgreina, som levedyktige, bærekraftige og 

velfungerende lokalsamfunn, med egne barneskoler, barnehager, idrettsanlegg/ 

nærmiljøanlegg og øvrige servicetilbud. Tilbud og aktiviteter som er nødvendige og viktige 

for eksistens i alle lokalsamfunn og tettsteder.  Det legges vekt på å kunne gi et variert og godt 

botilbud nær skole og barnehager, med tilgang til grønt- og lekearealer og slik oppnå gode 

bomiljøer som skaper trivsel og gir livskvalitet, noe som også har stor betydning for 

folkehelsen. 

Kommunen mottok ved varsel om oppstart av rullering av kommuneplanens arealdel,  

nærmere 30 innspill fra grunneiere og utbyggere spesielt knyttet til boligbygging og utvikling 

av nye boligområder. Samlet sett ville disse innspillene utgjøre rundt 2.500 nye boliger, 

tilsvarende ca. 5.900 innbyggere, når det legges til grunn 2,4 personer per bolig. 

Områder som er regulert/under regulering har et potensial for en innbyggervekst som tilsvarer 

en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på 3 %, dersom man legger til grunn at alle områder 

blir utbygd i kommuneplanperioden mot 2035. Kommunen vil da kunne ha ca. 22.000 

innbyggere i 2035. 

Dersom man forutsetter at alle områder som er regulert og avsatt til boligformål i 

kommuneplanen blir utbygd i planperioden, kan det gi en årlig befolkningsvekst på ca. 4 %. 

Kommunen vil da kunne ha ca. i underkant av 26.000 innbyggere i 2035. 

Dersom boligpotensialet i alle nye innspill ble lagt på toppen av avsatte og regulerte arealer, 

og at disse innspill blir realisert i planperioden, vil det kunne innebære en årlig befolknings-

vekst på ca. 5,4 %. Dette scenariet innebærer et folketall på drøyt 32.000 innbyggere. 

Erfaring tilsier at markedet prefererer noen områder framfor andre, slik at enkelte både 

avsatte, regulerte og foreslåtte boligområder kan forbli ubebygd i løpet av planperioden. 

Kommunen må derfor ha en reserve av boligtomter for å kunne være et attraktivt alternativ for 

boligsøkende i Akershus. Det har likevel vært gjort en grundig vurdering ift. å ta inn nye 

boligområder ved denne rulleringen. Derfor ble kun få av innspillene som kom inn ved varslet 

oppstart innarbeidet i planforslaget til førstegangsbehandling. For øvrig ble boligområder 

tidligere avsatt, men ikke ferdig regulert, også opprettholdt. Det ble lagt til grunn at 

boligområder som er regulert/ under regulering måtte kunne realiseres i samsvar med 

gjeldende kommuneplan 2013-2029. 
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På grunn av innsigelse fra overordnede myndigheter ved høringen, er nytt foreslått 

boligområde B47 i Maura, samt de tidligere avsatte, men ikke regulerte områdene;  B12 i 

Maura, B30a+b i Åsgreina og B26 på Eltonåsen, unntatt rettsvirkning, og foreslått «satt på 

vent» inntil det er gjennomført tettstedsanalyser/kommunedelplaner for de enkelte 

tettstedsområdene, som da vil gi en endelig avklaring på om områdene skal opprettholdes 

eller ikke.  

Kommunen har beregnet følgende kapasitet og fordeling i forhold til forventet 

befolkningsvekst og boligbygging:   

Regulerte boligområder + områder avsatt til boligformål kommuneplanen for 2018: 

(områder unntatt – B12, B47, B30 og B26 - er ikke med i beregningen)  

 Nannestad 

sentrum 

Maura Åsgreina Holter/ 

Eltonåsen 

Utenfor 

tettsteder 

Totalt 

Totalt  2705 585 295 470 153 4211 

%-vis fordeling 64 14 7 11 4 100 

2,4 innbyggere per 

bolig 

6499 1404 708 1128 367 10106 

Innbyggere per 

01.01.2018 

3850 5171 1641 2578  13240 

Innbyggere etter 

utbygd i ca. 2048   

(basert på prognose – 

2% årlig vekstrate) 

10349 6575 2349 3706  22979 

 

Regulerte boligområder + områder avsatt til boligformål kommuneplanen for 2018 – 

antatt kapasitet etter 2020: (områder unntatt - B47, B30 og B26 - er ikke med i beregningen) 

 Nannestad 

sentrum 

Maura Åsgreina Holter/ 

Eltonåsen 

Utenfor 

tettsteder 

Totalt 

Totalt  2658 455 245 370 120 3848 

%-vis fordeling 69 12 6 10 3 100 

 

Dette viser en gradvis dreining mot økt utbygging i Nannestad sentrum, og slik i tråd med 

føringer for langsiktig utvikling iht.  regional plan for areal og transport.  
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6.1  Nannestad sentrum - som prioritert tettsted 

Innbyggertallet i Preståsen skoles inntaksområde var per 01.01.2018:  3.850 

 

Nannestad sentrum har som prioritert tettsted følgende bolig-/ innbyggerpotensial: 

 Områder regulert og under regulering: ca. 2.200 boliger - tilsv. ca. 5.300 innbyggere. 

 Avsatt i kom.planen ikke regulert: ca. 180 boliger - tilsv. ca. 430 innbyggere. 

 Ett nytt område B18b tatt inn: ca. 85 boliger - tilsv. ca. 204 flere innbyggere 

Regulerte og avsatte boligområder tilsier at Nannestad sentrum – og Nannestad som prioritert 

tettsted, på sikt vil oppnå den prioriteringen og veksten som forutsettes i henhold til regional 

plan for areal og transport. Regulerte og allerede avsatte boligområder vil dekke behovet i 

lang tid framover, og det anses derfor ikke behov for ytterligere utvidelser ved denne 

rulleringen, bortsett fra en mindre utvidelse av B18, som anses hensiktsmessig for å oppnå en 

helhetlig planlegging av området. Det ligger også et potensial for fortetting i eldre 

boligbebyggelse på Preståsen og Prestmosen.   

Nannestad sentrum vil gjennom områdeplanen som er under sluttføring også tilrettelegge for 

et betydelig utbyggingspotensial i sentrum, med både boliger og næring. Nannestad sentrum 

forutsettes slik å bli styrket som kommunesenter med offentlige tjenester, publikumsrettede 

arbeidsplasser, handels- og servicetilbud. 10.000 innbyggere anses å være en «kritisk masse» 

for etablering av et bredere handels- og servicetilbud, noe kommunesenteret kan oppnå 

dersom markedet responderer positivt på de områder som er regulert / under regulering. 

Administrasjonen understreker viktigheten av at bolig- og næringspotensialet innenfor 

regulerte områder/områder under regulering blir realisert før det legges inn nye 

utbyggingsområder rundt Nannestad sentrum. Grønn grense opprettholdes som tidligere, 

bortsett fra en mindre justering ved Fjellet – Preståsen øst, hvor dyrka mark er tatt ut. 

Arealsituasjonen hva angår  utbyggingsområder blir slik i hovedsak uendret. 

6.2  Maura tettsted 

Innbyggertallet i Maura skoles inntaksområde var per 01.01.2018:  5.171 

Maura har følgende bolig-/innbyggerpotensial:  

 Områder regulert/under regulering: ca. 530 boliger - tilsv. ca. 1.300 innbyggere. 

 Avsatt i kom.planen ikke regulert: ca. 190 boliger - tilsv. ca. 450 innbyggere. 

(Nytt område B47 er ikke regnet inn, da det avventer tettstedsanalyse/kom.delplan) 

Maura utgjør det befolkningsmessige tyngdepunktet i kommunen og administrasjonen vil 

understreke betydningen av å se den videre utvikling i Maura i sammenheng med behovet for 

å styrke kommunesenteret.  Maura ønskes videreutviklet som tettsted og med utbygging som 

forutsatt og planlagt innenfor allerede regulerte områder. Avsatte utbyggingsområder og hvor 

det er igangsatt regulering på grunnlag av gjeldende plan, opprettholdes som utbyggings-

områder. B13 – Holaker var i planforslaget til høringen unntatt, pga. at reguleringsplanen var 

oversendt departementet for endelig avgjørelse. Kommunal og moderniseringsdepartementet 

har i april 2019 stadfestet planen og området er da regnet med. Område B12 som ble foreslått 

å avvente avgjørelsen for B13, foreslås fortsatt unntatt rettsvirkning, inntil det er gjennomført 

tettstedsanalyse/kommunedelplan. Dette på grunn av de forutsetninger departementet har lagt 

til grunn i sin avgjørelse ved stadfesting av reguleringsplanen for B13 – Holaker. Se for øvrig 

nærmere omtale i kap.7.2. 
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Maura vil gjennom utbygging i sentrum oppnå en mer kompakt sentrumskjerne med flere 

boliger og næring i sentrumsområdet. Dette også hensiktsmessig med tanke styrking av 

kollektivnettet som går gjennom området.   

Område avsatt for framtidig skoletomt – O17, sør for fv. 120 vis à vis Maura skole, er tatt ut, 

da det ikke anses behov for dette. Skoleområdet er i stedet utvidet noe nordover ift. 

eksisterende skoleområde, for å sikre muligheter for ev. framtidig utvidelse.   

Kommunestyret vedtok ved førstegangsbehandlingen 14.08.2018, å ta inn del av 131/3 – B47 

- Myrhaugmarka, dog noe begrenset ift. opprinnelig forslag Videre ble det vedtatt å endre 

østre del av N10 – Hol næringspark (B48) fra næringsformål til boligformål. På grunn av 

innsigelse fra overordna myndigheter til begge områdene, er B47 foreslått unntatt 

rettsvirkning til det er gjennomført tettstedsanalyse/kommunedelplan, og som da vil gi en 

endelig avklaring på om området kan/skal opprettholdes eller ikke, mens B48 er foreslått 

tilbakeført til næringsformål i samsvar med vedtatt reguleringsplan for området. 

 

Det anses ut over dette ikke vesentlig behov for nye utbyggingsområder i tettstedet i 

overskuelig framtid. Dette vil imidlertid tettstedsanalysen/kommundelplanen som skal 

utarbeides for området også avklare nærmere. 

6.3  Åsgreina tettsted og Rustadmoen 

Innbyggertallet i Kringler-Slattum skoles inntaksområde var per 01.01.2018:  1.641 

Åsgreina har følgende bolig-/innbyggerpotensial:  

 Områder regulert/under regulering: ca. 250 boliger – tilsv. ca. 600 innbyggere. 

 Avsatt i kom.planen ikke regulert (B30): ca. 330 boliger – tilsv. ca. 790 innbyggere. 

Åsgreina kan øke sitt folketall betydelig ved utbygging av regulerte områder. Denne 

utbyggingen vil sikre en god utnyttelse av eksisterende infrastruktur.   

Dersom de avsatte områdene i kommuneplanen bygges ut, vil tettstedet få et folketall som 

sikrer stabil tilgang av elever i skolen og barn til den nye barnehagen som er under utbygging. 

Et folketall på rundt 3000 innbyggere kan gi grunnlag for etablering av nærbutikk og diverse 

tjenestetilbud. Økt folketall i Åsgreina vil også trygge passasjergrunnlaget for et godt 

kollektivtilbud.   

Åsgreina ønskes derfor videreutviklet innenfor regulerte utbyggingsområder som er under 

opparbeidelse og utbyggingsområder som er under regulering i henhold til gjeldende arealplan 

(B30). Dette anses å ville kunne gi tettstedet en tilstrekkelig vedlikeholdsvekst for 

opprettholdelse av tettstedet som et bærekraftig lokalsamfunn med egen skole, barnehage og 

servicetilbud.  

På grunn av innsigelse fra overordna myndigheter til området B30a+b er imidlertid området 

foreslått unntatt rettsvirkning, inntil det er gjennomført tettstedsanalyse/kommunedelplan, 

som vil gi en endelig avklaring om området kan/ skal opprettholdes eller ikke.  

Det anses ut over dette ikke behov for nye utbyggingsområder i området i overskuelig 

framtid. Dette vil imidlertid tettstedsanalysen/kommunedelplanen som skal utarbeides for 

området også avklare nærmere. 

Av jordvernhensyn henstilte Fylkesmannen ved oppstart av planarbeidet, om å ta ut område 

avsatt for golfbane i gjeldende kommuneplan, hvilket er foreslått ved denne rulleringen. 
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Golfbanen har ligget i arealplanen gjennom flere rulleringer, dog med noen justeringer ved 

regulering av ny tverrveg.  En ny regulering for etablering av golfbane synes lite realistisk.   

Dette betyr frigjøring av ca. 800 daa dyrka og dyrkbar mark.  

6.4  Eltonåsen tettsted 

Innbyggertallet i Eltonåsen skoles inntaksområde var per 01.01.2018:  2.578 

Eltonåsen har følgende bolig-/innbyggerpotensial:  

 Områder regulert/under regulering: ca. 500 boliger - tilsv. ca. 1.200 innbyggere. 

 Avsatt i kom.planen ikke regulert (B26a+B46): ca. 720 boliger – tilsv. ca. 1.700 

innbyggere. 

Eltonåsen ønskes videreutviklet innenfor de områder som allerede er regulert og under 

utbygging, og har her et betydelig bolig- og innbyggerpotensial. Det er i gjeldende arealplan 

avsatt nokså store, nye utbyggingsområder, som ut fra dagens kriterier for tettstedsutvikling 

ikke lenger kan anses hensiktsmessige.  Noen av de tidligere avsatte utbyggingsområdene er 

derfor tatt ut. Det er i gjeldende arealplan avsatt arealer til barnehagetomt og nye 

boligområder, sør for eksisterende boligområde på Eltonåsen. Ut fra overordna føringer, og 

vurdering av befolkningsvekst og boligbehov, anses det ikke behov for verken ny barnehage 

eller nye boligområder her i overskuelig framtid.  

Områdene Harstadrø/Lyngåsen og Harstadbekken (Eltonåsen Hageby) er nærmest ferdig 

utbygget. Det er regulert områder for boligbygging nord for krysset Åsvegen/ Øyungsvegen 

(B45) og B25, hvor det på førstnevnte ikke er satt i gang utbygging, mens det innenfor B25 

pågår utbygging. Områdene B46 som ligger i tilknytning til B45,nord for Åsvegen og B26, 

rett vest for skolen, foreslås opprettholdt som utbyggingsområder, for å sikre framtidig 

vedlikeholdsvekst for opprettholdelse av tettstedet med egen skole, barnehager og 

dagligvareforretninger.  Området B24c, vest for Øyungsvegen er foreslått tatt ut. 

På grunn av innsigelse fra overordna myndigheter til området B26a, er området foreslått 

unntatt rettsvirkning, inntil det er gjennomført tettstedsanalyse/kommunedelplan, som vil gi 

en endelig avklaring om området kan/ skal opprettholdes eller ikke.  

Det anses ut over dette ikke behov for nye utbyggingsområder i området i overskuelig 

framtid. Dette vil imidlertid tettstedsanalysen/kommunedelplanen som skal utarbeides for 

området også avklare nærmere. 

  



29 
 

7 Gjennomgang av høringsuttalelser med innsigelser fra  
  overordnede myndigheter - vurderinger og anbefalinger 

Fylkesmannen, Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen omtaler i sine uttalelser til dels 

de samme forholdene. Uttalelsene/innspillene fra disse refereres først enkeltvis, og 

gjennomgås og kommenteres deretter samlet - område for område og tema for tema, og med 

kommentarer/ anbefalinger fra kommunens side. 

Alle øvrige innspill og uttalelser er oppsummert og kommentert fortløpende bakerst i 

dokumentet. Flere av uttalelsene/innspillene blir til dels indirekte svart ut gjennom de 

vurderingene som er gjort ved gjennomgang av uttalelsene fra overordnede myndigheter.  

Disse kommenteres derfor ikke spesifikt, men viser til gjennomgang og vurderinger foran. 

Dette framkommer av oversikten.  

7.1 Oppsummering av høringsuttalelser fra overordnede myndigheter 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Fylkesmannen påpeker at nasjonale og regionale føringer langt på veg er fulgt opp, og at det 

er bra at flere områder er tilbakeført til LNF. Kommuneplanen kommer likevel i konflikt med 

nasjonale interesser som Fylkesmannen skal ivareta. 

Fylkesmannen har innsigelser til følgende: 

- Boligområdene B9, B12, B13, B47 og B48 i Maura, B30 i Åsgreina og B26a på 

Eltonåsen – da områdene ikke er i tråd med nasjonale og regionale føringer for areal 

og transportplanlegging.  

- Massemottaksområdene A1 i Maura og A2 ved Engelstadkorset, næringsområde N1 i 

Maura og lufthavnområde K3 – Gardermoen vest, av hensyn til jordvern. 

- Område ved Bjerke stadion (friområde foreslått omdisponert til idrettsformål) av 

hensyn til barn og unge, samt areal og transport. 

- Næringsområde N5b i Moreppen av hensyn til vinterbeite og trekkruter for elg.  

- Manglende oppfølging av fare for skred og flom i plankart og bestemmelser. 

Fylkesmannen har følgende anbefalinger/frarådinger: 

- Områdene B12, B13, B48, gjenværende del av N10 i Maura, samt næringsområdene 

N5a og b, N6a og b og utvidelser av N7 i Moreppen, frarådes også av hensyn til 

jordvern. De nevnte områdene bør begrenses, ev. tas ut.  

- De foreslåtte grønne grensene er for vide og ikke i tråd med føringer i RPATP. Bør tas 

ut for Maura, Åsgreina og Eltonåsen, og beholdes kun for Nannestad sentrum. 

Videre påpekes manglende konsekvensvurdering av områder som har endret arealformål og 

manglende vurderinger ift. naturmangfoldloven. De har også kommentarer til behov for å 

utarbeide et dimensjoneringsgrunnlag for både bolig- og arbeidsplassvekst, lokalisering av 

kontor og handel, synliggjøring av storulykkevirksomhet, klimatilpasning, støy, behov for 

parkeringsbestemmelser og egen kommunedelplan for masseforvaltning. 

Akershus fylkeskommune – fylkesutvalget 

Fylkesutvalget vurderer at det er gjort flere grep som vil gjøre den nye kommuneplanen til et 

bedre styringsverktøy enn gjeldende plan og oppfordrer kommunen til å ta ytterligere grep for 

å styre en framtidig vekst mot Nannestad sentrum.  
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Fylkeskommunen ved fylkesutvalget har ikke direkte innsigelser, men kommer med flere 

anbefalinger/frarådinger om å ta ut og ev. begrense noen utbyggingsområder. De forventer 

at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for vekst fram mot 2030. Bolig- og 

arbeidsplassveksten må være langt større i kommunesenteret enn i andre tettsteder i 

kommunen.  

Følgende anbefalinger ift. nye områder som er foreslått tatt inn:  

- Boligområde B18b, B47 og B48 i Maura bør tas ut, da det foreløpig ikke anses behov, 

pga. tilstrekkelig boligreserve i eksisterende avsatte og regulerte områder.  

Kan vurderes tatt inn ved en framtidig kommuneplanrullering dersom veksten skulle 

tilsi det.   

- Næringsområde N5b i Moreppen bør avventes til områder som allerede er disponert til 

næringsformål er utnyttet. 

Følgende anbefalinger ift. eksisterende, avsatte områder:  

- Boligområdene B30 og B26a bør tas ut eller reduseres betraktelig da de ikke er i tråd 

med regional plan for areal og transport.  

- Boligområde B19 bør tas ut av samme grunn og prosess med oppheving av 

reguleringsplan igangsettes.  

Videre kommenteres det at gangavstand mellom viktige funksjoner er et viktig kriterium for 

fastsetting av grønn grense og anbefaler at nye vurderinger gjøres basert på føringer i regional 

plan for areal og transport. De kommenterer og har innspill til behov for kommunal 

parkeringspolitikk, mer presise bestemmelser ift. masseforvaltning, ivaretakelse av 

nærfriluftsområder spesielt på Eltonåsen og i Åsgreina, samt ivaretakelse av kulturminner/ 

kulturmiljøer og landskap.  

Statens vegvesen – region øst 

Statens vegvesen forvalter riksveger på vegne av staten og fylkesveger på vegne av 

fylkeskommunen. De har sektoransvar for å følge opp samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging.   

De påpeker at deler av planforslaget er i strid med nasjonale og regionale føringer for 

samordnet bolig- og transportplanlegging og fremmer derfor innsigelse til planforslaget 

dersom ikke følgende områder tas ut: 

- Boligområde B30a+b i Åsgreina 

- Boligområde B47 i Maura 

De fraråder også utbygging av B19 på Rustadmoen og at området bør tas ut.  

Videre kommenteres de enkelte tettstedene, og hva som ligger av utbyggingsreserver i 

allerede avsatte/regulerte områder. De anser heller ikke behov for næringsområde N5b i denne 

planperioden.  

De kommenterer også fastsetting av grønn grense, massehåndtering, overvann, rammeplan for 

avkjørsler og presisering av planbestemmelser ift. støy.  
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7.2 Vurdering av foreslåtte boligområder – eksisterende og nye 

B9 Haugerud - Maura øst 

Fylkesmannen har innsigelse til området, da det er i strid med føringer i RPATP og 

påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i allerede regulerte områder. 

Administrasjonens vurdering  

FM hadde på samme grunnlag, innsigelse også til forslag til reguleringsplan for 

området, da dette var på høring for vel ett år siden.   

Området har ligget inne som framtidig boligområde siden 1990-tallet. Opprinnelig 

reguleringsplan for området ble vedtatt 17.06.2002 og da med krav om 

bebyggelsesplan for hele, eller delområder, før utbygging kan skje. Kommunens 

vurdering er at området utgjør en viktig supplering og komplettering av eksisterende 

boligbebyggelse i Maura øst.  Området har trafikksikker gang-/sykkelvegforbindelse 

mot skole, barnehage, idrettsanlegg og Maura sentrum.  Området har også kort 

gangavstand til kollektivnett langs fv. 120.  

Antall boenheter er i hovedsak i tråd med reguleringsplanen fra 2002 og den nye 

detaljreguleringsplanen anses utarbeidet i tråd med de føringer som ligger i denne, 

samt i gjeldende kommuneplan. Det må kunne forventes en forutsigbarhet om 

utvikling, på grunnlag av foreliggende vedtatte, overordnede planer. Det er for dette 

området gjennomført et betydelig planleggings- og prosjekteringsarbeid, og 

kommunen kan ikke se at det er grunnlag for annet enn å anbefale at planarbeidet 

ferdigstilles og at utbygging forberedes som forutsatt.  

Konklusjon/anbefaling 
Området har vært anbefalt opprettholdt som boligområde, og etter drøftingsmøte hos 

Fylkesmannen, hvor det ble ytterligere presisert at området tidligere er regulert, har 

Fylkesmannen trukket sin innsigelse. De forutsetter imidlertid at det ikke legges opp til 

vesentlig flere boliger, enn det som var forutsatt i opprinnelig reguleringsplan.  

B13 Holaker - Maura sør 

Fylkesmannen har innsigelse til området, da det er i strid med føringer i RPATP og 

påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i allerede regulerte områder.  

Administrasjonens vurdering 

FM hadde også på samme grunnlag, innsigelse til forslag til reguleringsplan for 

området når dette var ute på høring i 2017. Det ble gjennomført dialogmøter og 

mekling uten at dette førte fram. Kommunen vedtok planforslaget i juni 2018, men 

som da pga. innsigelsen, ble oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

via Fylkesmannen, for endelig avgjørelse. Det ble avholdt møte/befaring med 

departement og FM i november 2018.  

Så lenge departementet ikke hadde avgjort saken, ville kommunen fastholde sin 

vurdering og begrunnelse for at området må opprettholdes som utbyggingsområde.  

Kommunens hovedbegrunnelse er at området her, som for flere øvrige, har ligget inne 

i kommunens arealplaner i lang tid og en utbygging her anses å være en 

hensiktsmessig supplering og komplettering av Maura tettsted mot sør.  Dette er basert 

på en langsiktig og bevisst planlegging. Utbyggingen vil muliggjøre etablering av 

manglende gang-/sykkelvegforbindelse mot skole, barnehager og Maura sentrum. Noe 

som også vil tjene eksisterende boligbebyggelse i området. Det ligger for øvrig i 

gangavstand (6-800m) til kollektivnett, og med god bussforbindelse til Nannestad 

sentrum og Oslo lufthavn.  
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Kommunal og moderniseringsdepartementet har endelig, i april 2019, sluttbehandlet 

saken og stadfestet reguleringsplanen for B13 – Holaker. De påpeker imidlertid at 

området ikke anses å være innenfor det prioriterte vekstområdet Nannestad 

sentrum/Teigebyen i Regional plan for areal og transport. B13 – Holaker vurderes som 

en del av de 20 % av ny utbygging som i henhold til den regionale planen kan 

etableres utenfor Nannestad sentrum. Som følge av dette må kommunen i rulleringen 

av kommuneplanens arealdel vurdere dimensjoneringsgrunnlaget for nye 

utbyggingsfelt i Maura. 

Konklusjon/anbefaling 
Departementet har, gjennom sin behandling og stadfesting av reguleringsplanen for 

Holaker, påpekt hvordan denne utbyggingen må vurderes i lys av regional plan. En 

utbygging her må vurderes opp mot boligbehovet samlet sett for Maura og slik sett 

også for de øvrige tettstedene Åsgreina og Eltonåsen, som samlet kun skal ha 20 % av 

den framtidige boligutbyggingen utenfor Nannestad sentrum. Dette er vurderinger som 

ikke er mulig å gjennomføre nå før en sluttbehandling av arealplanen, men vil bli gjort 

i forbindelse med utarbeidelse av tettstedsanalyser og kommunedelplaner for disse 

tettstedene.  Trolig bør en utbygging av B13 avventes inntil tilstrekkelig avklaring av 

samlede konsekvenser ift. utbygging er nærmere vurdert.  Området legges imidlertid 

inn som boligområde i kommuneplanen iht. nylig stadfestet plan. 

B12 147/1-149/16+18,  Maura sør (vest for B13) 

Fylkesmannen har innsigelse til området, da det er i strid med føringer i RPATP og 

påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i allerede regulerte områder.  

Administrasjonens vurdering 

Det er foreløpig ikke igangsatt reguleringsplanarbeid på dette området. Begrunnelser 

for å opprettholde området har vært de samme som for B13. Dette området ligger vest 

for B13 og er slik også en hensiktsmessig komplettering av eksisterende boligområde 

og med kort avstand til barnehage, sentrumsfunksjoner og kollektivnett.   

Konklusjon/anbefaling 

Med bakgrunn i departementets avgjørelse vedrørende reguleringsplanen for B13 – 

Holaker, og de forutsetninger som der er lagt til grunn, finner administrasjonen det 

vanskelig å anbefale at området opprettholdes for framtidig boligformål, uten nærmere 

vurdering. Det foreslås derfor at området unntas rettsvirkning, og endelig avgjørelse 

avventer tettstedsanalyse og kommunedelplan for Maura  

B47 Myrhaugmarka – Maura øst 

Fylkesmannen og Statens vegvesen har innsigelse til området, da det er i strid med 

føringer i RPATP og påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i allerede 

regulerte områder.  Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget fraråder også at området 

legges inn.  

Administrasjonens vurdering 

Området kom som innspill ved varslet oppstart av kommuneplanrulleringen. Ved 

førstegangsbehandlingen 14.08.18, fattet kommunestyret vedtak om å ta området inn i 

planforslaget, men da med et noe mindre areal enn det som var foreslått.   

Utbygging i Myrhaugmarka må vurderes i et mer helhetlig og langsiktig perspektiv, 

noe en tettstedsanalyse, med bl.a. vurdering av dimensjoneringsgrunnlaget for 

framtidig befolkningsvekst og boligbehov vil klargjøre.  Det foreslås derfor å unnta 

området fra rettsvirkning i kommuneplanen, inntil det er utført en tettstedsanalyse og 
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med påfølgende nødvendig kommuneplanmessig avklaring, gjennom utarbeidelse av 

en kommunedelplan. 

Konklusjon/anbefaling 

Området foreslås unntatt rettsvirkning i medhold av pbl. § 11-16.  Endelig avklaring 

avventes til det er utarbeidet tettstedsanalyse og gjennomført kommunedelplan for 

Maura. 

B48 Østre del av Hol næringspark – Maura sør 

Fylkesmannen har innsigelse til at området endres fra næring til bolig, da det er i strid 

med føringer i RPATP og påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i 

allerede regulerte områder. Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget og Statens 

vegvesen fraråder også en slik endring. 

Administrasjonens vurdering 

Pga. innsigelser/frarådinger om å opprettholde andre boligområder i Maura, er det ikke 

ansett verken riktig eller hensiktsmessig å foreslå nytt boligområde her nå. Dette kan 

ev. vurderes ved en seinere rullering av kommuneplanen. Tettstedsanalyse for Maura 

vil også kunne gi ev. føringer for dette området. 

Konklusjon/anbefaling 

Området tas ut som boligområde og opprettholdes som næringsområde, i samsvar med 

vedtatt reguleringsplan for Hol næringspark. Dvs. at innsigelsen fra FM og 

anbefalingen fra Afk imøtekommes. 

B26a Eltonåsen 

Fylkesmannen har innsigelse til området, da det er i strid med føringer i RPATP og 

påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i allerede regulerte områder.  

Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget og Statens vegvesen anbefaler at området 

begrenses betraktelig eller tas ut. 

Administrasjonens vurdering 

Området anses i utgangspunktet viktig å opprettholde som utbyggingsområde, da det 

ligger i nærområdet til skolen og barnehagene på Eltonåsen. Kommunen er per i dag 

usikker på hvorvidt området fortrinnsvis skal være et boligområde, eller om deler av 

området bør tilrettelegges som et nærmiljøanlegg i tilknytning til skole/barnehager. 

Området har ligget inne i kommuneplanen i flere kommuneplanperioder, og har en 

beliggenhet som tilsier at det bør beholdes og sikres som utviklingsområde i framtida. 

Området vil slik styrke tettstedet på sikt, som et fortsatt velfungerende lokalsamfunn. 

Kommunen ser imidlertid nødvendigheten av en noe mer helhetlig vurdering og 

analyse av behov for arealer og boliger, i forbindelse med en framtidig utvikling av 

tettstedet, for bl.a. å avklare dimensjoneringsgrunnlaget for nødvendig 

vedlikeholdsvekst. Det foreslås derfor å unnta området fra rettsvirkning i 

kommuneplanen, inntil det er utført en tettstedsanalyse og gjennomført en 

kommunedelplan som nødvendig grunnlag for en endelig avklaring.  

Konklusjon/anbefaling 

Området foreslås unntatt rettsvirkning i medhold av pbl. § 11-16.  Endelig avklaring 

avventes til det utarbeidet tettstedsanalyse og gjennomført kommunedelplan for 

Eltonåsen. 
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B30a+b Åsgreina nord 

Fylkesmannen og Statens vegvesen har innsigelse til området, da det er i strid med 

føringer i RPATP og påpeker at kommunen har betydelige boligreserver i allerede 

regulerte områder.  Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget anbefaler at området 

reduseres betraktelig. 

Administrasjonens vurdering 

Fylkesmannen hadde på samme grunnlag, innsigelse også til forslag til regulerings-

plan for området, når denne var på høring for ett år siden.  Området anses i 

utgangspunktet viktig å opprettholde som framtidig boligområde, da det vurderes som 

viktig for å styrke tettstedet Åsgreina, med skole og barnehage og ev. andre 

servicetilbud. Åsgreina er, i likhet med de øvrige tettstedene, et velfungerende 

lokalsamfunn, som også trenger styrking og utviklingsmuligheter. Området har ligget 

inne i kommuneplanen i flere kommuneplanperioder og det er gjennomført et 

omfattende plan- og prosjekteringsarbeid i forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan for området.  

Kommunen ser imidlertid også her, nødvendigheten av en noe mer helhetlig vurdering 

og analyse av behov for nye arealer og boliger, i forbindelse med en framtidig 

utvikling av tettstedet, for bl.a. å avklare dimensjoneringsgrunnlag for nødvendig 

vedlikeholdsvekst.  Det foreslås derfor å unnta området fra rettsvirkning i 

kommuneplanen, inntil det er utført en tettstedsanalyse og med påfølgende nødvendig 

kommuneplanmessig avklaring, gjennom en kommunedelplan. 

Konklusjon/anbefaling  

Området foreslås unntatt rettsvirkning i medhold av pbl. § 11-16. Endelig avklaring 

avventes til det utarbeidet tettstedsanalyse og gjennomført kommunedelplan for 

Åsgreina. 

B18b Nannestad sentrum nord 

Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget fraråder området, da dimensjonerings-

grunnlaget viser at det ikke er behov for ytterligere boligarealer i Nannestad sentrum i 

planperioden. 

 

Administrasjonens vurdering 

Området kom som innspill ved varslet oppstart av kommuneplanrulleringen. Ved 

førstegangsbehandlingen 14.08.18, fattet kommunestyret vedtak om å ta området inn i 

planforslaget.  Område B18, som ligger inne fra tidligere, er under forberedelse for 

regulering og det anses viktig ved videre detaljplanlegging å kunne se hele området 

under ett, dvs. både B18a og b, området mellom eksisterende boligbebyggelse i øst og 

fv. 120 i vest. Det vil ut fra terrengforholdene være klart hensiktsmessig å kunne 

avgrense området mot fv. 120 i vest og mot dyrka areal i nord.  Vi har også tidligere 

påpekt behov for en helhetlig avklaring omkring grunnforhold, områdestabilitet, 

vegetasjonssoner/ viltkorridor og atkomstforhold.  Selv om Nannestad sentrum har 

boligreserver anses det likevel viktig og riktig å tilrettelegge for en videre utvikling av 

sentrumsnære områder som allerede er vurdert som aktuelle for utbygging, og hvor 

overordna infrastruktur er etablert. 

Konklusjon/anbefaling 

Området opprettholdes – dvs. at anbefalingen fra Afk/fylkesutvalget ikke 

imøtekommes. 
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B19 Fåmyrsrøet – Rustadmoen 

Akershus fylkeskommune/fylkesutvalget og Statens vegvesen anbefaler at området tas 

ut av kommuneplanen, da det er i strid med RPATP og at kommunen bør starte arbeid 

med å oppheve reguleringsplanen. 

Administrasjonens vurdering 

Reguleringsplanen for Fåmyrsrøet ble vedtatt i 2002 og basert på de forutsetninger 

som den gangen lå til grunn. Det vises til vår generelle kommentar foran i dokumentet, 

om kommunens langsiktige planlegging og behovet for forutsigbarhet, selv om det har 

tatt lang tid fra planlegging til realisering. Det ble i 2016 vedtatt en detaljregulering for 

del av området, veger og øvrig infrastruktur er ferdig prosjektert og området 

forberedes nå for utbygging. Tomtesalg er iverksatt og infrastruktur er under 

opparbeidelse. Området anses derfor ikke aktuelt å ta ut av kommuneplanen eller å 

oppheve reguleringsplanen, selv om det vurderes å være i strid med dagens nyere 

føringer for utbygging. 

Konklusjon/anbefaling 

Området opprettholdes – dvs. at anbefalingen fra Afk/fylkesutvalget og Svv ikke 

imøtekommes. 

7.3 Vurdering av foreslåtte næringsområder – eksisterende og nye  

N1 Kopperudmoen – Gamle Dalsveg - Maura øst 

Fylkesmannen har innsigelse til området av hensyn til jordvern.  

Administrasjonens vurdering 
Området ligger i tilknytning til eksisterende næringsområde på Kopperudmoen, på 

motsatt side av Gamle Dalsveg. Området har ligget inne som næringsområde siden 

1990-tallet, men var da tilnærmet dobbel størrelse. Området ble redusert i kommune-

planen fra 2013. Området har vært ansett viktig å opprettholde som en langsiktig 

utbyggingsreserve, med tanke på framtidig utvikling av lokale arbeidsplasser nær 

boligområdene i Maura.  Lokalisering og atkomstmuligheter fra hovedvegnettet tilsier 

også at området burde opprettholdes.  Området er også viktig for å muliggjøre 

realisering av ny atkomstveg fra øst – fv.120 ved Herstukrysset. Det har i 

kommuneplanbestemmelsene vært stilt rekkefølgekrav som ivaretar dette.  

I revidert planforslag som grunnlag for drøftinger med Fylkesmannen, ble det foreslått 

en viss reduksjon av området, ved å ta ut ca. 6 daa med dyrka mark.  

Etter drøftinger med Fylkesmannen er det klart at de likevel opprettholder sin 

innsigelse til området, av hensyn til jordvern.  

Konklusjon/anbefaling 

Etter en ny vurdering anses det ikke realistisk å kunne få gjennomslag for å 

opprettholde næringsområdet N1 i Maura. Området har ligget inne i kommuneplanen 

siden 1990-tallet, men så lenge det ikke er gjennomført regulering, og overordnede 

føringer nå er endret, kan det ikke forventes opprettholdt. Det er heller ikke signaler 

per i dag om at regulering vil bli igangsatt. Området foreslås derfor tilbakeført til LNF. 

N5b Moreppen – nord for Aurvegen 

Fylkesmannen har innsigelse til området av hensyn til vinterbeite og trekkruter for elg. 

Området frarådes også av hensyn til jordvern.  Akershus fylkeskommune/ 

fylkesutvalget og Statens vegvesen fraråder området da det anses å være avsatt 

tilstrekkelig med næringsarealer i planperioden. 
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Administrasjonens vurdering 

Området kom som innspill ved varslet oppstart av kommuneplanrulleringen. Ved 

førstegangsbehandlingen 14.08.18, fattet kommunestyret vedtak om å ta området inn i 

planforslaget.  Avinor har pga. innsigelser til området ifm. høring/offentlig ettersyn, 

meldt at de ved denne rulleringen ønsker å trekke sitt innspill om utvidelse av N5.  

Avinors arealer er derfor foreslått tatt ut.  

N5b reduseres med dette fra 655 daa til 90 daa, som ønskes opprettholdt som 

næringsområde mellom eksisterende område N5a og fv. 176.  Det anses viktig å sikre 

langsiktige utvidelser av næringsarealene i Moreppen, og en slik utvidelse av N5 gir 

en hensiktsmessig komplettering/utvidelse av allerede avsatte og regulerte 

næringsområder. Forhold vedrørende nødvendig ivaretakelse av flyvesandsdyner i 

området, og vurderinger av ev. framtidig omlegging av fv. 176 må ivaretas gjennom 

videre detaljplanlegging. Krav om dette er innarbeidet i planbestemmelsene.  

Fylkesmannen har etter drøftinger, på grunnlag av revidert planforslag, hvor N5b er 

vesentlig redusert, trukket sin innsigelse. De forutsetter da at aktuelle vilkår for videre 

regulering av området ivaretas.   

Konklusjon/anbefaling 

Størstedelen av området er tatt ut, vilkår er innarbeidet i planbestemmelsene og 

innsigelse fra FM og anbefalinger fra Afk/fylkesutvalget og Svv anses slik 

imøtekommet. 

N5a Moreppen – nord for Aurvegen 

Ved sin vurdering av næringsområder i Moreppen, ber Fylkesmannen samtidig 

kommunen om å vurdere en tilbakeføring av område N5a til LNF-formål, eller å 

redusere arealet. Dette med samme begrunnelse som for N5b. 

Administrasjonens vurdering 

Opprinnelig område N5 omfattet tidligere også området vestover mot fv. 176 – 

Gardermovegen. Dette området, som er på ca. 45 daa, ble regulert til nærings-

virksomhet i 2015. Det er etablert veg og øvrig infrastruktur i samsvar med 

reguleringsplanen for N5, i østre grense av området, men utbygging ut over det har 

foreløpig ikke skjedd.  Etablert infrastruktur vil også kunne betjene framtidige 

utbyggingsområder på østsiden og videre nordover.  

Ut fra en helhetlig vurdering av framtidig behov for næringsarealer i Moreppen- 

området, og sett i forhold til hvilke arealer som totalt er avsatt og regulert for formålet, 

må N5a opprettholdes.  

Konklusjon/anbefaling 

Området opprettholdes – dvs. at anbefalingen fra FM ikke imøtekommes. 

 

N6a+b og N7a+b  Moreppen – sør for Aurvegen 

Fylkesmannen fraråder sterkt å opprettholde eksisterende områder N6a og N7a, og 

å legge inn de nye områdene N6b og N7b. Dette av hensyn til jordvern. Tapet av dyrka  

og dyrkbar jord i Moreppen bør reduseres. 

Administrasjonens vurdering 

Område N6a er nylig solgt til utbygger og er under regulering i samsvar med 

gjeldende kommuneplan. Området har ligget inne som utbyggingsområde gjennom 

flere kommuneplanperioder og behov for forutsigbarhet i planlegging tilsier at dette 

må opprettholdes.  Naboområdet i øst og nord er tidligere regulert og under utbygging. 
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Her er Bane NOR allerede etablert med en større virksomhet.  

N6b anses å utgjøre en hensiktsmessig utvidelse og komplettering av næringsområdet 

her. Dette området anses ikke lenger å kunne driftes som jordbruksareal på noen god 

måte. 11 daa er dyrket areal, men dette ligger inneklemt og i stor avstand fra 

hovedbruket.  Det ligger heller ikke i tilknytning til annet jordbruksareal, men er 

omgitt av næringsarealer i nord, øst og sør og grenser mot Gardermovegen i vest.  

Område N7a er regulert og under utvikling. En utvidelse østover mot flyplassen anses 

hensiktsmessig og N7b anbefales derfor også opprettholdt. 

Fylkesmannen har ikke kommentert dette ytterligere i sin siste uttalelse 12.04.2019.  

Konklusjon/anbefaling 

Områdene opprettholdes – dvs. at Fylkesmannens anbefalinger ikke imøtekommes. 

 

7.4 Andre områder hvor det er fremmet innsigelse fra Fylkesmannen 

K3 Gardermoen vest – område for framtidig lufthavnformål 

Fylkesmannen har innsigelse til området av hensyn til jordvern. Innsigelsen er 

opprettholdt etter gjennomførte drøftinger i mars 2019.  

Administrasjonens vurdering 

Området har fra 1990-tallet ligget inne som nærings-/ utviklingsområde for flyplassen, 

med noe varierende omfang og avgrensing, men ble i sin helhet lagt inn som område 

for lufthavnvirksomhet ved kommuneplanrulleringen i 2010.   

Området K3 består av en blanding av små og store boligeiendommer i tillegg til noen 

litt større teiger med fulldyrket jord. Store deler av området har som nevnt over vært 

avsatt til lufthavnstilknyttet virksomhet lenge. Allerede i 2003 ble en landbruks-

eiendom godkjent fradelt av fylkesmannen i Oslo og Akershus. Driftssenteret og 

resten av eiendommen ligger i Ullensaker på vestsiden av E16. Fradelingen ble 

godkjent med begrunnelse at det lå sterke samfunnsinteresser til grunn. 

Resten av LNF – arealene ble lagt inn i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 

2009, etter innspill fra OSL.  Begrunnelsen var å få en helhetlig og forutsigbar 

arealbruk på vestsiden av flyplassen.  

Som følge av dette er nå de fleste arealene med dyrket jord delt fra landbruks-

eiendommene og tilhører ikke lenger driftsenheten. Det er ikke samme eier på 

landbruks-eiendommene og disse fradelte arealene. Det har ikke vært en vurdering 

etter jordloven da disse områdene er lagt ut til andre formål en LNF. 

I følge klassifiseringen til NIBIO er det innenfor området ca. 208 daa fulldyrket areal 

og 63 daa skog/raviner som ikke er dyrkbare. Jordkvaliteten er klassifisert som svært 

god/god og består for det meste av selvdrenerende siltig sand. Arealene er svært 

tørkeutsatt og det er ikke tilgang til vanning i området.  

Arealene ligger i mellom flyplassen og E16 og er et område som er sterk påvirket og 

vi vil bli enda sterke påvirket av aktiviteten i forbindelse med flyplassvirksomheten. 

Ved tidligere kommuneplanrulleringer har det blitt lagt stor vekt på at 

omdisponeringen ivaretar samfunnsinteresser som tilgodeser allmennheten og formål 

som tar sikte på økt sysselsetting og næringsutvikling i kommunen. Denne 

begrunnelsen er ikke endret og ligger innenfor vilkårene for å gi samtykke til 

omdisponering. 
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Avinor har i egen uttalelse dat. 28.01.2019, presisert viktigheten av å opprettholde 

området for lufthavntilknyttet virksomhet. Følgende refereres derfra:  

Generelt 

Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Norge er et land 

med store avstander og utfordrende topografi, og norsk næringsliv er internasjonalt orientert. 

Det betyr at næringslivet er heilt avhengig av luftfarten. Også for bosetning, reiseliv, 

helsevesen, utdanning, idrett og kultur er luftfarten av stor betydning. 

Oslo Lufthavn (OSL), som hovedflyplass for Norge, er et sterkt knutepunkt med nasjonale og 

internasjonale ruter og leder til økonomisk vekst og nyetableringer. I tillegg til passasjer-

trafikken er OSL et nasjonalt knutepunkt for distribusjon og logistikk. Gode vei- og 

togforbindelser i Norge og Sverige samt flyruter til mer enn 140 steder i inn- og utland legger 

til rette for dette.  

For å legge til rette for bruk og samkjøring av de forskjellige transportmidlene på bane, vei 

og i luften trengs det arealer inntil rullebanene for spedisjons-virksomheter. I perioden fra 

etableringen av hovedflyplassen i 1998 og frem til i dag har dette skjedd inne i 

sentralområdet på lufthavnen. Disse områdene er i dag i hovedsak utbygget eller satt av til 

kjente, større utviklingsprosjekter og det er nå nødvendig å aktivt arbeide med utviklingen av 

området vest for vestre rullebane. Det vil si K3 området for Nannestad kommunes del. 

Planer for OSL Vest (her i K3)  

Som planverktøy for å styre de langsiktige utviklingstrekkene ved lufthavnene benytter Avinor 

masterplaner. Gjeldende plan for OSL er Masterplan 2012-2050. Som det fremgår av denne 

er Avinors vurdering av K3-området at det i hovedsak skal videreutvikles til funksjonene frakt 

og hangar. Området er meget godt egnet til dette formålet med sin plassering mellom vestre 

rullebane på 3600 m (Norges lengste) og E16. Øvrige rullebanetilknyttede arealer i 

sentralområdet er disponert.  

Etter at planen ble utarbeidet er det etablert ny innkjøringsport til flyside og bygg for 

mattilsynets virksomhet i sentralområdet. Ledige arealer innenfor sentralområdet som i dag 

benyttes til parkering mm er ikke egnet til funksjoner som krever tilknytning til flysiden av 

lufthavnsområdet. 

Avinors innspill til rullering av kommuneplanen 

I 2010 gjennomførte OSL en studie av mulige arealdisponeringer i området. Jf. planutsnitt på 

nestes side. 
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OSL har startet arbeidet med en oppdatering av denne planen. Dette arbeidet viderefører de 

hovedtrekkene som fremgår av illustrasjonen over med relokalisering av dagens kommunale 

vei gjennom området slik at areal med direkte tilknytning til flyside økes. Formålet med dette 

arbeidet er å ha en illustrasjonsplan/utredning for samkjøring av våre innspill til kommunale 

planer og våreegne planinitiativ. Våre tidligere innspill i til kommuneplanprosessen i 

Nannestad følger også dette hovedgrepet. Viser til oversendelser fra Avinor i den 

sammenheng datert 29.5.2018 og 9.10.2018 hvor vi har videreutviklet vårt syn på fremtidig 

arealbruk og plassering av den kommunale veien gjennom området noe fra studien i 2010 og 

Masterplanen fra 2012. Hovedgrepet med økte arealer med direkte adkomst til både flysiden 

og landsiden har ligget til grunn for våre tanker om videreutvikling av arealene i hele dette 

perioden. 
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Reguleringsplan i K3 

Vi har i samtaler med Nannestad kommune informert om at vi i løpet av kort tid vil starte 

opparbeidet med en reguleringsplan innenfor K3. Dette arbeidet er startet internt hos oss. 

Plankonsulent er på plass, avklaring med en annen større eiendomsbesitter i området er 

startet og vi vil om kort tid be om et avklaringsmøte med Nannestad kommune for å drøfte 

rammer for planarbeidet. Deretter vil vi be om formeldt oppstartsmøte.  

Ett av hovedformålene med denne reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av 

anlegg for en større spedisjonsaktør som er avhengig av direkte tilknytning til flyside. 

Oppsummering 

Utviklingstrekkene beskrevet tidligere er i samsvar med gjeldende kommuneplan for 

Nannestad og følgelig også med videreføringen av K3 avsatt til lufthavnformål i neste 

planperiode. En tilbakeføring til LNF for dette området oppfatter Avinor som et svakt 

planansvar når hensynet til tilrettelegging for utvikling av lufthavnen og retningslinjer for 

jordvern settes opp mot hverandre i kommuneplansammenheng. Storsamfunnet har investert 

store summer i nasjonal infrastruktur inn til dette området. Det er i dag mindre enn 

halvparten av K3 som faktisk er dyrket mark. Vi mener at tilbakeføring av K3 til LNF ikke er 

et egnet grep for å sikre at Nannestad kommune også kan oppfylle krav og forventninger til 

jordvern. 

 

Administrasjonens konklusjon/anbefaling 

 Området opprettholdes – dvs. at Fylkesmannens innsigelse ikke imøtekommes.  

Fylkesmannen har, selv etter at det ble gitt utfyllende informasjon i drøftingsmøte 

22.mars, opprettholdt sin innsigelse. 

Fylkesmannen mener at det ikke gjort tilstrekkelige avveininger/vurderinger ift. om 

utbyggingshensyn og behov for arealer til flyplassrelatert virksomhet, skal gå foran 

hensynet til jordvern. Noe kommunen har avvist, da dette området gjennom flere 

kommuneplanperioder har ligget inne som område for framtidig lufthavnformål, dvs. 

som en langsiktig utviklingsreserve for flyplassen. Dette har vært en klar forutsetning 

og vel kjent også for overordnede myndigheter.  

OSL/Avinor meldte i fjor høst at de ønsket å sette i gang regulering av hele eller deler 

av området, da det nå er konkrete planer om å etablere en større flyfraktterminal 

(DHL) i søndre del av området. K3 er det eneste området som ligger med mulig 

direkte rullebanetilknytning inn mot vestre rullebane, som er den rullebanen som pga. 

tilstrekkelig lengde, blir brukt til flyfrakt.  

Etter dialog med OSL/Avinor ble det derfor sendt en ny henvendelse til Fylkesmannen 

26.04.2019, hvor det nok en gang, og med ytterligere begrunnelse, ble redegjort for 

historikken omkring planstatus på dette området, og viktigheten av at området blir 

opprettholdt for framtidig lufthavnformål, for utvikling av flyplasstilknyttet 

virksomhet. Med den utvikling som har skjedd og skjer på og i tilknytning til Oslo 

lufthavn, og ut fra nasjonale hensyn, må jordvern her vike for nødvendige 

utbyggingsbehov for en velfungerende hovedflyplass.   

I og med at innsigelsen ikke er trukket, og området opprettholdes for lufthavnformål, 

må planen oversendes via Fylkesmannen til Kommunal- og moderniserings-

departementet for endelig avgjørelse/vedtak.  Fylkesmannen kan imidlertid trekke sin 

innsigelse før en eventuell oversendelse til departementet. Hvilket er å håpe vil skje. 
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A1 og A2 Massemottak i Maura og stabiliseringstiltak ved fv.120 - Engelstadkorset 

Fylkesmannen har innsigelse til begge områdene av hensyn til jordvern.  

Begge områder omfatter dyrka og dyrkbar jord av nasjonal og regional verdi for 

matproduksjon, og det er ikke dokumentert behov for masseoppfylling , heller ikke 

som stabiliseringstiltak for fv.120 (A2). 

Oppfylling kan føre til forringelse av områdenes dyrkingsverdi og avlingspotensial i 

lang tid, samt til økt forurensningsfare. De vurderer at områdene også er i strid med 

regional plan for masseforvaltning, og viser da spesielt til retningslinje 3.5.4.: 

Tilførsel av eksterne masser i LNF- områder er terrenginngrep som er i strid med 

landbruks-, natur og friluftsformålet. Slike tiltak kan få vesentlig virkning for miljø og 

samfunn, og det er da krav om avklaring i kommuneplan og/eller reguleringsplan. 

Arealenes egnethet og konsekvenser for miljø- og samfunns interesser må utredes og 

avveies.  Tilførsel av eksterne masser på dyrka og dyrkbar jord forventes unngått av 

hensyn til jordvernet. For arealer som skal etter brukes til matproduksjon, må 

kvaliteten og avlingspotensialet opprettholdes eller forbedres. 

Administrasjonens vurdering 

Vedrørende A1: 
Det er som Fylkesmannen påpeker ikke dokumentert behov for masseoppfylling.   

Planretningslinjene i Regional plan for masseforvaltning i Akershus sier at 

kommuneplanen på overordnet nivå bør ta opp spørsmål knyttet til håndtering av 

overskuddsmasser. Aktuelle arealer for mellomlager, behandling, massemottak og 

deponi bør vurderes ut fra områdets egnethet, og miljø- og samfunnsmessige 

konsekvenser.  Som tidligere påpekt har Maura-området tilgang til andre godkjente 

områder for lagring ev. deponering av masser. Behovet anses derfor per nå ikke å være 

til stede.  

Området består av dyrka og dyrkbar mark og en tilføring av masse vil stille strenge 

krav til kvalitet på massene og egnethet for oppfylling og seinere oppdyrking.  

Nydyrking forutsetter at området ikke tilføres eksterne masser, kun at eksisterende 

skogsterreng ryddes og tilrettelegges. Med tanke på jordkvalitet vil dette området 

kunne oppnå bedre dyrkingsforhold uten tilføring av eksterne masser.  

Konklusjon/anbefaling  
Område A1 tas ut – dvs. at innsigelsen fra Fylkesmannen imøtekommes. De har med 

dette som forutsetning, trukket sin innsigelse i brev dat. 12.04.2019. 

Vedrørende A2: 

Statens vegvesen har påpekt behov for på lengre sikt å kunne utbedre fv.120, med noe 

mer omfattende tiltak enn det som nylig er utført som nødvendige strakstiltak for 

stabilisering av vegen i eksisterende trasé. 

Statens vegvesen tok opprinnelig initiativ til utarbeidelse av en reguleringsplan for 

slikt tiltak, noe som fra kommunens side ble ansett som vesentlig for å kunne 

akseptere en samtidig oppfylling/massemottak på tilliggende jordbruksareal. Dette 

planarbeidet ble etter varslet oppstart stanset fra vegvesenets side, da det ble ansett å 

bli for omfattende og kostbart, ift. et mer akutt behov for å kunne gjennomføre en mer 

begrenset og kortsiktig utbedring.  Vegvesenet har nylig bekreftet at de uansett anser 

et langsiktig stabiliseringsbehov å være til stede. Nordby Maskin har fremmet 

forslaget om å legge inn området for stabilisering/massemottak og vil så snart 

kommuneplanmessige avklaringer foreligger, igangsette reguleringsplanarbeid. 

Forhold vedrørende områdestabilitet, naturmangfold mm. forutsettes ivaretatt i den 

forbindelse. 
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Saken ble tatt opp med Fylkesmannen i drøftingsmøtet 22.mars og hvor det ble 

nærmere redegjort for behovet for stabiliseringstiltak i tilknytning til fv.120. 

Fylkesmannen har i sin siste uttalelse, brev dat. 12.04.2019, påpekt at innsigelsen 

opprettholdes dersom oppfyllingsareal på dyrka jord avsettes i kommuneplanen. De vil 

imidlertid ikke være i mot en reguleringsplan med nødvendige stabiliseringstiltak for 

fv.120. Inngrep i dyrka mark på 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 dyrkingskvalitet/LNF-formål.  

 

Konklusjon/anbefaling 

Område A2 opprettholdes, men på klare vilkår innarbeidet i planbestemmelsene, også 

på forhold som må ivaretas gjennom utarbeidelse av reguleringsplan for området. 

Dette kan medføre at størrelse på arealet blir redusert ift. det som er avsatt. 

Bjerke stadion – Maura - endring av arealformål fra friområde til idrettsformål 

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til at deler av området omdisponeres fra 

friområde til idrettsformål, av hensyn til areal og transportplanlegging og barn og 

unge. Området har også store dyrkbare jordressurser og de fraråder idrettsanlegg av 

hensyn til jordvern.  

Administrasjonens vurdering 

Kommunen har stilt seg noe uforstående til Fylkesmannens uttalelse/innsigelse til 

dette området. Det er nå gjennomført en konsekvensutredning og ROS-analyse ifm. 

kommuneplanen, samt en oppdatert ROS-analyse ifm. reguleringsplanen, som anses å 

svare ut de aktuelle temaene i den sammenheng.  

Bakgrunn for planforslaget: 

Maura er et forholdsvis stort tettsted – med nærmere 4000 innbyggere i tilknytning til 

selve tettstedet, og over 5000 innbyggere innenfor skolekretsgrensen. Maura har per i 

dag kommunens største barneskole, med godt over 500 elever. Dette tilsier også stor 

idrettsaktivitet av barn- og unge. Per i dag har idrettslaget ca. 450 aktive medlemmer. 

Bjerke stadion har eksistert i flere generasjoner og har naturlig nok utvidet sine 

fasiliteter og arealer etter hvert som befolkningen har vokst, og dette i full forståelse 

med kommunen som grunneier på området. Bjerke stadion og framtidig utvikling av 

aktiviteter i tilknytning til dette er også omtalt og innarbeidet i vedtatt 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, med tilhørende handlingsprogram.  

Bjerke stadion dekker fortrinnsvis et viktig lokalt behov. I alle tettstedene legges det 

vekt på å gi et slikt tilbud i lokalområdet, nær skole og boområder. Om aktivitet 

begrenses her og ev. i større grad tenkes lagt til Nannestad sentrum, vil dette medføre 

økt behov for transport, noe som ikke vil være ønskelig eller anses i tråd med 

nasjonale og regionale føringer.  Gang- og sykkelvegnettet er også dårlig utbygd 

mellom tettstedene, så bil- og busstransport vil være mest aktuelt.  

 

Det påpekes at stadionområdet vil kunne gi muligheter for ulike idrettsaktiviteter, ikke 

bare fotball, og anses slik å være et nærmiljøanlegg, like mye som et idrettsanlegg.  

Nannestadspeiderne har tilhold her og det er muligheter for hvem som helst som ellers 

ønsker å benytte området til ev. annen idretts-/fritidsaktivitet, å gjøre det. Området 

dekker slik et svært viktig behov for idrett- og andre fritidsaktiviteter for tettstedets 

barn og unge, ifm. skole og fritid, og er fra kommunens side sterkt ønsket opprettholdt 

og styrket. 
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En omdisponering fra friområde til idrettsformål anses ikke å hindre barn- og unges 

aktivitet i området. Området er i dag til dels avskoget og brukes til «vanlig 

fritidsaktivitet» - i hovedsak for gjennomgang på turstier  gjennom området, for lufting 

av bikkjer og hester. Denne aktiviteten og muligheten for gjennomgang forutsettes 

opprettholdt, selv om det legges til rette for baneanlegg i området. Det blir plass både i 

ytterkant og mellom banene, og ellers over banene når de ikke er i bruk. Deler av 

skogområdet skal også beholdes.  

Området anses slik, gjennom opparbeidelse av grasbaner, å bli bedre tilrettelagt og 

tilgjengelig for barn- og unges lek og aktivitet, enn hva det er i dag. Tilgjengeligheten 

for bevegelseshemmede vil også i større grad ivaretas ved en viss tilrettelegging, noe 

som må vurderes som positivt.   

Nannestad sentrum og tettsted har sine fasiliteter, med tanke på fotballanlegg, hall og 

etter hvert svømmehall. Dette er tilbud til hele kommunens befolkning og ikke minst 

til elever på ungdomsskolen og den videregående skolen som er lokalisert her.  

Det er imidlertid begrenset med tilgjengelige arealer for ev. utvidelse av utendørs 

ballaktivitet i tilknytning til eksisterende anlegg.  De enkelte tettstedene må derfor gis 

mulighet for å kunne opprettholde og i nødvendig grad videreutvikle sine lokale 

idrettsanlegg for lokale behov.   

Historikk - utviklingen av Bjerke stadion 

Deler av arealene i tilknytning til Bjerke stadion, var opprinnelig regulert i 

reguleringsplanen for Kopperudmoen industriområde, vedtatt i 1982. I denne 

reguleringsplanen var også et ca. 40 daa stort areal, lengst vest i området, regulert til 

byggeområde offentlig formål – fengselstomt.  

Staten ved Justisdepartementet sto som eier og tomta var tiltenkt bygging av et 

ungdomsfengsel. Dette ble imidlertid ikke gjennomført og ved kommuneplan-

rulleringen i 2007, ble det offentlige byggeområdet tatt ut og avsatt til framtidig 

friområde, for å sikre mulig utvidelse av idrettsarealene på Bjerke stadion. 

 

Den nevnte fengselstomta ble solgt til Nannestad kommune i 2008 og i 

kjøpekontrakten mellom justisdepartementet og kommunen var det satt bl.a. følgende 

vilkår for salg: 

- Kjøper skal regulere og utvikle eiendommen som et frilufts- og idrettsområde i 

henhold til intensjonen som er nevnt i pkt. 11 og kommuneplanen. 

- Reguleringsplan for eiendommen skal være utarbeidet innen 3 år.  

  

For å oppfylle vilkårene fra Justisdepartementet ble det i 2012 vedtatt en mindre 

endring av reguleringsplanen for Kopperudmoen industriområde, ved at areal regulert 

til offentlig formål – ungdomsfengsel, ble endret til friområde, noe som da også var i 

samsvar med kommuneplanens arealdel.  

Utarbeidet forslag til reguleringsplan for Bjerke stadion, hvor området foreslås avsatt 

til idrettsformål, anses å være fullt ut i tråd med forutsetningene, og de plangrep som 

har vært gjort underveis for området. 

Når det gjelder jordvern vil området ikke gå varig ut av produksjon. Arealet består 

riktig nok av dyrkbar jord, men ved et ev. framtidig behov vil et slikt område greit 

kunne tilbakeføres og benyttes til jordbruksproduksjon.  

På dette grunnlaget ble saken tatt opp med Fylkesmannen i drøftingsmøtet 22.mars og 

hvor det ble nærmere redegjort for bakgrunnen for en slik endring av planformålet.  
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Fylkesmannen har i sin siste uttalelse, brev dat. 12.04.2019, påpekt at de etter en ny 

vurdering finner å kunne frafalle innsigelsen. De innser at Bjerke stadion primært vil 

være et lokalt anlegg og kommer slik ikke i konflikt med overordnede føringer for 

areal og transport, eller barn- og unges interesser. Heller motsatt.  

De etterlyser imidlertid en redegjørelse ift. medvirkning fra barn og unge, og 

redegjørelse ift. merknader til reguleringsplanen vedrørende ivaretakelse av 

jordressursene.  

Konklusjon/anbefaling 

Foreslått arealbruk på området opprettholdes. Forutsatt at innsigelse til 

reguleringsplanen svares ut, anses Fylkesmannens innsigelse til kommuneplanen 

vedrørende dette området, som trukket. 

7.5 Andre forhold/temaer omtalt i uttalelsene fra Fylkesmannen, 
  Akershus fylkeskommune og Statens vegvesen 

Konsekvensvurderinger  

Det ble gjennomført konsekvensvurderinger og ROS-analyser for nye områder tatt inn 

opprinnelig planforslag. Disse er i forbindelse med revidert planforslag supplert og endret for 

de aktuelle områdene som omfattes av de foreslåtte endringene.  

 

Verna vassdrag blir ikke berørt og øvrige påpekte forhold anses å være vurdert og ivaretatt i 

planforslaget, selv om hvert enkelt tema ikke er spesifikt er nevnt.  

Jordvern – oppfølging av nasjonale og regionale føringer 

Kommunen har, både i opprinnelig planforslag og nå i revidert planforslag, redusert 

framtidige utbyggingsarealer betydelig. Jf. arealtabeller.  

Kommunen har tatt ut 1252 daa - utbyggingsområder/golfareal, fra gjeldende kommuneplan, 

hvorav betydelige arealer med dyrka og dyrkbar mark. Nye områder inn er i revidert plan 

forslag redusert til 302 daa, mot 1100 daa i opprinnelig planforslag. Dvs. en reduksjon på 800 

daa.  Samtidig er 1200 daa endret fra formål nåværende og framtidig boligbebyggelse til 

landbruks-, natur og friluftsformål - LNF.  

Kommunen anser dette samlet sett, som et betydelig bidrag til ivaretakelse av dyrka og 

dyrkbar jord. 

Forslag til langsiktige grønne grenser 

Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune anbefaler å ta ut grønn grense for tettstedene 

Maura, Åsgreina og Eltonåsen og kun fastsette grønn grense for prioritert tettsted, dvs. 

Nannestad. De fraråder at grønn grense i Nannestad sentrum/tettsted omfatter dyrka og 

dyrkbar jord og mener derfor at Fjellet og området østover mot E16 tas ut.  

Foreslåtte grønne grenser i Maura, Åsgreina og Eltonåsen var vurdert og foreslått lagt inn ut 

fra kriteriene ift. avstand mellom skole, boliger og sentrale funksjoner i tettstedene. Dette lå 

også til grunn for «grønn strek» i gjeldende kommuneplan.  Dette med hensikt å gi signaler og 

forutsigbarhet ift. en langsiktig utvikling.  

Kommunen foreslår likevel å ta ut disse grensene nå, men anser det som hensiktsmessig ved 

utarbeidelse av tettstedsanalyser for tettstedene, og når dimensjoneringsgrunnlag skal utredes 

nærmere, også å gjøre vurderinger ift. aktuelle grønne grenser, selv om disse ikke er nedfelt 

på plankartet.  

Når det gjelder grønn grense rundt Nannestad tettsted, vurderer kommunen det riktig å inntil 

videre opprettholde grensen som foreslått. Det foreslås kun en mindre justering i øst, ved at 

grensen settes sør for dyrka mark på Fjellet. Området mellom eksisterende boligområde på 
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Preståsen og E16 anses å være et langsiktig viktig utviklingsområde og at utvikling i dette 

tilfellet må kunne gå foran vern, slik RPATP gir føringer på.   

Naturverdier – vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

Kommunen anser at slike vurderinger i tilstrekkelig grad er vurdert i tilknytning til det enkelte 

område, slik det framgår av KU/ROS-analysene. Nye områder inn er ellers svært begrenset 

ift. områder som totalt sett er tatt ut.  

For øvrig opplyses det at kommunen høsten 2018 utarbeidet et forslag til kommunedelplan for 

naturmangfold, som ble sluttbehandlet og vedtatt i mars 2019. Planprosessene for denne og 

kommuneplanens arealdel har gått delvis parallelt og overordnede føringer og bestemmelser 

knyttet til naturmangfold er tatt spesifikt inn i kommuneplanen, samtidig som de blir utdypet 

gjennom kommunedelplanen.  

I samfunnsdelen av kommuneplanen vedtatt 14.08.2018 framgår følgende:   

Mål for miljø:  

En miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og morgendagens 

innbyggere.  

Det er vedtatt 5 hovedstrategier for å oppnå dette. Pkt. 2 omhandler naturmangfold:  

Utarbeide et retningsgivende styringsverktøy for kommunen knyttet til naturmangfold, samt 

ha oversikt over verdifulle naturområder og arter i kommunen. 

 

Videre er det vedtatt at ivaretagelse av de viktige natur- og friluftsområdene i åsområdene og i 

ravinelandskapet under marin grense, skal være en viktig premiss for vår arealdisponering. 

Dette kultur- og naturlandskapet er viktige elementer som gjør Nannestad attraktiv som 

bokommune.  Noe som anses ivaretatt i arealplanen.  

 

I arealdelen av kommuneplanen er det for øvrig angitt bestemmelser og retningslinjer knyttet 

til naturmangfold og med føringer for arealplanlegging:  

3.2 Omhandler håndtering av overvann, og har føringer knyttet til ivaretakelse av naturlige  

      åpne flomveger.  

5.   Omhandler krav til utforming av eksisterende og framtidige boligområder, bl.a.:    

      plassering av byggverk med hensyn til terreng, visuelle kvaliteter og miljø, samt krav til  

      utnyttelsesgrad og grøntarealer innenfor byggeområder.  

7.   Omhandler naturmiljø og grunnforhold, bl.a. forbud mot tiltak og arbeid langs  

      vann og vassdrag, samt krav knyttet til verdifull natur og biologisk mangfold og  

      landskap. Under denne bestemmelsen er det en retningslinje som er knyttet opp  

      mot denne planen: Kommunedelplan med temakart for biologisk mangfold skal  

      legges til grunn for all kommunal saksbehandling der det er relevant.  

10. Angir bestemmelser knyttet til LNF-områder og tiltak innenfor markagrensen. 

11. Angir bestemmelser knyttet til hensynssonene, hvor følgende hensynssoner  

      ivaretar naturmangfold: Utvalgt kulturlandskap i jordbruket: «Øya – Nordre Eik»  

      (H510) Videre vises det til egne bestemmelser knyttet til verneområder etter  

      naturvernloven og naturmangfoldloven (H720).  

13.1 Omhandler krav til øvrige byggeområder der det for enkelte områder er krav til  

        ivaretagelse av naturmangfold. 

 

Masseforvaltning – behov for overordnet plan 

Både Fylkesmannen, fylkeskommunen og Direktoratet for mineralforvaltning påpeker behov 

for å utarbeide en masseforvaltningsplan.  En plan hvor de mineralske ressurser i kommunen 

kartlegges, som omhandler forvaltning av ikke-fornybare ressurser, samt forvaltning av 

overskuddsmasser.  
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Nannestad kommune har bestemmelser i kommuneplanen om at gjenbruk av masser skal stå 

sentralt og at det skal utarbeides massehåndteringsplan ved byggeprosjekter der det må fjernes 

masser som ikke kan gjenbrukes.  

Det er ønskelig å sikre at mest mulig av rene naturlige masser kan gjenvinnes. I den 

sammenheng må det også kartlegges områder hvor det er behov for masser. Aktuelle arealer 

for mellomlagring, behandling og massemottak og deponi bør vurderes ut fra områdets 

egnethet, og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser.  

Det forventes at mellomlager og deponier som innebærer vesentlige terrenginngrep eller tar 

imot andre typer overskuddsmasser enn rene, naturlige masser, avklares i kommuneplanen og 

reguleres. Områder til utfyllingsformål skal ha et reelt behov for masser. Det skal ikke være et 

tiltak for å bli kvitt overskuddsmasser, og massene må ha egenskaper som gjør det egnet til 

bruksformålet. Områdestabilitet, jordvern, matproduksjon, kulturlandskap, naturmangfold, 

klimautslipp og forurensningsfare er temaer som må vurderes grundig og i sammenheng. En 

utfylling kan medføre fare for avrenning av partikler, miljøgifter, støy og støv. Utfyllinger vil 

også gi økt trafikkbelastning mens massemottaket er i drift. Det må gjøres en vurdering om 

utfyllingen må ha en tillatelse etter § 11 i forurensningsloven.  

Kommunen anser det som hensiktsmessig å gjennomføre en slik kartlegging og 

utredning/vurdering, før nye områder for massemottak legges inn.  

Kommunen anses per i dag å ha tilstrekkelig med områder tilgjengelig for formålet, og som 

foreløpig dekker behovet. Områdene er i Maura (Slettmoen og Herstua) og på Grani, sør for 

Eltonåsen. De førstnevnte er regulert og tilrettelagt for massemottak, mens sistnevnte område 

er under regulering, og hvor plan forutsettes vedtatt i nærmeste framtid.  

Samfunnssikkerhet og storulykkevirksomhet 

Fylkesmannens innsigelse vedrørende mangelfull oppfølging av fare for skred og flom anses 

ivaretatt gjennom hensynssoner innarbeidet i plankartet og med bestemmelser knyttet til dette. 

Dette er også et innsigelsespunkt fra NVE, som slik anses ivaretatt.  

Når det gjelder storulykkevirksomhet så har Nannestad kommune registrert én slik 

virksomhet. Det er gjennom dialog med DSB konkludert med at det foreløpig ikke foreligger 

grunnlag for å legge inn egen hensynssone/risikosone ift. virksomheten. Farepotensialet skal 

vurderes av virksomheten selv, gjennom en kvantitativ risiko-analyse, noe som foreløpig ikke 

foreligger. Dette er det DSB som ev. pålegger virksomheten å gjennomføre ifm. søknad om 

tillatelse/fornying av tillatelse.  Virksomheten i dette konkrete tilfellet anses å utgjøre liten 

risiko, og det er heller ikke planer for utbygging/aktivitet i nærområdet.   

 

Kontor og handel – type næring - § 9 i bestemmelsene 
Her er det gjort en liten presisering ift. kontorarbeidsplasser slik Fylkesmannen påpeker. Det 

ønskes imidlertid tilrettelagt for en viss detaljhandel, fortrinnsvis dagligvarer også i de mindre 

tettstedene, slik det allerede er tilrettelagt for og etablert i dag.  

Klimatilpasning 

Her er det i bestemmelsene lagt inn en klimafaktor på 1,5 slik Fylkesmannen anbefaler. 

Støy 

Her er det i gjort presiseringer i bestemmelsene, slik Fylkesmannen anbefaler.  

Parkeringspolitikk/bestemmelser 

Både Fylkesmannen og fylkeskommunen omtaler dette – behov for parkeringspolitikk. Dette 

anses per i dag ikke hensiktsmessig å gjennomføre, men det blir fortløpende vurdert hvorvidt 

det vil være et virkemiddel for å styre dette noe sterkere. 



47 
 

Områdeplan for Nannestad sentrum er nylig vedtatt, og forholdet ble også vurdert i den 

sammenheng, men foreløpig ikke ansett hensiktsmessig eller nødvendig.  

Retningslinje til hensynssoner – utvalgte kulturlandskap 

Fylkesmannen kommenterer gjeldende bestemmelser. Disse er endret og forholdet anses slik 

ivaretatt.  

Friluftsliv 

Fylkeskommunen etterlyser hvorfor det ikke er innarbeidet hensynssone friluftsliv ved skolen 

på Eltonåsen, slik det er gjort på Preståsen og i Maura.  Eltonåsen skole har regulert større 

grøntarealer ved skolen, men det er likevel nå innarbeidet hensynssone slik det er påpekt. De 

påpeker at slike hensyn også må ivaretas i større utbyggingsområder og nevner eksempelvis 

B30. Disse forholdene vil også bli vurdert ved gjennomføring av tettstedsanalyser som omtalt.  

Kulturminner 

Fylkeskommunen ser det som positivt at kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i 

Nannestad skal være retningsgivende for all plan- og byggesaksbehandling i kommunen, men 

ønsker at delområder gitt kulturminneverdi avmerkes som hensynssoner på plankartet. 

Gravhaug fra jernalder på gnr. 149 er feil omtalt i planforslaget (ifm. B48). 

Hensynssoner kulturminner, slik områdene ligger i kommunedelplanen, legges ved som eget 

temakart til arealdelen. Øvrige påpekte forhold anses ivaretatt gjennom planbestemmelsene.  

Gravhaugen er kjent og det var en forglemmelse at denne ikke ble opplyst som kulturminne 

ved vurdering av området B48. Dette området anbefales imidlertid ikke tatt inn og opprinnelig 

reguleringsplan opprettholdes for området. Her er gravhaugen ivaretatt.  

Statens vegvesen – øvrige merknader 

Rammeplan for avkjørsler er innarbeidet som eget temakart og forhold vedrørende støy er 

også ivaretatt i bestemmelsene.  

  



48 
 

8 Gjennomgang av øvrige høringsuttalelser med  
administrasjonens vurderinger 

Her gis en kort oppsummering av øvrige høringsuttalelser/innspill, med fortløpende 

kommentarer fra administrasjonen.  For øvrig vises til nærmere redegjørelser foran i 

dokumentet.  

FRA ØVRIGE OFFENTLIGE INSTANSER:  

NVE Har innsigelser pga. mangel på hensynssoner og bestemmelser om kvikkleire, flom, 
nettanlegg og vernede vassdrag. 

 

Det har vært dialog omkring de påpekte forhold, som nå er ivaretatt i planforslaget. 
Hensynssoner framgår av egne temakart som vedlegg til planen og nødvendige 
forhold er innarbeidet i planbestemmelsene/retningslinjene. NVE har trukket sine 
innsigelser ved brev dat. 17.04.2019 

Forsvarsbygg 
Viser til tidligere innspill om arealformål, hensynssoner, støy og at tilgrensende 
formål bør være LNF. Ønsker videreføring av Steinsgård skytebane. 

 
De påpekte forhold er ivaretatt i planforslaget.  

Avinor AS 

Ber om at rekkefølgekrav i 12.1 om GS-veg endres og at det innarbeides romsligere 
bestemmelser om tillatt virksomhet. Ønsker hensynssone og temakart om 
restriksjonsplan, samt tillegg i 11.2 om turbulensvurderinger. 

 

De aktuelle punktene i bestemmelsene er omarbeidet i tråd med innspillet, men 
slik at de fortsatt sikrer de aktuelle forhold både vedrørende gjennomføring av 
gang- og sykkelveg og hvilke typer virksomheter som kan tillates etablert i området. 
Videre er hele hensynssone H190 tatt inn som påpekt. Øvrige restriksjoner 
framkommer av egne temakart.  

Hafslund Nett 
AS 

Mangler hensynssone og bestemmelser for høyspennings luftledninger. 
 

 

De påpekte forhold er ivaretatt i planforslaget, ved at hensynssoner for 
regionalnettets høyspennings luftledninger er innarbeidet i plankartet.  Øvrige 
forhold tas til orientering for oppfølging i øvrig arealplanlegging.  

Direktoratet for 
mineral-
forvaltning 
med 
Bergmesteren 
for Svalbard 
(DMF) 

Oppfordrer til at det utarbeides en kommunedelplan om masseforvaltning/ 
råstoffsituasjonen. Bør unngå å båndlegge registrerte mineralressurser gjennom 
arealbruk som bygger ned forekomster eller legger andre begrensninger for 
framtidig utnytting av ressursene, f.eks. ved bruk av hensynssoner og retningslinje. 
Ber kommunen gjør en vurdering av om grusressursene på Moreppen (N5b, N6a, 
N7b) kan utnyttes før ressursen bygges ned. 

 

Fylkesmannen har også påpekt behov for å se på masseforvaltningen på et mer 
overordnet nivå, kartlegge tilgang på ressurser, ressursbruk og vurdere behov for 
massemottak. Kommunen ser nødvendigheten av at et slikt planarbeid 
gjennomføres på sikt. Kommunen anser at vi per i dag har god oversikt over 
situasjonen. Vi har også innarbeidet en planbestemmelse som sikrer en vurdering 
av grus- og pukkressurser før ev. båndlegging skjer.  

Ruter AS 
Mener B47 vil føre til økt bilbruk. De har tidligere hatt innspill om mulig lokalisering 
av et bussanlegg, som ikke er tatt med.  
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Det vises til kommentarer til Fylkesmannens, Akershus fylkeskommunes og Statens 
vegvesens uttalelse/innsigelse til område B47 i planforslaget. Området er foreslått 
unntatt rettsvirkning inntil tettstedsanalyse/kommunedelplan er gjennomført.  
Kommunen er positiv til å drøfte lokalisering av ev. nytt bussanlegg, men anser det 
som hensiktsmessig at Ruter selv tar videre initiativ til dette. Kommunen kan 
foreløpig ikke sette av et konkret område, uten å vite noe mer om behov og formål, 
og hva som kan være en hensiktsmessig lokalisering.   

Bane NOR SF 
Ber om tegnetekniske endringer ifm.  Gardermobanen. Er i mot kommersiell 
parkeringsvirksomhet som konkurrerer med kollektivtransport til flyplassen. 

 

Dette er ivaretatt i planforslaget og uttalelse ift. kommersiell parkeringsvirksomhet 
tas til orientering.   

 

FRA LAG OG FORENINGER: 
Norsk Ornitologisk 
Forening avd. Oslo 
og Akershus 

Mener Engelsrudhagen må bevares pga. biologisk mangfold, raviner osv.  
Bjørkemåsan må bevares pga. storspove (rødlistet, VU) og CO2 lager. N5b bør 
tas ut pga. naturtype under hardt press (flate moer med barskog). 

 

Engelsrudhagen er regulert i en områdeplan, og det er for delområder vedtatt 
egne detaljreguleringsplaner. Det er i vestre del av området opparbeidet 
veger, vann og avløp og slik forberedt for utbygging. Det anses derfor ikke 
relevant å vurdere bevaring av dette området nå. De påpekte forhold anses 
utredet, vurdert og avklart.  Det samme gjelder for Bjørkeåsen hvor det også 
nå forberedes for utbygging.  Største delen av N5b forslås tatt ut, etter 
innsigelse og anbefalinger fra overordnede myndigheter.  

Nannestad bondelag Støtter jordvern. 

 
Tas til orientering.  

Forum for natur og 
friluftsliv Akershus 

Håper kommunen vil etterstrebe å være arealnøytral og «fortette med 
kvalitet», ha et godt kunnskapsgrunnlag om naturverdiene og bruken av 
området som skal fortettes, ivareta grønne lunger, korridorer og ferdselsårer 
for biologisk mangfold og befolkningen. Er og opptatt av fremmede arter, 
kantvegetasjon, størrelse grøntarealer og ferdselsårer. Støtter 
Naturvernforbundets forslag til pkt. 7.3 om registrering. 

 

De påpekte forhold anses ivaretatt i nødvendig grad gjennom planen og 
bestemmelsene. For øvrig vises det til kommunedelplan for Naturmangfold 
som ble vedtatt i mars 2019. 

Nannestad sankelag Støtter 7.2 om beiteområder. 

 
Tas til orientering.  

Nannestad 
historielag 

Ønsker hensynssoner for kulturminner, særlig rundt Nannestad kirke, 
Nannestad sentrum syd. Savner henvisning innledningsvis. Behov for 
kulturminneplan for utmark. 

 

Hensynssoner for kulturminner er innarbeidet som eget temakart og med 
tilhørende planbestemmelser som anses å ivareta forholdet. Øvrige tas til 
foreløpig orientering. 

Naturvernforbundet 
i Nannestad og 
Gjerdrum 

Foreslår endringer i 2.1 om avskoging og 7.3 om registrering av naturverdier. 
Mener 7.1 om forbud langs vassdrag må respekteres. Etterlyser Løysa i 7.1. 
Støtter administrasjonens forslag med unntak av B18 og Bjørkemåsan.  
Er sterkt imot A1. 

 

De påpekte forholdene anses ivaretatt i planforslaget på en hensiktsmessig 
måte. Løysa er innarbeidet i pkt. 7.1. Øvrige tas til orientering. 
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Prestmosen nord 
velforening 

Mener Bjørkemåsan må bevares, som det viktige landskapselementet den er 
både i klimagass-, nedbørsbuffer- og naturmangfoldsammenheng og 
rekreasjonsområde. 

 
Viser til kommentar over, til uttalelsen til Norsk ornitologisk forening.  

 

FRA PRIVATPERSONER, UTBYGGERE OG KONSULENTER PVA. 
GRUNNEIERE/UTBYGGERE: 
Hilde Jaavall Ønsker 81/36 som boligformål. 

 

Det er gjort en helhetlig vurdering om å endre dagens arealformål på en rekke 
spredte boligområder, fra nåværende bolig til LNF. Dette for å begrense videre 
boligutbygging i disse områdene, da det ikke er ønskelig ut fra overordnede 
føringer. Utbygging skal styres mot tettstedene og fortrinnsvis til Nannestad 
sentrum.  Det er imidlertid innarbeidet en planbestemmelse som sikrer at nyere 
fradelte tomter likevel kan bebygges. Dette vil ivareta denne muligheten for 
81/36.  

Statkraft 
Orienterer om sine planer for fjernvarme i Nannestad sentrum og ønsker å 
komme i dialog med kommunen og utbyggere.  

 

Det er innarbeidet bestemmelser og utarbeidet eget temakart som viser 
konsesjonsområdene i Nannestad sentrum og på Gardermoen.  

Else Nævdal Ber om at K3 tilbakeføres til LNF- og boligområde. 

  

Det vises til innsigelse fra Fylkesmannen på samme område og kommunens 
kommentar til denne. Kommunen kan ikke anbefale at området tas ut, men 
opprettholdes for utbyggingsformål i tilknytning til flyplassen.   

Øvre Romerike 
Prosjektering AS 

Det savnes en vurdering av rekkefølgekrav om Tverrvegen knyttet til B30. Ber 
om at rekkefølgekravet tas ut. Hvis det var boligene i B30 som reelt sett utløste 
rekkefølgekravet, ville det for å få et realistisk grunnlag for finansiering av 
Tverrvegen, vært naturlig å følge dette opp i etterfølgende reguleringssaker i 
området. Vegsystemet tåler full utbygging av B30 uten at nye veger er påkrevet 
fra en kapasitetsmessig synsvinkel. Bygging av gang‐ og sykkelveg langs deler av 
Åsvegen, kan være en bedre strategi for tiltak de nærmeste 10‐20 årene. 

 

Kommunen ønsker å opprettholde rekkefølgekravet, men har i bestemmelsene 
nyansert noe ift. hvordan rekkefølgekravet kan ivaretas. For øvrig vises det til 
Fylkesmannens innsigelse til området, samt anbefalinger også fra øvrige 
myndigheter om å redusere eller ta området ut, og hvordan kommunen har 
kommentert/svart ut dette.   

Bjerke almenning 
Ønsker at 2,5 dekar grøntareal, del av 130/1, endres til næring, for å slå det 
sammen med 130/5. 

 

Kommunen ser det ikke som ønskelig eller hensiktsmessig å endre planformålet 
på området. Det vil uansett være behov for en grønn buffer mellom næring og 
boligområder. Formålet opprettholdes derfor.  

Øvre Romerike 
Prosjektering AS 

Ønsker at grønn grense i Maura blir som i 2013. Uttalelsen gjelder 129/9 
spesielt. 

 

Etter en vurdering av innspill fra overordnede myndigheter vedrørende grønn 
strek/grense, har vi valgt å ta ut grønn grense for tettstedene Maura, Åsgreina 
og Eltonåsen. Vi anser at en slik grense uansett ikke er hensiktsmessig på 
nåværende tidspunkt. Langsiktig utbyggingsretninger vil bli nærmere vurdert 
gjennom tettstedsanalyser/kommunedelplaner for tettstedene.  

Øvre Romerike 
Prosjektering AS 

Ønsker at grønn grense i Åsgreina blir som i 2013. Uttalelsen gjelder 98/2 m.fl. 
spesielt. 



51 
 

  Jf. kommentar over.  

Øvre Romerike 
Prosjektering AS 

Ønsker at grønn grense i Maura blir som i 2013. Uttalelsen gjelder 148/3 
spesielt. 

 
Jf. kommentar over.  

Øvre Romerike 
Prosjektering AS 

Ønsker at grønn grense i Maura blir som i 2013. Uttalelsen gjelder 130/3 
spesielt. 

 
Jf. kommentar over.  

Øvre Romerike 
Prosjektering AS 

Ønsker å videreføre golfbane med tilhørende anlegg i Åsgreina. 

 

Tas til orientering.  Kommunen har vurdert dette ifm. kommuneplanrulleringen 
og ser dessverre golfbaneprosjektet som ikke lenger realistisk gjennomførbart. 
Området har ligget inne i flere kommuneplanperioder uten å ha kommet til 
realisering og med skjerpede, nasjonale og regionale føringer ift. jordvern, anses 
det riktig å ta området ut.  

Øyvin Granaas Ønsker deler av 7/7 som framtidig boligformål. 

 

Det vises til uttalelser, innsigelser og anbefalinger fra overordnede myndigheter 
vedrørende utbygging utenfor tettstedene, og kommunens vurderinger og 
kommentarer til dette. Bygging utenfor tettstedene frarådes, ut over det som 
kan tillates innenfor avsatte områder for spredt utbygging. Innspillet kan derfor 
ikke imøtekommes.  

Eline Rasmussen / 
Advokatfirmaet 
Hjort DA 

Er imot omdisponering av et betydelig og viktig friområde på 145/91 til 
idrettsanlegg. Det er ikke dokumentasjon på om det foreligger et reelt behov. 
Det vil medføre en betydelig økning i biltrafikken. En alternativ lokalisering må 
vurderes. Mangler dokumentasjon på at hensynet til trafikksikkerhet er 
tilstrekkelig ivaretatt. Eventuelle krav til trafikksikring bør fremgå av 
rekkefølgebestemmelsene. 

 

Det vises til Fylkesmannens uttalelse og innsigelse, som etter nærmere 
vurdering og dialog er trukket (brev 12.04.2019). Trafikkforhold mm anses 
vurdert og ivaretatt i nødvendig grad i reguleringsplanforslaget.  Området 
foreslås derfor opprettholdt som idrettsformål.  

Andre 
Johannessen 

Er imot B47 da de ønsker at området forblir skog. Infrastrukturen på Maura er 
ikke god nok. Skolen er heller ikke stor nok for ytterlige vekst og det mangler 
varierte fritidstilbud. Det er mye flystøy. 

 

Det vises til uttalelser med innsigelser og anbefalinger fra overordnede 
myndigheter vedrørende dette området, og kommunens vurdering og 
anbefaling om at området foreløpig unntas rettsvirkning. 

Nannestad 
almenning 

Ønsker 7/34 m.fl. på Rustadmoen som framtidig boligformål. 

 

Det vises til uttalelser med innsigelser og anbefalinger fra overordnede 
myndigheter vedrørende utbygging utenfor tettstedene, og kommunens 
vurderinger og kommentarer til dette. Bygging utenfor tettstedene frarådes, ut 
over det som kan tillates for spredt utbygging. Innspillet kan derfor ikke 
imøtekommes.  

Hans-Christian 
Knevelsrud 

Ønsker deler av 90/1 som framtidig boligformål. 

 

Åsgreina anses å ha tilstrekkelig med boligreserver i allerede regulerte og 
avsatte boligområder i planperioden. Det foreslås gjennomført en 
tettstedsanalyse/kommunedelplan for området og denne vil også avklare 
framtidig boligbehov og hensiktsmessig lokalisering av disse.  Innspillet kan ved 
denne planrulleringen ikke imøtekommes.  
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Nordby 
Eiendomsselskap 
AS / Plan1 AS 

Ønsker grønn strek i Maura utvidet mot nord og øst, for større forutsigbarhet og 
mulighet til framtidig kollektivlinje. 

 
Jf. kommentar over til ØRPs innspill vedrørende grønn strek.  

Jan-Erik Grønlien / 
Adv. Halvorsen & 
Co AS 

Ønsker deler av 89/13 som framtidig boligformål. 

 

Åsgreina anses å ha tilstrekkelig med boligreserver i allerede regulerte og 
avsatte boligområder i planperioden. Det foreslås gjennomført en 
tettstedsanalyse/kommunedelplan for området og denne vil også avklare 
framtidig boligbehov og hensiktsmessig lokalisering av disse.  Innspillet kan ikke 
imøtekommes ved denne planrulleringen.  

Jørgen Ramstad 
m.fl. 

Ønsker deler av 92/1 som framtidig boligformål. 

 

Åsgreina anses å ha tilstrekkelig med boligreserver i allerede regulerte og 
avsatte boligområder i planperioden. Det foreslås gjennomført en 
tettstedsanalyse/kommunedelplan for området og denne vil også avklare 
framtidig boligbehov og hensiktsmessig lokalisering av disse.  Innspillet kan ikke 
imøtekommes ved denne planrulleringen.  

Bo Bedre AS 
Forslår endret avgrensning av B47. Beskriver en mobilitetsløsning som vil 
redusere klimautslippene og bilbruken. 

 

Det vises til uttalelser med innsigelser og anbefalinger fra overordnede 
myndigheter vedrørende dette området, og kommunens vurderinger og 
anbefaling om at området unntas rettsvirkning i påvente av gjennomføring av en 
tettstedsanalyse.   

Eline Rasmussen 
og Lars Erik 
Eriksen Løvaas / 
Plan1 AS  

Ønsker 145/10 innenfor grønn grense. 

 
Jf. kommentar over til ØRP vedrørende grønn strek/grense.  

Ingvild Holmang 
Viser til kjøp av tilleggsareal i 2013 og ber om at hele eiendommen blir 
boligformål. 

 

Næringsformålet er tatt ut, og øvrig del av eiendommen som tidligere har vært 
eksisterende boligformål er nå endret til LNF, i tråd med øvrige tilsvarende 
områder i kommunen. Grøntstrukturbelte mot næringsområdet er opprettholdt. 

Astrid Elisabeth 
Henriksen 

Er imot B47 pga. flystøy, skytebanestøy, trafikkstøy og skogens verdi. 

 

Det vises til uttalelser med innsigelser og anbefalinger fra overordnede 
myndigheter vedrørende dette området, og kommunens vurderinger og 
anbefalinger ift. å foreløpig unnta området fra rettsvirkning. Området avklares 
gjennom tettstedsanalyse/kommunedelplan for Maura. 

Opplysnings-
vesenets fond / 
Asplan Viak 

Ønsker gnr 27 bnr 1 og 626 som framtidig boligformål, da de ansees som bedre 
egnet enn allerede regulerte boligområder. 

 

Det er gjort en helhetlig vurdering ift. arealbehov i planperioden, og dette 
området anses ikke aktuelt å innarbeide ved denne kommuneplanrulleringen.  

Hans-Erik Lenvei Mener Bjørkemåsan må bevares, pga. karbonlager og rødlistearter. 

 

Området er regulert og forberedes i disse dager for utbygging. Bevaring anses 
derfor uaktuelt. Det vises også til kommentar til uttalelsen fra Ornitologisk 
forening.  
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Hans E Sundt 
Er imot utvidelse av Maura skole nordover, da det er mest dyrket mark og med 
en jordkvalitet som er den beste på Stenset. Foreslår heller å flytte parkering øst 
for Lauvåsvegen. 

 

Administrasjonen anser det som viktig å opprettholde arealformålet som 
foreslått, for å sikre en arealreserve ved eventuelt framtidig behov for utvidelse 
av Maura skole.  Innspillet anbefales derfor ikke imøtekommet.   

Rolf Vidar 
Mariboe 

Anbefaler at fortetting begrenses til enebolig (med sekundærleilighet), slik som i 
gjeldende kommuneplan, da forslaget kan medføre redusert kvalitet i 
eksisterende boligområder. 

 

Forslag om mulighet for tomannsbolig ble fremmet politisk og vedtatt tatt inn 
ifm. førstegangsbehandling av planforslaget. Administrasjonen anbefaler at 
dette opprettholdes, men det er gjort tilføyelser i planbestemmelsene, gjennom 
planretningslinjer, hvor det anbefales et minimum tomteareal, både for 
eneboliger og tomannsboliger.  Krav om minste uteoppholdsareal forutsettes 
også ivaretatt.  

Odd Erik Fanghol 
Ønsker at Gardermovegen 16 skal kunne utvikles fritt, uten innblanding fra 
Avinor. 

 

Området anbefales opprettholdt som mulig utviklingsområde i tilknytning til 
flyplassen.  Hvorvidt det er Avinor eller andre aktører som vil forestå utviklingen 
av området, tas ikke stilling til gjennom arealplanen. Planen viser arealformål og 
sikrer en hensiktsmessig utnyttelse av området uavhengig av hvem som er 
grunneier.  

Grønn Parkering 
AS / Adv. Lønnum 
DA 

Foreslår at fremtidsrettet og miljøvennlig el-bilparkeringsvirksomhet skal være 
tillatt innenfor Gnr 39 bnr 2, 6, 12 og 53 på Rutholen. 

 

Det anbefales å opprettholde krav om at  kommersiell parkeringsvirksomhet ikke 
kan tillates.  Kommunen ønsker en utvikling av disse områdene som bidrar til 
verdiskapning i kommunen. Det er derfor ønskelig med virksomheter som skaper 
arbeidsplasser og positiv aktivitet i området. Noe også regulerings-planene i 
området tilrettelegger for.   

Dag Bekkevar 
Ønsker at 84/8 skal opprettholdes som framtidig boligformål og være innenfor 
grønn grense. 

 

Eltonåsen anses å ha tilstrekkelig med boligreserver i allerede regulerte og 
avsatte boligområder i planperioden. Det foreslås gjennomført en 
tettstedsanalyse/kommunedelplan for området og denne vil også avklare 
framtidig boligbehov og hensiktsmessig lokalisering av disse.  Innspillet kan ikke 
imøtekommes ved denne kommuneplanrulleringen.  

Cartas AS v. Filip 
Rygg 

Ønsker å få til et unikt prosjekt innenfor område kalt Langerudlia – eiendommen 
14/1 med flere ved Åsvegen.  

 

Det ble også fremmet forslag om dette området ifm. varslet oppstart av 
planarbeid, men forslaget ble ikke imøtekommet. Det vises til mottatte 
uttalelser fra overordnede myndigheter vedrørende føringer i regional plan for 
areal og transport, og de vurderinger kommunen har gjort ift. bl.a. dette. 
Området vurderes ikke aktuelt å ta inn som utbyggingsområde.  

 

FRA POLITISKE PARTIER:  

Nannestad Høyre 
Støtter utvikling i Sandsnesseter og Maura, diagonalen fra Åmålkrysset til 
Herstubakken, oppgradering av Austadalsvegen, hyttebygging, 
tilrettelegging for variert næringsvirksomhet på gårdsbruk. Omdisponering 
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av noe landbruksareal må aksepteres. 

 

Innspillet tas til orientering. Det vises til øvrige innspill, innsigelser og 
anbefalinger fra bl.a. overordnede myndigheter, og de vurderinger og 
anbefalinger administrasjonen har gitt i forhold til disse.   

Nannestad bygdeliste, 
Nannestad MDG og 
Nannestad SV 

Mener Bjørkemåsan må bevares, som det viktige landskapselementet den er 
både i klimagass-, nedbørsbuffer- og naturmangfoldsammenheng. 

  

Området er regulert og forberedes for utbygging. Det anses verken 
realistisk eller riktig å vurdere bevaring av Bjørkemåsan nå.  Dette forholdet 
er tidligere vurdert og avklart. Det vises for øvrig til kommentarer til øvrige 
uttalelser vedrørende samme forhold.  
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9 Arealtabeller 

Ved høring/offentlig ettersyn ble det fra overordnede myndigheter etterlyst mer detaljerte 

oversikter over arealer som var tatt inn, tatt ut, hvor det var endringer av arealformål, samt 

endringer ift. dyrka og dyrka mark. Disse oversiktene ble oppdatert til drøftingsmøte med 

Fylkesmannen 22.02.2019 og legges ved her til informasjon. 

Arealformål Områdebenevnelse/ lokalisering Størrelse  

1. Områder tatt ut og tilbakeført til LNF-formål: 
(iht. kommuneplan 2013-2029)    

Framtidig bolig B24c – Eltonåsen vest 

B26b – Eltonåsen sør 

  20 daa 

320 daa 

Offentlig/privat 

tjenesteyting 

O13 – barnehagetomt Eltonåsen sør 

O17 – skoletomt Maura 

 43 daa 

 69 daa 

Golfbane med tilhørende 

virksomhet 

G1 + GV1-3 – Åsgreina   800 daa 

Framtidig næring  N1 – Kopperudmoen Maura 116 daa 

Totalt ut  1368 daa 

Kommentar: Av dette er ca. 750 daa fulldyrka og ca. 40 daa skog/dyrkbart. 

2. Eksisterende områder som ikke er regulert, og som foreslås opprettholdt: 

Framtidig bolig B18 - Nannestad sentrum nord 

B46 – Eltonåsen 

59 daa 

  8 daa 

Framtidig næring  N5a - Moreppen, nord for Aurvegen    

N6a - Moreppen, sør for Aurvegen (del ikke regul.) 

120 daa 

  16 daa 

Lufthavn K3 – Gardermoen vest 300 daa   

Totalt  503 daa 

Kommentar: Av dette er ca. 200 daa fulldyrka (i hovedsak innenfor K3) og ca. 

250 daa er skog/dyrkbart.  

3. Områder hvor det er endret arealformål:  

Fra næring til bolig Del av N19 – ved B30b Åsgreina (innarbeidet i 

forslag til reguleringsplan for området)  

  25 daa 

Fra friområde til 

idrettsformål  

Del av Bjerke stadion  

(48 daa dyrkbart)  

  48 daa 
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Fra grønnstruktur til 

off./privat tjenesteyting  

O35b – utvidelse skoleområde Maura 

(8daa dyrka, resten dyrkbart) 

O16b – utvidelse skoleområde Preståsen 

(15 daa dyrkbart)  

 14 daa 

 15 daa 

Fra off./privat tj.yting til 

massemottak  

Del av A3 som er under regulering – tidl. O13 som 

er tatt ut (barnehagetomt) 

(ikke dyrkbart)  

 20 daa 

Fra andre typer anlegg 

til LNF 

Øvre Nordby 98/1 (gårdstunet) er etter innspill fra 

FM endret tilsvarende hovedformålet i gjeldende 

reguleringsplan 

 

Fra nåværende og framtidig bolig-/næringsbebyggelse til LNF:  

Fra nåværende boligbebyggelse til LNF      300 daa 

Fra nåværende boligbebyggelse til LNF - spredt bebyggelse   880 daa 

Fra framtidig bolig- og næringsbebyggelse til LNF   145 daa 

Sum areal fra nåværende/framtidig bolig- og næringsbebyggelse til LNF 1325 daa 

 

4. Nye områder tatt inn i opprinnelig planforslag og som foreslås 
opprettholdt: 

Bolig B18b – Nannestad sentrum nord    28 daa 

Næring N5b – Moreppen, nord for Aurvegen  (red. fra 655 daa) 

N6b – Moreppen, sør for Aurvegen 

N7b – Moreppen, sør for Aurvegen  

  90 daa 

  15 daa 

  30 daa 

Fritidsbebyggelse F1 – Sandsnes gård     7daa 

Andre typer anlegg A2 – Fv. 120 Engelstadkorset (stabiliseringstiltak) 

A3 – Grani v. Gamle Åsvegen, Eltonåsen sør 

  45 daa 

  87 daa 

Totalt   302 daa 

Kommentar: Av dette arealet er 46 daa fulldyrka og 232 daa skog/dyrkbart. 

Areal nye områder er redusert med 800 daa ift. tidligere 1102 daa. 

(Dette inkl. B47 i Maura – 140 daa, som foreløpig unntas 

rettsvirkn.)  

5. Nye områder iht. opprinnelig planforslag som er tatt ut/redusert ifm. 
revisjon: 

Bolig B48 – Maura sør – tilbake til næringsformål    32 daa 
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Næring N5b – Moreppen (redusert fra 655 daa) 

N1 – Kopperudmoen, Maura øst  

565 daa 

116 daa 

Andre typer anlegg A1 – Maura øst – massemottak/oppdyrking   95 daa 

Totalt  808 daa 

Kommentar: Av dette arealet er 15 daa fulldyrka og 790 daa skog/dyrkbart. 

 

6. Områder som foreslås unntatt rettsvirkning iht. PBL § 11-16: 
Det forutsettes gjennomført tettstedsanalyser og kommunedelplaner, før endelig 

avklaring kan skje. 

Bolig B12 – Maura  

B47 - Maura 

B26a – Eltonåsen 

B30a+b – Åsgreina 

15 daa 

140 daa 

138 daa 

200 daa 

 

Summert fra arealoversiktene  i tabellene over – oversikt over dyrka og dyrkbar mark:   

Kommunen har i opprinnelig planforslag tatt ut:   746 daa dyrka mark 

           36 daa skog/dyrkbart  

 

Nye foreslåtte områder  - ytterligere tatt ut:      27 daa fulldyrka 

         790 daa skog/dyrkbart 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Områder som forslås opprettholdt fra tidl. plan   212 daa dyrka mark (K3)  

          340 daa skog/dyrkbart 

 

Nye områder som er foreslått tatt inn:      46 daa dyrka mark 

          232 daa skog/dyrkbart  

 

Områder endret arealformål fra grønt til utbygging/skole:       8 daa dyrka mark 

            21 daa skog/dyrkbart 

 

For øvrig vises det til kap. 7 foran – avsnitt om jordvern, samt tidligere utarbeidet skjema med 

oversikt over dyrka/dyrkbart areal innenfor de enkelte områdene.  

 

 


