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1. INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn og formål 
Plan1 AS er engasjert av Nordby Maskin AS i samarbeid med grunneiere for gnr/bnr 79/1 og 
81/1 til å utarbeide detaljregulering for massemottak med henblikk på senere oppdyrking på 
et areal på Grani i Nannestad kommune. Området er på ca 80 dekar. For å gjennomføre 
dette ønskes det tilført masser og heve / planere terrenget, slik at det oppnås hensikts-
messige helningsgrader og lettdrevent jordbruksareal. Det foreslås tilført om lag 150.000 m3 
rene masser, som tilsvarer 8300 antall lastebiler, og heving av terrenget med i 
størrelsesorden 6-8 meter, opptil høydekote 197. 
 
Saken er tidligere behandlet i kommunen, både som søknad om godkjenning av plan for 
nydyrking (2014) og som søknad om dispensasjon fra kommuneplanen (2016). Som følge av 
at søknad om nydyrking ble godkjent i 2014, ble vegetasjonen ryddet på området, og det ble 
anlagt dreneringssystem. Det ble også i løpet av det påfølgende året tilført masser. Arbeidet 
ble stanset etter pålegg fra kommunen senhøstes 2015, da man mente det ble gjort terreng-
inngrep som ikke var i tråd med godkjenningen. Etter avklaringer av problemstillingen, kom 
man frem til at det måtte søkes om dispensasjon fra kommuneplanen og dens bestemmelser 
for å gi tillatelse til tiltaket. I forbindelse med denne saksbehandlingen er det kommet innspill 
fra ulike myndigheter som sterkt fraråder dispensasjon og påpeker behov for å gjennomføre 
en reguleringsprosess. Den videre saksbehandling av dispensasjonssaken er derfor stoppet, 
og det er igangsatt utarbeidelse av detaljregulering med konsekvensutredning, i henhold til 
kommuneplanens bestemmelser og forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Målet med tiltaket er å få et dyrkbart areal av hele det aktuelle området. Ved å dra nytte av 
rene overskuddsmasser, lar det seg gjøre fylle igjen fuktdraget som krysser området og 
oppnå et sammenhengende jordbruksareal. Dersom man skulle dyrke opp planområdet uten 
tilførsel av masser, måtte man unngå å berøre skråningene mot fuktdraget, hvilket 
innebærer at den tilveksten av dyrka mark som planområdets representerer halveres og 
dessuten fragmenteres. Med tilførsel av masser oppnås en lettdreven kostnadseffektiv enhet, 
som bedrer driftsgrunnlaget først og fremst på 79/1, men også en mindre tilvekst av dyrket 
mark på 81/1. 
 
Nordby Maskin AS håndterer betydelige kvanta overskuddsmasser uegnet til byggeformål. 
Disse massene kan bli plassert på riktig måte og dermed bidra til oppdyrkning av et ellers 
unyttig landbruksareal.  
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1.2 Kort om planprogram og konsekvensutredning 
I henhold til §3 og vedlegg II  bokstav k) i Forskrift om konsekvensutredninger, datert 
19.12.2014, skal ”større deponier for masse…” vurderes hvorvidt de får vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn jfr vedlegg III i forskriften. Her er det særlig hensyn knyttet til bokstav 
e) vedrørende naturområder for friluftsliv, i) vedrørende økt belastning av forurensning til 
luft vann eller grunn og k) vedrørende risiko for alvorlige ulykker og skred som synes 
relevante. 
 
For å synliggjøre disse vurderingene utarbeides det planbeskrivelse med konsekvens-
utredning til detaljreguleringen for nydyrkingstiltaket. 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 og avgrensning 
Eiendommen Grani 79/1 er på totalt 1082 daa, fordelt på 453 daa fulldyrket jord, 115 daa 
innmarksbeite, 495 daa skog og 19 daa annet areal. Eiendommen Gangfløtt 81/1 er på totalt 
423 daa, hvorav 182 daa er fulldyrka jord, 11 daa innmarksbeite, 213 daa skog og 17 daa 
annet areal. Hoveddelen av arealet som søkes regulert ligger på 79/1 og er relativ flatt, men 
med et fuktdrag i en forsenkning i terrenget i retning øst-vest samt fra nordvest, lengst øst 
på området. Forsenkningene danner høydeforskjeller på 6-8 meter i forhold til øvrige deler 
av arealet. Omkring det høyeste partiet (på om kote 193 - 194 moh) på området er det 

79/1 

81/1 
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registrert fjell i dagen i større utstrekning enn det som fremgår av løsmassekart for området. 
Skogen er fjernet som et ledd i nydyrkingen. Den delen av planområdet som hører inn under 
81/1, er også idag dyrka mark og en kantsone mot drog. Denne delen tas med for å skape 
bedre terrengmessige overgang mellom nytt og eksisterende jorde. En del av dette arbeidet 
vil gå ut på å senke terrenget mot den kommunale vegen i øst.  
 

 
Utsnitt av gjeldende kommuneplan. 

 
På planområdet har den østlige delen de største høydeforskjellene og preget av fuktdraget i 
forsenkningene, mens den vestlige delen er til dels grunnlendt, med innslag av fjell i dagen.  
 

 
Utsnitt fra gårdskart, der det som er registrert som dyrkbar mark er vist med rød skravur. 

 
2.2 Tilliggende områder 
Planområdet ligger i randsonen mellom skogsområdene på Romeriksåsen og løsmasse-
avsetningene på Romerike, med ravinelandskap og jordbruksarealer omkring dette. Marin 
grense ligger på høydekote c+200 moh, og de marine avsetningene stopper etter hvert som 
terrenget stiger mot vest. 
 
Selv om det er marint avsatte løsmasser på planområdet, har det vært en del av skogs-
områdene mot vest, som også omslutter området på nord- og sørsiden. Øst for planområdet 
er for det meste dyrket mark. Nordvest og øst for planområdet er det fradelt tomter, og til 
en viss grad etablert boligbebyggelse. 
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Utsnitt av løsmassekart viser marine avsetninger 
 

 
Utsnitt av faresonekart for kvikkleire. Faresonene er registrert ca 1000m øst for tiltaksområdet. 

 

  
Kart som viser marin grense i området, der skraverte felter er over marin grense. Tiltaksområdet markert med 
rødt.  

 
Fv 120 Nannestadvegen har en trafikkbelastning på ÅDT 3761 kjt / døgnet forbi 
planområdet. 
 
2.3 Landskap 
Landskapet i området preges av overgangen fra ravinelandskapet, som er mest uttalt øst for 
planområdet og fv 120, til Romeriksåsen, som ligger som et langstrakt høydedrag med 
lengderetning nord-sør, og avgrenser Romerike mot vest. Planområdet grenser mot Gamle 
Åsvegen i øst. Terrengnivået på planområdet varierer fra 187 – 194 moh.  I de lavere deler 
av planområdet er det et fuktdrag uten årssikker vannføring som renner fra vest mot 
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ravinelandskapet i øst. Fuktdraget avbrytes av fyllingen som Gamle Åsvegen er anlagt på, og 
går i landbruksdrenering over en strekning på ca 400 m østover. 
 

   
Planområdet sett fra øst, Gamle Åsvegen i forgrunnen. 

 

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 
 

 
3.2 Regionale forutsetninger 
Følgende regionale planer kan få betydning for planarbeidet: 

- Regional plan for masseforvaltning (vedtatt 24.10.2016) 
Målene med denne planen er å:  

o sikre byggeråstoff og uttaksomrader for framtidige behov i Akershus 
o sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering 
o sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser 
o redusere miljø- og samfunnsbelastning fra uttak, håndtering og transport av 

masser 
I planen er det satt opp strategier for hvordan disse målene kan nås, og retningslinjer 
for utarbeidelse av reguleringsplaner. 
 

- Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma (godkjent den 01.07.2016) 
Planområdet er en del av vannområdet Leira og Nitelva. 
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3.3 Kommunale forutsetninger 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Nannestad (vedtatt 29.10.13) avsatt til 
landbruks-, natur- og friluftsområde. Det er både en hensynssone for friluftsliv, 
nærfriluftsområde, samt en hensynssone, støysone, vedrørende flystøy som berører 
planområdet. Det er i bestemmelsene til kommuneplanen satt bestemmelser som fastslår når 
det settes krav til utarbeidelse av reguleringsplan. I tillegg er det i kommuneplan-
bestemmelsene satt krav til geoteknisk vurdering ved regulering av områder under marin 
grense, angitt til ca 200 moh. 
 
3.4 Reguleringsplaner i nærområdet 
Planområdet er uregulert, og det er ingen gjeldende reguleringsplaner i umiddelbar nærhet 
av planområdet.  
 

4. ALTERNATIVE UTVIKLINGSMULIGHETER 
 

Tiltakshaver ønsker å utarbeide en detaljregulering som tilrettelegger for nydyrking av et 
areal på i størrelsesorden 80 dekar. Det ønskes tilrettelagt for massemottak og vesentlige 
terrenginngrep ved tilførsel av rene naturlige masser for å heve terrenget og derigjennom å 
skape lettdrevne jordbruksarealer. Dette må skje uten at vannbalanse i bekken vest for 
planområdet blir dårligere, med mer usikker vannføring til følge. 
 
Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til landbruks-, natur og friluftsområde.  
 
Det anses at den endelige bruk av planområdet etter gjennomført tiltak er i tråd med 
formålet i kommuneplanen. Da oppfylling av terreng er påbegynt er det er ikke vurdert 
alternativer slik saken står nå. Planprosessen vil måtte avklare hvilken grad av oppfylling og 
terrengbearbeidning det kan gis rom for. 
 

5. PROBLEMSTILLINGER 
 

Det er i løpet av saksbehandlingen av dispensasjonssaken for dette tiltaket påpekt en rekke 
temaer som kreves vurdert og utredet av forslagsstiller. Det gir følgende oversikt over 
problemstillinger: 
 
5.1 Konsekvenser for naturmiljø og biomangfold 
Det er blitt etterlyst en klarere vurdering av tiltaket mot naturmangfoldlovens §8-12. 
 
En oppfylling og terrengbearbeidning av planområdet vil innebære at vegetasjon fjernes, at 
det etableres nye dreneringssystemer, og tilførsel av overskuddsmasser utenfra for intensiv 
jordbruksdrift. Dette vil endre alle forutsetninger for det naturmiljø og biomangfold som har 
utviklet seg på de delene av området som blir berørt.  
 
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 våtmark, men det er vist en bekk eller fuktdrag 
gjennom planområdet, som ikke har årssikker vannføring. Det er også en bekk med mer 
stabil vannføring vest for planområdet. 
 
Fuktdraget igjennom planområdet er lagt i rør og det er lagt masser ovenpå for å 
optimalisere dyrkningsarealet og tilrettelegge for en oppfylling som gjør en man unngår 
terrengmessige lavbrekk på området.  
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Det må utredes om det er verdifullt biologisk mangfold som har- og eventuelt vil gått tapt 
ved gjennomføring av tiltaket, både innenfor og utenfor planområdet. Utredningene av 
naturverdier må baseres på kartlagt materiale, og avklare hvorvidt områdets biologiske verdi 
er så stor at tapet av den har vesentlig betydning for miljø og samfunn. 
 
Det er tidligere satt krav til å sette av kantsone på 25 meter mot bekken i vestre kant av 
planområdet. I tillegg til en slik kantsone, bør det sikres at dreneringstiltakene på 
planområdet ikke berører vannføringen i denne bekken.  
 
Videre må det sikres at det ikke innføres uønskede arter med de tilførte massene. Det må i 
reguleringsbestemmelsene spesifiseres krav og rutiner for at dette hensynet ivaretas. 

 
5.2 Konsekvenser for LNF-formålet, jord- og skogressurser 
Planforslaget vil legge opp til å endre bruksformen på et areal som er avsatt til LNF-formål 
og skal fortsette å være det etter gjennomført tiltak. Den umiddelbare konsekvensen er at 
arealets betydning som skogressurs forsvinner, mens det vinnes et areal som kan nyttes til 
jordbruk. 
 
For å gjøre arealets verdi som dyrket mark så stor som mulig, er det foreslått (og påbegynt) 
en oppfylling av terrengforskjellene på området. På den måten kan hele arealet benyttes til 
oppdyrking. Det er som en del av saksbehandlingen hittil, fra landbruksmyndighetenes side, 
vist til publikasjoner omkring jordflytting som viser dårlige resultater og tvilsomt utbytte av å 
flytte på dyrkbar jord. Videre er det vist til at det i disse publikasjonene settes klare 
forutsetninger til hvordan jordmassene må flyttes, og hvordan de må fordeles på det nye 
arealet for at det resultatet skal kunne måle seg med produktivitet før flytting.  
 
Disse studiene har vært basert på studier av flytting av masser fra dyrket mark i forbindelse 
med f.eks veganleggelser. Det har altså vært et veldrevet jorde, der man pga arealbeslag 
flytter jordmassene til en alternativ plassering. Man får derved en sammenlignbar 
produktivitet av de samme massene. 
 
Det er ikke denne situasjonen som er utgangspunktet for dette tiltaket. Man har ikke 
jordmasser som har vært nyttet til dyrking før tiltaket igangsettes. Det er derved ikke en 
optimal sjiktdeling og porestruktur som skal beholdes, og det er ikke en sammenlignbar 
produktivitet for jordmassene eller arealet. Det er ikke sjanse for at det er egenskaper ved 
de tilførte massene som ødelegges ved flytting eller håndtering. Det vil imidlertid være 
vesentlig å tilrettelegge med avslutning av oppfyllingen og dandering av toppsjikt på 
gunstigst mulig måte, og at det stedegne matjordlaget som ble skavet av ved tiltakets 
begynnelse tilføres til slutt. 
 
Graden av terrengheving vil sannsynligvis få betydning for hvor stort jordbruksarealet kan 
bli, og hvor effektivt det kan drives. Når det nå reguleres til massemottak, vil det være 
samfunnsøkonomisk gunstigst å utnytte hele potensialet for dette området, uten at det går 
på bekostning av andre hensyn. Av hensyn til jordbruksdrift, er det neppe hensiktsmessig å 
bygge opp terrenget høyere enn kote til 197. Det bør utredes hvilken oppfyllingsgrad opptil 
kote 197 som kan gi de optimale driftsbetingelsene, uten å gå på bekostning av de andre 
hensyn som utredes. 
  
Det må også beskrives hvordan oppfyllingsarbeidet skal foregå, med eventuelle driftsetapper 
og tidsmessige begrensninger for anleggsarbeidet. 
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5.3 Konsekvenser for kulturminner / kulturmiljø 
Det er i forbindelse med tidligere saksbehandling i 2014 vurdert behov for arkeologiske 
undersøkelser på eiendommen gnr/bnr 79/1. Det ble gjort befaring av området, og 
konkludert med lite potensiale for funn av automatisk fredede kulturminner. Nå omfatter 
planområdet seg noe inn på gnr/bnr 81/1, og nærmere utredning av dette temaet må 
vurderes av kulturminnemyndigheten.  

 
5.4 Konsekvenser for folkehelse og friluftsliv 
Området er omfattet av en hensynssone for nærfriluftsliv. Det er litt uklart om det er selve 
arealet eller de grus- og skogsvegene som går omkring området, og dermed det faktum at 
området ligger inntil mye brukte turveger som representerer den største verdien.  
 
Dersom man betrakter selve arealet, utgjør nok området som skogsmark, før inngrep, en 
større ressurs enn det planlagte resultatet, som vil si dyrket mark. Dette basert på at 
skogsmark potensielt kan nyttes til friluftsliv i større deler av året enn dyrket mark kan. 
Tiltaket vil dermed innebære en redusering av friluftslivstilbudet i nærområdet. Dette temaet 
er sannsynligvis nokså uavhengig av oppfyllingsgrad.  
 
Bruksendringens konsekvenser for arealets verdi som omgivelser til mye brukte turveger har 
sannsynligvis mindre betydning i den permanente situasjonen.  
 
Selve anleggsperioden er en ulempe for dette hensynet i begge henseende.  
 
Det må utredes hvorvidt anleggsfasen og den varige bruksendringen på arealet som det 
legges opp til får konsekvenser for områdets verdi som nærfriluftsområde.  

 
5.5 Konsekvenser av drenering, forurensning av vann og jord 
Det er i forbindelse med behandling av dispensasjonssaken omkring denne saken blitt 
etterlyst en klarere vurdering av tiltaket mot vannressurslovens § 8. I dette ligger en 
vurdering av vassdragets betydning og konsekvensene av tiltaket. Det er NVE som er 
vassdragsmyndighet som avgjør dette. Saken søkes belyst så godt at forholdet til 
vannressurslovens §8 kan avklares parallelt med reguleringsprosessen. I tillegg til å klarlegge 
momentene nevnt i pkt 5.1, vil også vurdering av drenerings- og forurensningssituasjonen 
inngå for en slik avklaring. 
 
Arealene er så vidt man kjenner til ikke berørt av forurensning. Det skal tilføres rene masser, 
og rutiner for kontroll av masser må beskrives.  
 
Dreneringssystem utformes slik at det ikke fører med seg tilførte masser nedstrøms, som i så 
fall vil belaste Leiravassdraget. Dreneringssystemet må beskrives med grøfteanlegg, 
fangdammer og rør-opplegg, og det må eventuelt settes krav til godkjenning av planer eller 
dokumentasjon på etablert anlegg slik at det sikres at dette hensynet ivaretas. 
 
Videre må det utredes erosjonsfare knyttet til overflateavrenning til omkringliggende 
områder generelt, men også bekken mot vest spesielt. I tillegg til en vurdering av kantsonen 
mot denne bekken, vil dette også måtte innebære vurdering av høydeforskjeller og fall, slik 
at risiko for erosjon av masser og næringsstoffer, som dermed tilføres bekken minimeres. 

 
5.6 Konsekvenser for samfunnssikkerhet, flom, skredfare og områdestabilitet 
Kommunen har i sin behandling av dispensasjonssaken satt krav til avklaring av område-
stabilitet. På den bakgrunn anses det nødvendig å få utredet dette temaet av fagkyndig. For 
øvrig vil det utarbeides en generell risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringen, på lik 
linje med andre planforslag. 
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Overvannshåndteringen vil baseres på den løsningen området har hatt de siste mange tiår, 
ved å legge opp til en viss kapasitet for fordrøyning, men at overvannet deretter samles i en 
eksisterende landbruksdrenering på 400mm som fører ca 400 meter mot øst. Ved å legge 
opp til noen grad av fordrøyning, og tilførende rør som er langt mindre enn fraførende, 
regnes det som meget forutsigbart at kapasiteten på eksisterende fraførende drenering ikke 
overskrides. 
 
5.7 Konsekvenser for transport og klimagassutslipp 
I henhold til Regional plan for masseforvaltning i Akershus, så må transportavstand og 
klimagassutslipp inngå i vurderingene av samfunnsmessige konsekvenser. I dette ligger det 
at betydelige kvanta masser transporteres over lange avstander, og at klimagassutslipp i 
tilknytning til slik transport dermed blir store. Ved at større deler av overskuddmasser 
gjenbrukes nærmere anleggsområdene, reduseres transportomfang og utslipp. 
 
Det må belyses transportavstander og alternativer for de overskuddsmassene som påregnes 
benyttet til tiltaket, slik at utslipp knyttet til dette kan beregnes grovt, og at den samfunns-
messige gevinsten i form av reduserte utslipp kan antydes.  
 
5.8 Konsekvenser for trafikksikkerhet på vegsystem, samt trafikkstøy 
Tilstøtende fylkesveg fv 120 synes å ha god kapasitet, og trafikkbelastningen i forbindelse 
med terrenginngrepene på planområdet vil ikke medføre behov for utbedringer av denne. 
Trafikkbelastningen vil gjelde i oppfyllingsfasen, og være av midlertidig karakter. Etter at 
terrenginngrepene er ferdigstilt, vil trafikksituasjonen i området komme på nivå med før 
tiltaket, med unntak av adkomst med landbruksmaskiner til dyrkingsarealet. Denne trafikken 
forutsettes å være så lav at den ikke regnes med i denne sammenheng. 

 
Trafikksituasjonen under den midlertidige fasen må utredes i tilknytning planområdet (Gamle 
Åsvegen) og på tilstøtende fylkesveg fv 120. Det må også gjøres beregning av hvilken 
støybelastning anleggsdriften på området og trafikken knyttet til dette innebærer for nabo-
områdene. Det må også belyses hvordan anleggstrafikken vil påvirke trafikksikkerhets-
situasjonen på tilstøtende veger. Kapasitet i kryssene mot fv 120 og på Gamle Åsvegen må 
belyses, og dersom det vurderes nødvendig å regulere utkjøring via privat gårdsveg og kryss 
mot fv 120, må dette innarbeides i planforslaget. Videre må det vurderes behov for 
fartsbegrensning og skilting i tilknytning til tiltaket. Det må vurderes rutiner for kosting og 
renhold på de tilliggende vegene som følge av at masser dras med ut av området av lastebil-
trafikken. 
 

6. UTREDNINGSBEHOV 
 

6.1 Naturmiljø og biomangfold 
Det må vurderes hvorvidt kunnskapsgrunnlaget vedrørende dette temaet er godt nok for at 
forhold til naturmiljø og biomangfold kan utredes ved å sammenholde allerede kartlagt 
materiale. Da vegetasjon er fjernet og masser er tilført, vil det bli vanskelig å gjennomføre 
ny kartlegging. 
 
Temaet utredes ved beskrivelse og analyse av situasjonen før påbegynte tiltak, og vurdering 
mot naturmangfoldloven og konsekvensutredningsforkriften. 
 

6.2 LNF-formålet, jord- og skogressurser. 
Det må vurderes hvilke tiltak som vil gi den beste verdien av det fremtidige dyrkingsarealet. 
Dernest må det vurderingene av de øvrige utredningstemaene sammenholdes med dette, og 
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gjøres en oppsummering og analyse av hva konsekvensene blir for områdets egnethet som 
dyrkningsareal. 
 

6.3 Kulturminner 
Vurdering av behov for nærmere utredning av dette temaet gjøres av kulturminne-
myndigheten, og eventuelle tiltak vil bli gjennomført i dialog med denne. 
 

6.4 Folkehelse og friluftsliv 
Det må utredes hvilke konsekvenser anleggsfasen og den varige bruksendringen på arealet 
som det legges opp til får for områdets verdi som nærfriluftsområde. Det må vurderes 
avbøtende tiltak. 
 

6.5 Dreneringssystem, forurensning av vann, og jord 
Det må ved beskrivelser og analyser vurderes hvilken innvirkning de planlagte tiltakene får 
for vannbalanse i og omkring planområdet. Det må sikres at ikke bekken vest for plan-
området dreneres helt eller delvis av dreneringstiltakene. Det må i vurderinger av utforming 
på dreneringssystem også sikres at drenering fra området ikke får uhensiktsmessige 
konsekvenser nedstrøms med belastning av Leiravassdraget. 
 
Det må utredes hvordan faren for erosjon i de tilførte massene skal begrenses. Avbøtende 
tiltak må vurderes og beskrives både i avrenning mot øst og vest. 
  

6.6 Samfunnssikkerhet, områdestabilitet 
Det vil være behov for en geoteknisk vurdering for å klarlegge hvordan områdestabiliteten 
kan dokumenteres. Det må på bakgrunn av analysen av områdestabiliteten vurderes 
eventuelle behov for avbøtende tiltak. 
 

6.7 Transport og klimagassutslipp 
Det må belyses transportavstander og alternativer for de overskuddsmassene som påregnes 
benyttet til tiltaket, slik at utslipp knyttet til dette kartlegges, og samfunnsmessig gevinst i 
form av reduserte utslipp kvantifiseres.  
 

6.8 Trafikksikkerhet og -støy 
Det må gjøres en trafikkanalyse for hvordan trafikksituasjonen under den økte belastningen i 
den midlertidige fasen i tilknytning planområdet (Gamle Åsvegen) og på tilstøtende fylkesveg 
fv 120. Det må analyseres hvordan av- og påkjøringspunkter kan løses på en trafikksikker 
måte, og hvordan støv- og støysituasjonen på- og omkring området kan holdes innenfor 
akseptable rammer. 
 

7. FREMDRIFT  
 

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.  
 
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 vinteren 2017. Deretter vil det bli utarbeidet et forslag 

http://www.nannestad.kommune.no/
http://www.p1.no/
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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 førstegangsbehandling på 
vårparten 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 på sommeren 2017. 
 
Når reguleringsplanen m/KU har ligget ute til offentlig ettersyn, vil kommunen ta den opp til 
annengangsbehandling i plan- og utviklingsutvalget og endelig vedtak i kommunestyret. 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 legges ut til offentlig ettersyn med frist for uttalelse satt til: 
20.02.2017 
 
 
Spørsmål og evt. skriftlige merknader til kan rettes til:  
 
Plan1 AS avd Gardermoen 
Balder Allé 2 
2060 Gardermoen 
 
Tlf.nr.: 976 91 277 
Epost: oel@p1.no 


