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1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn og formål
Nordby Eiendomsselskap AS utvikler næringseiendom i Nannestad, med tanke på salg av 
byggemodne tomter, og har på den bakgrunn ervervet del av gnr. 32 bnr. 107 på Moreppen, 
med tanke på utnytting til næringsformål i tråd med overordnede planer. Næringsområdene 
på Moreppen utvikles under navnet Gardermoen Vest Næringspark av Nordby Eiendoms-
selskap AS, på bakgrunn av behov og etterspørsel etter næringsareal i nær tilknytning til 
hovedflyplassen, for å kunne stå for salg og utleie av næringseiendom og næringsbygg med 
begrenset reiseavstand fra flyplassen.

Nordby Eiendomsselskap AS har innledet samarbeid med hjemmelshavere på tilliggende 
eiendommer og ønsker å sette i gang en reguleringsprosess på i ca 134 daa næringsareal på 
Grasmogrenda. Planområdet er på i alt ca 172 dekar, og er av en slik størrelse at det utløser
krav til konsekvensutredning. Det er derfor nødvendig å utforme planprogram for 
planprosessen.

Området er tenkt regulert til byggeområde for næringsvirksomhet, med omkringliggende 
grønnstruktur, i tråd med gjeldende kommuneplan og gjeldende regulering. Det vil likevel 
være aktuelt å vurdere muligheten for å utvide rammene for bygningshøyder og utnyttelse 
som ligger i gjeldende planer. Det vil også være nærliggende å drøfte hva slags typer 
næring som kan tillates innenfor planområdet. Det skal ikke tilrettelegges for detaljhandel og 
arbeidsintensiv næring på planområdet. Kontorlokaler planlegges kun i nødvendig omfang 
knyttet til næringsvirksomheten i området.

Figur 1. Utsnitt av gjeldende kommuneplan som viser avgrensning av planområdet.
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Planområdet omfatter alle næringsarealene sør og vest for den interne regulerte vegen på 
Grasmogrenda næringspark, nærmere bestemt felt N1, N2, N3, N5 med omkringliggende 
grønnstruktur i gjeldende regulering.

Figur 2. Utsnitt av kommunens reguleringsplanbase som viser avgrensning av planområdet.

1.2 Kort om planprogram og konsekvensutredning
Gjeldende regulering for Grasmogrenda setter krav til utarbeidelse av bebyggelsesplan 
(detaljregulering), jfr reguleringsbestemmelsene pkt 1.1. Planen vil bli utarbeidet som privat 
detaljregulering. Da planområdene er så store at det er mulighet at de vil tilrettelegge for 
bebyggelse med mer enn 15000 kvm bruksareal, tas det i samråd med kommunen sikte på å 
utarbeide en detaljregulering med konsekvensutredning, jfr forskrift om konsekvens-
utredning § 2 og vedlegg I, pkt 1.
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I forkant av utarbeidelse av reguleringsplaner med KU skal det foreligge et forslag til 
planprogram iht. §4-1 i planloven. Første og annet ledd i denne lyder som følger: 
” § 4-1. Planprogram

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et 
planprogram som grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av 
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.”

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1 Beliggenhet
Områdene ligger vest for Gardermovegen fv 176 ved Grasmogrenda på Moreppen. Plan-
området er på ca 172 daa, som i hovedsak utgjøres av dyrka mark. Planområdet ligger om 
lag 4 km fra Nannestad sentrum (Teigebyen).

Figur 3. Oversiktkart som viser planområdets beliggenhet i regionen

Det er ingen bebyggelse på planområdet i dag. Utforming av adkomst til de ulike deler av 
planområdet er regulert i overordnet regulering fra 1996 og i detaljregulering for felt N4 i 
Grasmogrenda næringspark fra 2015.

2.2 Eiendomsforhold
Planområdet omfatter gnr./ bnr. 32/107 og del av 32/89, 32/90 og 32/22. Nordby 
Eiendomsselskap AS forestår reguleringsarbeidet i samarbeid med hjemmelshavere og 
rettighetshavere for de tilliggende eiendommene innenfor planområdet. 

2.3 Avgrensning og arealbruk
Planområdet er på ca 172 daa, og avgrenses av formålsgrenser i gjeldende planverk. Mot øst 
foreslås avgrensning tilpasset regulert senterlinje for adkomstvegen til Grasmogrenda 
næringspark. Kryssområdet mellom adkomstvegen og fv 176 Gardermovegen tas med, for å 
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regulere krysset og vegen slik den er bygget. Videre tas med området langs Gardermovegen, 
sørover til krysset med fv 530 Aurvegen, for å ha mulighet for å regulere gang- / sykkelveg 
på denne strekningen som ledd i å tilrettelegge for en trafikksikker adkomst for myke 
trafikanter til området.

Figur 4. Utsnitt av kommunens reguleringsplanbase. 
Brist i vegføring for intern veg, samt brå avslutning av 
etablert G/S-veg langs fv 176 Gardermovegen fra sør.

2.4 Teknisk infrastruktur
Hele planområdet er i bruk som dyrket mark i dag. Kun deler av den regulerte adkomstvegen 
til området er påbegynt, kun det sørligste krysset med fylkesvegen er ferdig opparbeidet.
Det er ingen bebyggelse på planområdet i dag, med unntak av en kommunal pumpestasjon 
langs Grasmovegen.

Det er ingen øvrig opparbeidet teknisk infrastruktur på området, bortsett fra at en høyspent-
ledning krysser planområdet. Det er planer om opparbeidelse av intern veg samt vann- og 
avløpsledninger i henhold til gjeldende regulering i nær fremtid. Dette vil også innebære 
vann- og avløpsledninger til ferdig regulerte arealer på nordlige del av Grasmogrenda 
næringspark samt på motsatt side av fv 176 Gardermovegen. Videre vil det også måtte 
etableres el-forsyningslinjer og telekommunikasjon i området. 

fv 176 Gardermovegen har en trafikkbelastning på ÅDT 2250 kjt / døgnet forbi planområdet.
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Figur 5. Planavgrensingen på flyfoto viser dagens arealbruk

Figur 6. Grunnkart med høydekoter.

2.5 Landskap

Sanddyne, maks høyde kote 207

Hovedsakelig flatt terreng, 
høydekote 203-204

Hovedsakelig flatt terreng 
høydekote 204-205

Oppbygget voll, maks høydekote 
206
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Planområdet er hovedsakelig flatt, med høyder slakt stigende fra sør til nord fra ca 203 –
205 moh. Inntrykket av en flate forstyrres av en ca 100 m bred sanddyne utenfor 
planområdet, som strekker seg fra ytterkant av planområdet og østover omtrent på midten 
av planområdet utstrekning. Sanddynen utgjøres av flyvesand, og er en vernet 
landskapstype. Noe lenger nord er det opparbeidet en voll på tvers av området, på 1,5-
2meters høyde. For øvrig varierer høyden på planområdet som nevnt ca 2 meter.

Figur 7. Bilde tatt fra sørlige del av intern adkomstveg mot nord. Halmballene ligger på sanddynen, fv 176 
Gardermovegen til høyre i bildet.

Figur 8. Bilde tatt fra sørlige del av Grasmovegen vest for planområdet, mot nordøst. 
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Figur 9. Bilde tatt fra nordlige del av Grasmovegen vest for planområdet, mot sørøst. Terrengvollen ses til venstre 
i bildet.

3. OVERORDNEDE RAMMER OG PREMISSER

3.1 Overordnede forutsetninger
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Vedtatt ved kgl. res. 12.06.2015. De nasjonale forventningene peker på mål, oppgaver og 
interesser som regjeringen mener det er viktig at fylkeskommunene og kommunene legger 
vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven i kommende fireårsperiode.
Forventningene skal legges til grunn for de nye fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid 
med regionale og kommunale planstrategier og planer, og for statlige myndigheters 
medvirkning i planleggingen. På denne måten skal forventningene bidra til bedre 
sammenheng mellom plannivåene og gjøre planleggingen mer forutsigbar, effektiv og 
målrettet. Forventningene er knyttet til tre hovedtema:

 Gode og effektive planprosesser
 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Planretningslinjene ble fastsatt ved kgl. res. av 26.09.2014. Hensikten med retningslinjene er 
å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og bidra til mer effektive 
planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom 
kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling.

Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til 
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 
og fremme helse, miljø og livskvalitet.
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3.2 Kommunale forutsetninger
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Nannestad (vedtatt 29.10.13) avsatt til 
fremtidig næringsvirksomhet.

Det er utarbeidet en strategisk næringsplan for Nannestad, som ble vedtatt i kommunestyret 
16.09.2014. Strategisk næringsplan er en temaplan som inngår i kommunens samlede 
planportefølje, men er ikke juridisk bindende. Planen er i stor grad basert på innspill fra 
næringslivet i kommunen.
Fra Næringsplanen kan refereres følgende:
"STRATEGIER – KOMMUNIKASJONSÅRER OG NÆRINGSOMRÅDER
1. Arbeide for at Nannestad tillates å utvikle næringsområder langs E16.
2. Oppnå regional aksept for å utvikle næringsområdene vest for flyplassen.
3. Etablere dialog med aktuelle grunneiere med sikte på å utvikle næringsområder i 
tilknytning til E16 og hovedflyplassen.
4. Etablere dialog med næringsaktører som søker nærhet til flyplassen eller E16."

"STYRKING AV EKSISTERENDE NÆRINGSLIV
Nannestads mål er at det lokale næringsliv gis mulighet for videre vekst og utvikling.
Suksessfaktorer
a) God dialog mellom kommunen og næringslivet
b)Tilgang til næringsarealer som samsvarer med næringslivets behov
c) Utdanning som er tilpasset næringslivets behov
d) Utvikling av næringsklynger rundt etablert virksomhet"

3.3 Reguleringsplaner i nærområdet
Området er regulert i ”Reguleringsplan for Grasmogrenda”, vedtatt 12.02.1996.
I tilknytning til dette er følgende øvrige reguleringsplaner utarbeidet:

- fv 176 Møllerstad ved Moreppen, vedtatt 26.05.2010
- Detaljregulering for felt N4 i Grasmogrenda næringspark, vedtatt 17.03.2015

Andre planer som legger føringer:
- Restriksjonsplan for flyplassen

Restriksjonsplanen er utarbeidet for å ivareta sikkerheten for flytrafikken ved lufthavnen, og 
innebærer begrensninger for bygg / installasjoner som kan påvirke luftrommet eller 
instrumentsystemer som flytrafikken er avhengig av. Restriksjonsplanen innebærer også 
begrensning av radiologisk forstyrrelse fra bygg / installasjoner, og for å avklare disse 
forhold må eventuelle planlagte tiltak gjennomgå en radioteknisk vurdering av hvorvidt 
tiltakets plassering, størrelse og utforming kan påvirke signalkvaliteten ved eksisterende 
radaranlegg ved lufthavnen.

4. ALTERNATIVE UTVIKLINGSMULIGHETER

Grunneier ønsker å utarbeide en detaljregulering med mulighet for noe fleksibilitet i typer 
næringsvirksomhet innenfor området. Det er pr. i dag ingen konkrete planer om tiltak i 
området. Det er derfor behov for å få en planavklaring og forutsigbarhet om hva som kan 
være mulig å få til av virksomheter og tiltak i framtiden.

Planområdet er i gjeldende plan regulert til industri, lager og kontor.

Grunneier har sett på flere alternative muligheter for framtidig bruk av eiendommene, og 
som er ansett å være innenfor næringsformålet:
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Flyplassrelatert:
 Verkstedvirksomheter for flyteknikk, bakkeutstyr, mv. 
 Lagervirksomhet knyttet til – flyfrakt/fryselager
 Næringsmiddelindustri – catering mv.
 Flyplassdrift og sikkerhet

Generelt:
 Verksted for reparasjon av lastebiler/personbiler/øvrig motorisert utstyr
 Event-/opplevelsevirksomhet, aktivitetsbasert næring. Typer næring basert på 

aktivitet (paintball-hall, laser-spill, lekeland, klatresenter mv)
 Lagervirksomhet
 Andre typer håndverksvirksomhet og lett industri

Hvilke reguleringsformål som vil være aktuelle, avhenger av hva området kan reguleres til. 
Det forventes tilbakemeldinger i fht overnevnte ifm offentlig ettersyn av planprogrammet og 
varsel om regulering.

Det anses at den utvikling av planområdet som det tilrettelegges for er i tråd med 
overordnede planer, og det er ikke vurdert alternativer slik saken står nå. Dermed blir det 
eneste alternativ til en utvikling av eiendommen, ikke å utvikle den (”0-alternativet”).

5. BEHOV FOR UTREDNINGER

Det er i kommuneplanens bestemmelser oppført hvilke temaer som kreves vurdert og 
utredet av forslagsstiller. I tillegg til det, foreslås utredet tema knyttet til bebyggelses-
mønster, utbyggingsetapper, anleggsfase(r) og grøntstruktur. Det gir følgende oversikt over 
utredningsbehov:

5.1 Konsekvenser for naturverdier, biomangfold og vannmiljø
Selve planområdet utgjøres av dyrket mark med kornproduksjon, med dyrking helt inntil 
tilliggende veger. I skillet mellom gnr/bnr 32/89 og 32/90 er anlagt en voll med kratt-
vegetasjon, og utgjør det vesentligste innslaget av naturlig vegetasjon på planområdet. 

Det vil være aktuelt å se på muligheter for grønnstruktur rundt næringsområdet, som 
skjerming mot tilliggende boligbebyggelse. Videreføring av prinsippet bak den regulerte 
grønnstrukturen i gjeldende regulering, vil medføre etablering av grøntsoner hvor det bare er 
dyrket mark.

Områdene øst for Gardermovegen er viktige vinterbeiteområder for elg. Det antas at 
planområdets grad av åpenhet og mangel av skjul, gjør at elgen mest benytter trekkveier i 
skogsområdene nord for dette for å komme østover.

Det er ikke registrert spesielle naturtyper, verneområder, viltforekomster, viltområder, 
foreslått vern, friluftsliv, inngrepsfri natur eller kulturlandskap innenfor planområdet, i hht 
artsdatabanken. Det er heller ikke registrert våtmarker eller åpent vann innenfor 
planområdet.

I forbindelse med planarbeidet vil det vurderes nærmere hvorvidt kunnskapsgrunnlaget er 
tilstrekkelig for å vurdere konsekvensene på naturmangfoldet. På bakgrunn av disse 
vurderingene skal konsekvensene for naturmangfoldet belyses, og eventuelt foreslå mulige
avbøtende tiltak.
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5.2 Konsekvenser for jord- og skogressurser
Området ligger nært vindavsetninger (flyvesand) og består av masser med god drenering. 
Dette medfører at området er vurdert som noe tørkeutsatt som landbruksjord. Selve 
planområdet utgjøres av dyrket mark med kornproduksjon, og det er ikke skogressurser 
innenfor planområdet. Planforslaget vil utarbeides som en oppfølging av gjeldende 
kommuneplan og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget vil legge opp til å utvikle arealer 
som i dag blir nyttet som dyrka mark, men som er avsatt som utbyggingsområder i 
gjeldende kommuneplan og er regulert.
Det anses ikke nødvendig å utrede konsekvenser av bruksendring på planområdet, da det er 
gjennomført på overordnet plannivå.

5.3 Konsekvenser for landskap og grønnstruktur
Utvikling av ubebygde arealer som er så flate som arealene på Grasmogrenda næringspark 
er, vil medføre en endring av landskapet. Områdenes skjerming mot omgivelsene må vies 
særskilt oppmerksomhet.

Utredningsbehov
Grøntdrag og snarveier/stier i området må vurderes i planarbeidene. Videre må det sørges 
for en tilpasning av utbyggingen som ivaretar landskapsvirkningen på en god måte.

5.4 Bebyggelsesmønster
Bebyggelsen vil sannsynligvis utgjøres av bebyggelse tilpasset lager/ logistikk sannsynligvis i 
1-3 etasjehøyder, og bebyggelsesmønsteret vil avhenge av hvor store eiendommer 
planområdet deles inn i. Tomteinndeling og bygningsutforming vil måtte vurderes nærmere 
og belyse virkninger av det planlagte bebyggelsesmønsteret.

Det er i gjeldende planer krav til innarbeidelse av grøntarealer i byggeområdene, og 
planforslagene vil bli utarbeidet slik at det ivaretar dette hensynet, også kombinert med 
hensyn til vilt. Bebyggelsen vil søkes tilpasset begrensningene i OSLs restriksjonsplan, og 
føringer som følger av radiologiske analyser.

Utbyggingsetapper og anleggsperiode
Et utbyggingsområde på ca 115daa vil sannsynligvis ta noen år å utvikle. Det vil vurderes 
konsekvenser av midlertidige ordninger, og vurderes bestemmelser vedrørende utbygging og 
anleggsfaser.

Utredningsbehov
Tiltakets konsekvenser på landskapet, og forholdet til omkringliggende bebyggelse må 
belyses og eventuelle avbøtende tiltak må vurderes. Det må vurderes behov for sol- / skygge 
studier og muligheter for landskapstilpasning. Det vil utformes bestemmelser om 
bygningsutforming i dialog med OSL, slik at hensyn til flysikkerhet og radiologiske forhold 
ivaretas.

5.5 Konsekvenser for kulturminner / kulturmiljø
Det er ikke utført arkeologiske undersøkelser på planområdet. Dette må gjennomføres i 
forbindelse med planprosessen. Behovet for arkeologiske undersøkelser er vurdert av 
kulturminnemyndigheten og er funnet betydelig.

Utredningsbehov
Kulturminnemyndigheten har krevet arkeologiske undersøkelser, som er under utførelse. Det 
vil i etterkant av feltperioden lages en rapport fra arbeidet, og vurdert videre oppfølgings-
behov. Det anses ikke å være utredningsbehov ut over dette.
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5.6 Konsekvenser for friluftsliv og rekreasjon
Det er i overordnet regulering avsatt grøntkorridorer på tvers av planområdet og buffersoner 
langs kantene. Det er også regulert et naturvernområde for å verne den delen av 
flyvesanddynen som berøres av reguleringsplanen mot inngrep. 

Utredningsbehov
Planforslaget vil søke å videreføre de hensyn grøntarealene i gjeldende regulering
representerer. Det må i konsekvensutredningen belyses eventuelle justeringer av planlagt 
grønnstruktur, og konsekvensene av dette ved analyser og beskrivelse. Eventuelle behov for 
avbøtende tiltak vurderes.

5.7 Vurdering av forurensning og støy
Arealene er så vidt man kjenner til ikke berørt av forurensning, og benyttes som dyrka mark 
idag. Planområdene er utsatt for flystøy. Utvikling til næringsformål vil medføre trafikk, og vil 
bidra til trafikkstøy på tilliggende veger. Omfanget av dette vil være et tema i planarbeidene, 
og være gjenstand for beregninger. Det vil som en del av planarbeidene gjøres vurdering av 
behovet for forebyggende tiltak mot forurensning av grunnvann, avhengig av hva slags 
næringsvirksomhet det tilrettelegges for. Det skal vurderes energiløsninger som bidrar til å 
redusere klimautslipp.

Figur 10. Planområdet vist på OSLs støysonekart for flystøy. Deler av planområdet ligger i rød sone.

Utredningsbehov
Omfanget av den støyen som virksomheten på planområdene genererer vil være et tema i 
planarbeidene, og evt være gjenstand for trafikk- og støyberegninger. 

5.8 Vurdering av ras og flom
Det er i bestemmelsene til kommuneplanen satt krav til geoteknisk vurdering ved regulering 
av områder under marin grense, angitt til ca 200 moh. Gnr. bnr. 32/89 ligger på ca 204moh, 
og består av breelvavsetninger. Grensen mot marine avsetninger ligger ca 500m mot vest. 
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Figur 11. Løsmassekart over området fra Norges geologiske undersøkelser. Kartet viser at planområdet utgjøres 
av breelvavsetninger.

Det er små høydeforskjeller i omkringliggende områder. Ca 620m mot nord vest krysser 
dagens terreng kote c+193. En høydeforskjell på 11m fordelt på 620m avstand gir en 
gjennomsnittlig helling på under 2%. Det vurderes at det vil være mulig å dokumentere 
områdestabilitet i medhold av NVEs veileder, uten ytterligere undersøkelser / boringer i felt.

Overvannshåndtering vil måtte håndteres lokalt. Dette vil måtte dimensjoneres for økte 
nedbørmengder.

Figur 12. Faresonekart for kvikkleire i området. En faresone i kategori lav faregrad vises ca 550 sørvest for 
planområdet. 

Med henvisning til NVEs retningslinje nr 02/2011, vurderes det ikke nødvendig å utrede dette 
temaet ytterligere, forutsatt at det innarbeides bestemmelser knyttet til lokal overvanns-
håndtering. Det forutsettes også at det innarbeides bestemmelser vedrørende geotekniske 
undersøkelser.
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5.9 Vurdering av fare for radon
Det er ikke registrert spesiell fare for radonforekomst på Moreppen. Dette hensynet ivaretas i 
TEK10, og trenger ingen særskilt utredning på planstadiet.

Figur 13. Kart som viser antatt faregrad for radon-forekomst i området. 

5.10 Konsekvenser for vannbalanse
Terrenghøyde og byggegrop/gulv underetasje må vurderes i forhold til grunnvannsspeilet, og 
det må vurderes i hvilken grad utbyggingen vil kunne påvirkes av grunnvannet. Det vil i 
planforslaget legges opp til lokal overvannshåndtering. 

Utredningsbehov
På bakgrunn av gjennomførte kartlegginger av grunnvannstand og erfaring med grunnens 
beskaffenhet vi det kunne gjøres vurderinger av adekvate tiltak for å unngå problemer med 
utilstrekkelig drenering. Videre må det ved analyser av dette materialet, og beskrivelser av 
planlagte tiltak vurderes behov for å innarbeide bestemmelser omkring dimensjonering av 
drenering for overvann, og forhold mellom bebyggelse og grunnvannsstand.

5.11 Vurdering av trafikk-kapasitet
Tilstøtende fylkesveier fv 530 og fv 176 synes å ha god kapasitet, og det antas at 
utbyggingen på Grasmogrenda ikke vil medføre behov for utbedringer av disse, annet enn 
kryssområdene. Dette har også blitt belyst ifm med behandlingen av detaljregulering for felt 
N4 på Grasmogrenda, vedtatt i mars 2015. Det tilrettelegges ikke for detaljhandel og 
arbeidsintensiv næring på planområdet. Kontorlokaler planlegges kun i nødvendig omfang 
knyttet til næringsvirksomheten i området.

Utredningsbehov
Når det er fastsatt hvilke typer næringsvirksomhet som området reguleres for, vil det bli
foretatt beregninger for fremtidig trafikksituasjon for både person- og varetransport i
tilknytning planområdet og på de tilstøtende fylkesveier. I forbindelse med dette vil det også 
være relevant å vurdere parkeringsbehov og –dekning på området.

Tilbud til myke trafikanter må vurderes og ses i sammenheng med eksisterende gang-
/sykkelvei langs Fv176. Trafikale konsekvenser av nye tiltak må synliggjøres.
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5.12 Vurdering av kollektivdekning
Det er gode muligheter for kollektivdekning med enkle grep, da fv 176 går rett forbi 
planområdet og det er etablerte bussruter forbi og holdeplasser inntil planområdet. Det er 
om å gjøre å tilrettelegge for at myke trafikanter kan utnytte de tilbudene som er på en 
enklest mulig måte ved å skape forbindelse på tvers mellom fv 176 Gardermovegen og 
Grasmovegen. Videre er det viktig å videreføre målsettinger i Regional plan for areal og 
transport, vedrørende å øke veksten i kollektivtransporten, ved å prioritere transportsystem 
som bygger opp om kollektivstrukturen. 

Utredningsbehov
Det må analyseres og beskrives hvordan det kan tilrettelegges for bussforbindelser til / fra 
kollektivknutepunktet på flyplassen, slik at nye arbeidsplasser i Akershus gjøres lett 
tilgjengelige for hele regionen.

Figur 14. Regional areal og transportstruktur, hentet fra Regional plan for areal- og transport des 2015.

5.13 Vurdering av trafikksikkerhetssituasjonen
Det finnes G/S-veg langs Gardermovegen sørfra opptil like sør for planområdet, til krysset 
med fv 530 Aurvegen. Det må som en del av planarbeidet vurderes trafikksikkerhets-
situasjonen for myke trafikanter.

Utredningsbehov
Utformingen av krysset mellom fv530 og fv 176, krysset mellom regulert adkomstveg til 
planområdet og fv 176 samt evt koblingen for myke trafikanter mellom disse må vurderes 
som en del av planarbeidet. Dette vil også kunne påvirke tilliggende bebyggelse til kryssene. 
Mulige løsninger må analyseres og beskrives, og konsekvenser synliggjøres.
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6. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Samtidig med at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens 
§ 12-9, jfr. § 4.1, varsles det oppstart av detaljreguleringsplanarbeid iht. § 12-8. Dette 
kunngjøres i Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad. I tillegg skal planarbeidet 
kunngjøres på kommunens hjemmeside (www.nannestad.kommune.no) og på Plan1 AS’ 
hjemmeside (www.p1.no), samt sendes direkte i brev til berørte offentlige myndigheter, 
grunneiere, naboer, lag og foreninger etter liste fra kommunen. Dette antas å kunne skje i 
løpet av desember 2016. På bakgrunn av sakens art og omfang forventes det at dette gir 
tilfredsstillende medvirkning.

Forslag til planprogram skal iht. planloven ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
Ansvarlig myndighet, som er Nannestad kommune, fastsetter på bakgrunn av høringen 
endelig planprogram iht. plan- og bygningslovens § 12-9. Dette kan trolig skje på møte i 
plan- og utviklingsutvalget i løpet av et av de første møtene i 2017. Deretter vil det bli 
utarbeidet et forslag til detaljregulering med konsekvensutredning (KU) i henhold til det 
fastsatte programmet. Konsekvensutredningen skal også beskrive eventuelle avbøtende 
tiltak. Trolig vil planmaterialet kunne utarbeides og oversendes kommunen for første-
gangsbehandling på senvinteren 2017. Ved førstegangsbehandling får kommunen mulighet 
til å vedta utleggelse til offentlig ettersyn. iht. lovens § 12-11, jfr. § 12-10. Frist for 
merknader er på min. 6 uker, og bør kunne være ferdig før sommeren 2017.

Når reguleringsplanen m/KU har ligget ute til offentlig ettersyn, vil kommunen ta den opp til 
behandling og vedta den i plan- og utviklingsutvalget. Om det ikke blir krav til betydelige 
endringer av planen og/eller bestemmelsene kan vedtak av planen skje i løpet av høsten 
2017.

Forslag til planprogram ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for uttalelse den
18.01.2017.

7. OPPSUMMERING AV INNKOMNE MERKNADER MED KOMMENTARER

Som følge av varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram, kom 
det 7 uttalelser til planarbeidet. Disse er referert og kommentert i det følgende:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, brev av 16.12.2016
Fylkesmannen forutsetter at Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus og 
prinsippene for rett virksomhet på rett sted legges til grunn for lokalisering av ulike typer 
næringsvirksomhet, jf. R10. Det forutsettes at kontorlokalene vil være av begrenset omfang 
og i tilknytning til den aktuelle virksomheten. Detaljhandel og arbeidsintensiv næring på 
arealer langt fra kollektivknutepunkt tillates ikke, jf. R11. Kommunen bør vurdere om 
arealene kan reduseres. En effektiv utnyttelse av arealene og parkeringsbestemmelser med 
maksimumskrav skal legges til grunn i planarbeidet.

Jordvern og matproduksjon 
Planforslaget legger opp til å utvikle arealer som i dag er dyrka jord, men som er avsatt som 
utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan. Området er tidligere vurdert som noe 
tørkeutsatt som landbruksjord. Tiltakshaver mener derfor at det ikke er nødvendig å utrede 
konsekvenser for jordressursene på planområdet, siden dette er gjennomført på overordnet 
plannivå. 



Side 18 av 24

Nye nasjonale føringer for jordvern og økt matproduksjon, og regional plan for areal og 
transport, er vedtatt etter kommuneplanen og må legges til grunn. De må tas med i 
planprogrammet og i konsekvensutredningen, der effektiv arealutnyttelse for næringsformål 
også bør utredes slik at inngrepet i dyrka jord eventuelt kan reduseres.

Kommentar:
Det tilrettelegges ikke for detaljhandel og arbeidsintensiv næring på planområdet. Kontor-
lokaler planlegges kun i nødvendig omfang knyttet til næringsvirksomheten i området. Disse 
føringene er presisert i avsn 1.1.

Arealet er avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan, og er også regulert til dette 
formålet. I retningslinjenes R4 til den regionale planen, om vurdering av områder i gjeldende 
kommuneplan, står det følgende:
"Det forventes at områder avsatt i gjeldende kommuneplaner til hovedformål bygg og 
anlegg, som ikke er regulert pr. vedtaksdato for den regionale planen for areal og transport i 
Oslo og Akershus, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale 
planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Det forventes at en 
eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan begrunnes."

Retningslinjen sier klart i fra at den regionale planen ikke har tilbakevirkende kraft på 
gjeldende kommunale planer. Grasmogrenda næringspark har vært planavklart både 
gjennom flere kommuneplanrulleringer og gjennom regulering, som ble vedtatt i 1996, og 
med senere endringer. I gjeldende kommuneplan for Nannestad 2013-2029, vedtatt 
29.10.2013, er planområdet avsatt til framtidig næringsbebyggelse. Dette har tiltakshaver og 
kommunen forholdt seg til videre. Reguleringsplanforslaget er en oppfølging av krav i 
bestemmelsene til detaljregulering. 

Arealet er som nevnt allerede omdisponert i gjeldende kommuneplan. Det er i forbindelse 
med kommuneplanprosessen også gjort en vurdering av arealenes kvalitet som 
jordbruksareal. Arealene består av breelvavsatte masser med siltig sand som er tørkeutsatt, 
selvdrenerende og har relativt lavt innhold av organisk materiale. Det er ikke 
vanningsmuligheter, og avlingsutbyttet avhenger av fordelingen av nedbør gjennom vekst-
sesongen. På bakgrunn av ovenstående tas det ikke inn et tema knyttet til vurdering av 
konsekvenser for dyrka mark. 

Akershus fylkeskommune, brev av 20.01.2017
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus ble vedtatt av Fylkestinget 14.12.15. 
Fylkesrådmannen forventer at området utvikles i tråd med overordnede nasjonale og 
regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging. Området ligger utenfor 
prioritert område for arbeidsplassintensive virksomheter i planen, og ligger ikke i tilknytning 
til utpekt tettsted Nannestad sentrum. Det forutsettes at retningslinje R10, rett virksomhet 
på rett sted, legges til grunn i det videre arbeidet med å avklare næringstyper. Detaljhandel 
tillates ikke i planområdet.

Området har dårlig kollektivdekning og mangler gang-sykkelveg til sentrum. Opplevelses-
virksomhet og rene kontorarbeidsplasser kan forventes å bli bilbasert, og fylkesrådmannen 
vurderer at de er lite egnet i området, jf. rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, 
areal og transportplanlegging, regional senterstruktur (som er under revisjon).

Dersom planforslaget ved utleggelse til offentlig ettersyn åpner for virksomheter i strid med 
de overnevnte føringene for samordnet areal- og transportplanlegging, vil fylkesrådmannen 
vurdere å fremme saken for behandling i fylkesutvalget med forslag om innsigelse.
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Fylkesrådmannen anbefaler at det fastsettes parkeringsbestemmelser som angir 
maksimumsnormer, og at disse er strenge.

Automatisk fredete kulturminner
Området som nå varsles regulert ble registrert av Akershus fylkeskommune september/
oktober 2016, etter at krav om registrering og budsjett ble sendt ut i brev av 27.09.16.

Det ble gjort funn av automatisk fredete kulturminner. Det ble registrert 5 områder med
bosetningsspor (id 222847, 222548, 222547, 222849 og 222846) i form av kokegroper og
stolpehull. For disse ble det gitt tillatelse etter kulturminnelovens § 8 første ledd, om inngrep 
i automatisk fredete kulturminner, se brev av 04.10.16. med vedtak:

I forbindelse med etablering av ny VA-løsning gis det tillatelse til inngrep i automatisk
fredet kulturminner, kokegrop ID222547 og stolpehull ID222548, på Børke nordre, gnr
32/89 i Nannestad kommune. 

Tillatelsen gis uten vilkår om ytterligere arkeologiske undersøkelser. Tilstrekkelig
dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med registrering utført av Akershus
fylkeskommune.

Tillatelsen gjelder i henhold til vedlagt kart og bare for tiltak nord og øst for BK3/SK3. Det
forutsettes at traseen videre sørover avklares gjennom detaljregulering av eiendommen.

Rapporten fra de arkeologiske registreringene vil ferdigstilles i vinter. Akershus fylkes-
kommune vil oversende saken for avklaring av de resterende kulturminnene hos 
Riksantikvaren når saken kommer til offentlig ettersyn. Fylkesmannen vil da komme med en 
endelig uttalelse om de automatisk fredete kulturminnene.

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Vi har ingen merknader
knyttet til nyere tids kulturminner.

Kommentar:
Det tilrettelegges ikke for detaljhandel og arbeidsintensiv næring på planområdet. Kontor-
lokaler planlegges kun i nødvendig omfang knyttet til næringsvirksomheten i området.

Planforslaget vil utarbeides med maksimumsnormer for parkering, slik fylkesrådmannen 
anbefaler, men det må være en sammenheng mellom hvor strenge slike parkerings-
bestemmelser er, og hvilke reelle alternativer det er for transport til området. Når det 
vedrørende type virksomhet det kan tilrettelegges for fra regionale myndigheter 
argumenteres med dårlig kollektivdekning og mangelfulle forbindelser for gående og 
syklende, er det lite sammenheng når det samtidig kreves lav parkeringsdekning, for å 
stimulere ansatte til å bruke kollektivtrafikk og gange /sykkel. Planprosessen må avklare 
balansen mellom disse hensynene.

Orientering vedrørende automatisk fredede kulturminner tas til etterretning, og vi imøteser 
ferdigstilt rapport vedrørende dette.

Statens Vegvesen, brev av 09.12.2016
Grasmogrenda næringsområde ligger ca 4 km fra det nærmeste tettstedsområdet det vil si
Nannestad sentrum. Det er ikke g/s-vegforbindelse til tettstedsområdet og det er et
begrenset busstilbud ved næringsområdet. Området egner seg derfor ikke for virksomheter
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som hovedsakelig krever persontransport. Opplevelsesvirksomheter og rene kontorarbeids-
plasser, som ikke er knyttet til øvrig næringsvirksomhet på næringsområdet, er dermed lite 
egnet. Vi venter at detaljregulering for Grasmogrenda næringspark felt N1, N2, N3 og N5 vil 
følge, og bygge opp under overordnede føringer.

Utredninger:
Planprogrammet presenterer flere temaer som skal utredes. Her nevnes blant annet 
kapasitet på dagens vegsystem, støy, ras, flom, kollektivdekning og trafikksikkerhets-
situasjonen. Vi savner temaene parkeringsløsninger/parkeringsdekning og varetransport.

Når det gjelder støy viser vi til gjeldende støyretningslinjer, T-1442, og til kommuneplanens
bestemmelser § 2.16 om støy. For vurdering av ras og flom viser vi til plan- og bygnings-
lovens §28-1 og til kommuneplanens bestemmelser § 2.14. For å vurdere kapasitet på 
dagens vegsystem, i tilknytning til videreutvikling av Grasmogrenda næringsområde, må det 
utarbeides en trafikkanalyse. Analysen må vise trafikale konsekvenser for alle trafikant-
grupper.

Tilknytning fra fv. 176:
Som nevnt ovenfor er delområde N4 tidligere detaljregulert. N4 har adkomst fra fv. 176 i en 
av to adkomster til næringsområdet jf. «Reguleringsplan for Grasmogrenda» fra 1996. Vi går 
ut fra at trafikk fra feltene N1, N2, N3 og N5 vil fordele seg på begge disse to adkomstene.

Det ble gjennomført en trafikkanalyse i forbindelse med planlegging av felt N4, og detalj-
reguleringsplanen for N4 inneholder rekkefølgekrav om adkomst fra fv. 176. Plan-
bestemmelsene sier at inntil 75 % (tilsvarende 15375 m2) av N4 kan bygges ut før kryss
med fv. 176 fullkanaliseres. Samtidig kreves det også at krysset må fullkanaliseres når den
gjennomsnittlige trafikkmengden pr. døgn (ÅDT) på fv. 176 overstiger 5000. Fv. 176 har i
dag en ÅDT ca. 2300 kjøretøy i døgnet.

Vi vil gå inn for at detaljreguleringsplan for feltene N1, N2, N3 og N5 må inneholde
tilsvarende krav som felt N4, for begge adkomstene. Planbestemmelsene må i tillegg sikre at 
ombygging av kryss med fv. 176 må gjennomføres i henhold til en byggeplan som er 
godkjent av Statens vegvesen.

Byggegrense og vegetasjonsskjerm langs fv. 176:
I kommuneplan for Nannestad er byggegrensen langs fv. 176 regulert til 30 meter. Detalj-
reguleringsplanen for delområde N4 viser en byggegrense på 25 meter fra vegmidte. Vi kan 
godta at byggegrensen for Grasmogrenda Næringspark, felt N1, N2, N3 og N5 også
reguleres til 25 meter fra senterlinje fv. 176. Det må anlegges en vegetasjonsskjerm langs
fv. 176 jf. planen for N4.

Kommentar:
Det tilrettelegges ikke for detaljhandel, arbeidsintensiv næring eller opplevelsesvirksomheter 
på planområdet. Kontorlokaler planlegges kun i nødvendig omfang knyttet til nærings-
virksomheten i området.

Som følge av uttalelsen, er det under hovedtemaet ”5.11 Vurdering av trafikk-kapasitet”, tatt 
inn at parkeringsdekning og vurdering av varetransport også skal inngå. Med dette anses å 
ivareta det hensynet som vegvesenet påpeker vedrørende planprogrammet. For øvrig vises 
det til vår kommentar til Akershus fylkeskommunes innspill vedrørende vurdering av 
parkering.
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Det er korrekt at feltene som nå reguleres vil fordele seg på de samme 2 adkomstene som 
felt N4. Orienteringen om at det vil stilles tilsvarende krav som til N4, og kan tillates 
tilsvarende byggegrense og vegetasjonsskjerm i denne reguleringen som ble stilt til 
reguleringen av felt N4 tas til etterretning.

Avinor, e-post av 21.12.2016
Ved stortingsbehandlingen av St.mld nr 15 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019, 
ble det vedtatt at det skal båndlegges et areal til en eventuell tredje rullebane på Oslo 
Lufthavn.

OSL Masterplan 2012-2050, Plan for langsiktig utvikling i perioden 2012-2050, ble oversendt 
Samferdselsdepartementet i 2. kvartal 2012.
Planen analyserer og avklarer hvilke områder/areal som er aktuelle for en ny tredje 
rullebane, og det utredes både et vestre, et nordre og et østre alternativ. OSL Masterplan 
2012-2050 konkluderer med at det østre alternativet er best egnet.
Vi tillater oss å gjøre oppmerksom på at planområdet for ovennevnte detaljreguleringsplan 
berører det vestre alternativet for en mulig tredje rullebane og nærliggende arealer rett vest 
og øst for denne. 

I planprogrammets kap. 3.3, siste avsnitt er det redegjort for forhold som må ivaretas i ft
flyoperative forhold på lufthavnen. Vi har i denne forbindelse gjort beregninger for å avklare 
høydebegrensninger som bør innarbeides i planbestemmelsene. Med utgangspunkt i 
planområdets inntegning i lufthavnenes BRA-kart (Building Restricted Area), vil det være 
påkrevet med ytterligere analyser og godkjenning fra Avinor dersom bygg eller kraner 
overstiger kote 219 i i sør og stigende til kote 229 i nord. 

Krav til kollektivandel
Myndighetene har stilt høye krav til kollektivandel på flyplassen. I den sammenhengen er det 
viktig at man ved utviklingen av et næringsområde nær flyplassen også tilrettelegger for 
gode og regelmessige kollektivordninger som støtter opp under kravet om minimum 75% 
kollektivandel for reisende til lufthavnen.
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Kommentar:
Orientering om OSL Masterplan 2012-2050 tas til etterretning. 
De beregnede høydebegrensningene vil danne grunnlag for reguleringsbestemmelser vedr 
bygningshøyder innenfor planområdet.

Norsk Ornitologisk Forening, avd Oslo og Akershus, brev datert 23.01.2017
De ønsker å se denne reguleringssaken i sammenheng med detaljregulering for nærings-
område N6 Granvoll. Næringsområde N6 ligger ganske nær Grasmogrenda næringspark, og 
består av skogteiger av ordinær type, uten noe spesielt rikt biologisk mangfold. NOF OA 
mener at Granvoll bør utnyttes så godt som mulig, det vil si fortettes maksimalt, mens 
Grasmogrenda bør bevares slik den er, altså uten næringsbygg. Dette standpunktet
begrunnes nærmere under.

Plan i strid med nasjonale mål
Grasmogrenda består i hovedsak av dyrka mark, men også noe skog. Det ligger relativt langt 
unna annen bebyggelse og er i dag uten infrastruktur. Dette er åpenbart i konflikt med 
nasjonal politikk og statlige retningslinjer om å fortette og samle utbygging nær knute-
punkter og eksisterende infrastruktur. I tillegg vil planen innebære omfattende nedbygging 
av dyrket mark, noe som er i strid med myndighetenes mål om minst mulig reduksjon av 
dyrka mark.

Naturverdier i planområdet
De aktuelle arealene består i hovedsak av dyrka mark, men også verdifulle kantsoner i form 
av vegetasjon/skog. Fuglearter knyttet til dyrka mark er i tilbakegang i Norge. Det gjelder 
blant annet arter som før var vanlige i kulturlandskapet, som vipe, stær, sanglerke og 
gulspurv. Planområdet er besøkt av aktive medlemmer i NOF OA en del ganger, slik at man 
har en viss oversikt over fuglefaunaen her. Området har et ganske rikt fugleliv, og det 
henger sammen med kombinasjonen av dyrka mark og brakkmarka i nordøst, og spesielt 
stripa med kratt mellom brakkmarka og dyrka mark. Artsliste er lagt inn til sist i dette 
dokumentet. Det gjøres oppmerksom på at de tre rødlisteartene sanglerke, stær og gulspurv 
hekker her. De vil forsvinne som hekkearter ved utbygging til næring.

Planprogram
I og med at NOF OA går mot å utvikle området til næringsareal/næringsbygg, anser de det 
dermed unødvendig å gjennomføre konsekvensutredning i tråd med planprogrammet. Skulle 
kommunen, mot formodning, likevel velge å gå videre med planen, vil NOF OA kommentere 
et punkt i planprogrammet, nemlig kap. 5.1 Konsekvenser for naturverdier, biomangfold og 
vannmiljø. Der konkluderes det med at «det anses ikke nødvendig å utrede naturverdier eller 
biomangfold ytterligere».

Ut fra registreringer av fugl i området, er det ingen tvil om at potensialet for å finne flere
fuglearter samt oppdage rikt og viktig biologisk mangfold generelt, er relativt stort. Det må 
derfor gjennomføres grundig kartlegging av både flora og fauna på riktig tid av året, altså 
vår/forsommer dersom prosjektet videreføres. NOF OA har nødvendig fagkompetanse for å 
ta på seg oppdrag med å kartlegge fuglefaunaen i planområdet.
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Kommentar:
Det kan virke som NOF OA har feiltolket planavgrensningen for planområdet. Det er ikke 
skogsområder innenfor planområdet. Det er noe infrastruktur på området i form av internveg 
gjennom hele feltet, og høyspentledning. Videre er vann-/ avløpsanlegg og tele-
kommunikasjon under etablering gjennom feltet.

Planområdet har vært avsatt til næringsformål i kommuneplanen i en årrekke, og ble 
regulert i 1996. Det pågående planarbeidet er altså ikke en omdisponering, men 
gjennomføres for å innfri krav om detaljregulering i bestemmelsene til gjeldende regulering.

De nasjonale mål for minst mulig reduksjon av dyrka mark gjelder spørsmål om planmessig 
omdisponering, og har ikke tilbakevirkende kraft for de områder der dette allerede er 
besluttet. For øvrig vises det til vår kommentar fylkesmannens merknad.

NOF OA viser til at N6 Granvoll ligger nært planområdet, og derfor må ses i sammenheng 
med dette. Det forundrer oss at de kategorisk avskriver potensialet for artsmangfold innenfor 
Granvoll, som både har dyrka mark, skogsområder og kantsoner med vegetasjon. For 
Grasmogrenda næringspark trekkes nettopp dyrka marka og kantsonen frem som en viktig 
verdi for artsmangfoldet, til tross for kantsonen her bare utgjør knapt 3 dekar av de drøyt 
170 dekar som skal detaljreguleres. Da det også fremkommer at dette baseres på 
observasjoner kun av fugl, synes det som en lite helhetlig vurdering.

Planområdet utgjøres av store sammenhengende jordbruksarealer, med stor grad av 
jordbearbeidning og en drift basert på monokultur i form av korndyrking. Dette innebærer 
stor grad av maskinell bearbeidning, samt både gjødsling og sprøyting. På denne type 
arealer er vanligvis det biologiske mangfoldet vesentlig redusert. Dette gjenspeiles også på 
registreringer gjort i forskjellige databaser for artsmangfold, der det ikke er registrert 
spesielle forekomster innenfor Grasmogrenda næringspark eller tilstøtende jordbruksarealer, 
mens det gjennomgående er flere registreringer knyttet til de omliggende skogsområdene.

Som følge av innspillet fra NOF OA, og i dialog med Nannestad kommune foreslås det likevel 
å innarbeide et krav om vurdering av kunnskapsgrunnlaget knyttet til naturmangfold og 
naturmiljø på planområdet. Planprogrammets avsn 5.1 justeres for å ivareta dette.

Ruter AS, e-post av 09.01.2017
Kollektivtilbudet langs riksvei 176 er begrenset (linje 815 og 855) og det er ikke planer om å 
utvide tilbudet.

Kommentar:
Tas til etterretning.

Norges vassdrags- og energidirektorat, brev datert 29.11.2016
Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig 
hensyn til flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og 
byggteknisk forskrift (TEK 10 Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred 
ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver 
hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene.

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer 
nedbør og ekstremvær. Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs 
forvaltningsområder kan ivaretas i planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir 
en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og 
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inneholder linker til mer informasjon og veiledere for utredning av naturfare. Vi anbefaler at 
sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for 
planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs 
nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På 
grunn av store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker 
på offentlig ettersyn.
Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket 
ut og planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på 
tiltakshavers ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 10, eller kommunens ansvar 
for å påse at dette er ivaretatt jf. pbl § 28-1. Dersom dere har konkrete spørsmål i 
forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse underveis i planprosessen.

Kommentar:
NVEs sjekkliste og retningslinjer danner grunnlag for vurderinger av flom og skredfare i 
forbindelse med utarbeidelsen av detaljreguleringen. 


