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KOMMUNESTYRETS VEDTAK 16.09.2014

1. Strategisk næringsplan (oppdatert etter høringsrunden) 2014 – 2018 vedtas.

2. Handlingsprogram 2014 - 2015 vedtas.

1. Handlingsprogrammet rulleres, i nært samarbeid med Nannestad næringsråd, i januar 2016.

OM PLANARBEIDET

Nannestad kommune har inngått et samarbeid med Innovasjon Gardermoen med sikte på å utvikle 

samhandlingen mellom kommunen og næringslivet. Det avholdes jevnlig frokostmøter med meget god 

oppslutning. I tillegg er Nannestad næringsråd etablert. Medlemmene av styret har deltatt i arbeidet med å 

utvikle den nye strategiske næringsplanen.

Planutkastet ble drøftet i et felles møte mellom næringsrådet og styringsgruppen for kommuneplanen 6. mars 

2014.

Planen er utarbeidet av denne arbeidsgruppen:

Bjørn Krutå / Øivind Løkke – Stema Rådgivning AS

Tor Eivind Nordby Vik – Nordby Maskin AS

Frank Aasheim – Norhus avd. Maura

Hanne Eek – Trugstad Gård

Stian Berntsen – Coop Maura

Olaf Dønnum – Innovasjon Gardermoen

Steinar Kristensen – Innovasjon Gardermoen

Anne-Ragni K. Amundsen – ordfører

Paul Glomasker – rådmann

Kai Krog Halse – rådmannens stab (sekretær)

Planen har 6 fokusområder som er basert på føringer fra kommuneplanen, Strategisk næringsplan 2000-2004 

og nye innspill fra næringslivet. Planen skal i tillegg være et felles referansegrunnlag for en kontinuerlig dialog 

mellom næringslivet og kommunen.

Strategiene fra næringsplanen forutsettes å bli fulgt opp med et handlingsprogram som rulleres hvert annet år

og som innspill ved neste rullering av kommuneplanen.
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DEL 1: MÅLDEL

1: SAMFUNNSUTVIKLING TIL BESTE FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV

Nannestads mål er en samfunnsutvikling som ivaretar kommunens kvaliteter, samtidig som det legges til rette 

for boligbygging og etablering av nye arbeidsplasser. 

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse

a) Tilstrekkelige arealer avsatt til bolig, næring og 

offentlige formål

b) Kontinuerlig dialog med næringslivet

c) Optimal utnyttelse av sosial og teknisk 

infrastruktur

d) Samarbeid mellom kommunen og aktører om 

utvikling og markedsføring av Nannestad

e) Effektiv saksbehandling

f) Økt innslag av sentrumsnære leiligheter

a) Det er etablert et utvidet handelstilbud i 

Nannestad sentrum

b) Minst 3 større næringsaktører har etablert seg i 

Nannestad kommune

c) Lavere enhetskostnader for vann og avløp – god 

utnyttelse av skoler og barnehager

d) Det er gjennomført en kampanje med 

markedsføring av Nannestad som attraktiv 

kommune for bolig og næring

e) Kort saksbehandlingstid for reguleringsplaner og 

byggesaker

f) En årlig og jevn utbygging av 100 boliger per år –

med økt innslag av leiligheter

STRATEGIER – SAMFUNNSUTVIKLING

1. Sørge for at kommunen til enhver tid har planavklart areal for ulike typer næring med ulike behov for 

lokalisering.

2. Sikre et befolkningsgrunnlag i våre tettsteder som gir mulighet for å etablere og drifte nødvendig teknisk 

infrastruktur innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.

3. Fortsette strategien med store kommunale enheter for å sikre effektiv ressursbruk.

4. Sikre en overordnet arealstrategi som er avstemt med statlige krav og overordnet planverk.

5. Styrke Nannestad som kommunesenter ved å legge til rette for etablering av et variert boligtilbud og et 

attraktivt servicetilbud for innbyggerne, samt planmessig lokalisere tiltak til sentrum, når det ligger til rette 

for det.

6. Videreutvikle Maura som et attraktivt bosted med lokalt handels- og servicetilbud.

7. Legge til rette for boligbygging i Eltonåsen med sikte på å utnytte etablert skolekapasitet optimalt.

8. Utvikle Åsgreina som et fullverdig bosted slik at sosial og teknisk infrastruktur utnyttes optimalt.



Strategisk næringsplan for Nannestad (2013-2018) Side 6

2: SENTRUMS- OG TETTSTEDSUTVIKLING

Nannestads mål er at vi har en sentrums- og tettstedsutvikling som styrker Nannestad sentrum som 

kommunesenter med boliger, næring og offentlig servicetilbud – samtidig med at våre tre øvrige tettsteder 

sikres en befolkningsutvikling som gjør av vi utnytter den sosiale og tekniske infrastruktur best mulig.

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse

a) Barneskole og barnehage i alle våre tettsteder

b) Dagligvaretilbud i samtlige tettsteder

c) Økt innslag av leiligheter i Maura og Nannestad 

sentrum

d) Bedret kollektivtilbud mot regionale sentra og 

hovedstaden

e) Et variert næringsliv i våre tettsteder

f) Attraktive tettsteder

a) Stabilt befolkningsgrunnlag for kommunale 

tjenester og virksomheter

b) Lokalt markedsgrunnlag for handelsvirksomhet

c) Økt variasjon og boligtilbudet

d) Økt frekvens på viktige bussruter

e) Det er etablert aktive næringsforeninger i Maura 

og Nannestad sentrum

f) Det er igangsatt tiltak som øker attraktiviteten

STRATEGIER – SENTRUMS- OG TETTSTEDSUTVIKLING

1. Det legges til rette for stedstilpasset boligbygging i alle våre tettsteder.

2. Det arbeides aktivt for å få næringsaktører til å etablere seg i Nannestad sentrum.

3. Nannestad kommune støtter aktivt opp om samferdselsstrategien for Øvre Romerike.

4. Nannestad kommune vil søke samarbeid med overordnede myndigheter og lokalt næringsliv med sikte på 

å utvikle attraktive tettsteder.
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3: REISELIV OG TURISME

Nannestads mål er at Nannestad utnytter sine muligheter som attraktivt reisemål for «nærturisme»

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse

a) Utvikling av merkevaren «Skibygda Nannestad»

b) Godt omdømme for etablerte hoteller og 

serveringsbedrifter

c) Lokal og unik profil

d) Lokal gründerkultur

e) En etableringsvennlig kommune

a) Økt besøk og økt omsetning ved våre skianlegg

b) Økt omsetning hos hoteller og 

serveringsbedrifter

c) 4 større arrangementer hvert år

d) Et lokalt produkt er lansert i det regionale 

marked

e) Lokale gründere opplever å bli godt ivaretatt av 

kommunen

STRATEGIER – REISELIV OG TURISME

1. Felles markedsføring av Nannestad: Kommunen, næringslivet og utbyggerne.

2. Fortsatt sterk satsing på dagsturisme i form av skiløyper og alpinanlegg.

3. Satsing på gårdsturisme / lokale råvarer / produktutvikling.

4. Satsing på hestesport.

5. Utvikling og kommersialisering av våre skiløyper og skianlegg.

6. Inspirere til at det arrangeres «Åpen gård».

7. Utvikling av lokale spesialiteter.
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4: STYRKING AV EKSISTERENDE NÆRINGSLIV

Nannestads mål er at det lokale næringsliv gis mulighet for videre vekst og utvikling.

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse

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

e) Etablering av et gründermiljø / kontorfellesskap

f) Relasjonsbygging

g) Gründerkultur og samhandling

h) Mulighet for alternativ bruk av 

landbruksbebyggelse

a) Det er innført et system med jevnlige møter og 

treff mellom kommunen og næringslivet.

b) Det er gjennomført en analyse som viser om 

Nannestad mangler næringsområder for ønskede 

næringer

c) Det er etablert nye utdanningstilbud basert på 

lokalt / regionalt behov for kompetanse

d) Vestområdet ved flyplassen er utvidet med nye 

flyplassrelaterte virksomheter og arbeidsplasser

e) Det er etablert et senter for gründerbedrifter i 

kommunen

f) Kommunen og lokale foretak deltar aktivt i 

nettverk

g) Det er utviklet nye virksomheter basert på lokal 

kompetanse, kommunens fortrinn og råvarer

h) Landbruksnæringen har etablert ny virksomhet 

basert på eksisterende landbruksbebyggelse

STRATEGIER – STYRKING AV EKSISTERENDE NÆRINGSLIV

1. Kommunen vil satse på jevnlige møter med næringslivet og videregående skole.

2. Markedsføring og profilering av våre næringsområder.

3. Nannestad kommune skal stille seg positiv til utvikling av nye næringer basert på ressurser i landbruket.

4. I forkant av kommuneplanrulleringer gjennomføres, i samarbeid med næringsrådet, en analyse av behovet 

for nye næringsområder.

5. Nannestad kommune avsetter en ressurs som er dedikert for næringsutvikling.

6. Kommunen skal være rask og fleksibel i behandling av forslag for alternativ bruk av bygningsmasse knyttet 

til landbruket.

7. Det avholdes informasjonsmøter med grunneiere / interesseorganisasjoner i forbindelse med oppstart av 

kommuneplanrulleringer med informasjon om muligheter og regelverk  for endring av arealbruk.
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5: KOMMUNIKASJONSÅRER OG NÆRINGSOMRÅDER

Nannestad har som mål at det etableres næring i tilknytning til E-16 og OSL

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse

a) E-16 får status som viktig stamvei Gävle –

Bergen

b) OSL utvider og utvikler vestområdet

c) Flyplassrelaterte næringer etableres på 

næringsarealene i Moreppen

d) Lokalt initiativ for utvikling av næringsarealer

e) Samhandling med tyngre næringsaktører

a) Det er etablert nye arbeidsplasser knyttet til E-16

b) Det er etablert nye bedrifter på vestområdet 

innenfor flyplassgjerdet

c) Det er etablert nye bedrifter i Moreppen

d) Det er etablert et vegserviceanlegg ved Piperud

e) Minst én tyngre aktør er etablert langs E-16

STRATEGIER – KOMMUNIKASJONSÅRER OG NÆRINGSOMRÅDER

1. Arbeide for at Nannestad tillates å utvikle næringsområder langs E-16.

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 E-16 og 

hovedflyplassen.

4. Etablere dialog med næringsaktører som søker nærhet til flyplassen eller E-16.
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6: OMDØMMEBYGGING OG MARKEDSFØRING AV NÆRINGSLIVET

Nannestads mål er at det er etablert kjennskap blant boligsøkere og næringsliv om de unike fortrinn som 

kommunen har.

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse

a) Knytte kommunen til Gardermoen – uten støy

b) Kunnskap om hvor sentralt beliggende

kommunen er

c) Definering og tydeliggjøring av våre fortrinn 

som bokommune

d) Definering og tydeliggjøring av våre fortinn som

næringskommune

e) Ønske nye næringsaktører velkommen

f) Stolthet for og tro på egen kommune

g) De gode eksempler

h) Strategisk markedsføringsskisse må være plass

i) Felles løft for markedsføring

j) Et konsept for «merkevaren» Nannestad må 

være på plass

k) Ett felles budskap fra alle aktører

a) Boligbyggingen skjer i et slikt tempo at 

Nannestad opprettholder sin «markedsandel» på 

Øvre Romerike

b) Kommunen opplever tilflytting av innbyggere og 

næringsliv

c) Vi har en boligbygging som samsvarer med 

etterspørselen i markedet

d) Det er gjennomført en analyse av eksisterende 

næringsarealer i Nannestad med sikte på om vi 

har tilstrekkelig med arealer på rett sted for ulike 

typer næring

e) Det er utarbeidet en «velkomstpakke» for nye 

næringsaktører

f) Positive oppslag i media

g) Det er etablert nye lokale suksessbedrifter

h) Det er utviklet en strategisk skisse for 

markedsføring

i) Det er gjennomført felles markedsføringstiltak i 

samarbeid mellom kommunen, næringslivet og 

regionale aktører (fylkeskommunen VGS)

j) Et konsept for «merkevaren» Nannestad er 

utviklet i samarbeid mellom næringslivet, VGS og 

kommunen

k) Alle aktører i Nannestad markedsfører det felles 

budskapet knyttet til «merkevaren» Nannestad

STRATEGIER – OMDØMMEBYGGING OG MARKEDSFØRING

1. Det innledes et forpliktende samarbeid mellom næringslivet, videregående skole, lokale lag og foreninger 

og kommunen med sikte på felles markedsføring av Nannestad.

2. Det utvikles et felles budskap med tilhørende logo knyttet til «merkevaren» Nannestad.
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DEL 2: STATUS, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

OM NANNESTAD KOMMUNE

STATUS

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

og nærmere 12.000 innbyggere i

hovedsak fordelt mellom våre fire tettsteder. Nannestad er en 

viktig landbrukskommune hvor store arealer skal sikres for 

framtidig matproduksjon. Jordbruksarealet utgjør 16% prosent av 

kommunens landareal mens 73% av arealet utgjøres av skog.

Dette innebærer et stort innslag av stedbunden næring, med 

tilhørende boliger, spredt over hele kommunen. 11,5 % av 

befolkningen bor på landbrukseiendommer. Kommunen 

kjennetegnes ved store og sammenhengende natur- og 

jordbruksarealer og har stort areal innenfor markagrensen. I tillegg ligger store arealer i kommunen inne i 

støysonen rundt hovedflyplassen på Gardermoen. I praksis er rundt ¾ deler av kommunen uaktuell for 

etablering av boligområder eller annen støyømfintlig virksomhet.

Ivaretakelse av landbruket vil være et viktig premiss for vår arealdisponering. Det samme gjelder de viktige 

friluftsområder som er omfattet av Markaloven. Dette kultur- og naturlandskapet er samtidig det som kan 

gjøre Nannestad attraktiv som bokommune ved at Nannestad vil være kjent som den grønne friluftskommunen 

om sommeren og som en snø- og skikommune om vinteren.

MULIGHETER

Nannestad er, sammen med Ullensaker, vertskommuner for Oslo Lufthavn Gardermoen. Lufthavnen, med 

tilliggende bedrifter, er den viktigste arbeidsplass for våre innbyggere. Den framtidige utvikling på og rundt 

flyplassen vil gi en sterk vekst i antall arbeidsplasser i nærhet til våre tettsteder.

Våre etablerte tettsteder er lokalisert utenfor dagens støysoner rundt flyplassen. Dersom støybildet ikke 

endres dramatisk, vil innbyggerne i Nannestad bo i nærhet til flyplassen samtidig med at de kan bo i landlige og 

trygge omgivelser. Dette gir Nannestad en unik posisjon blant kommunene i Akershus.

UTFORDRINGER

Det er startet et pålagt plansamarbeid mellom Oslo og Akershus med sikte på å lage en regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus. Denne planen er sterkt fokusert på at innbyggere i Akershus belaster 

vegsystemene inn mot Oslo med bil- og busstrafikk. Utredningene i planarbeidet kobler derfor framtidige 

vekstområder til eksisterende og planlagte jernbanetraséer. Nannestad får en beskjeden rolle i dette bildet og 

det er kun Nannestad sentrum som er gitt mulighet for en viss befolkningsvekst i alternativ 2 og 3.

I alternativ 1 – «Videreføring av dagens kommuneplaner», kan Nannestad utarbeide sine kommuneplaner 

basert på realistiske befolkningsframskrivinger innenfor gjeldende regelverk og rikspolitiske retningslinjer. Det 

vil da være kommunens ønske om – og tilrettelegging for - befolkningsvekst, kombinert med markedets 

vurderinger, som avgjør befolkningsveksten i kommuneplanperioden.

Nannestad kommune vil arbeide aktivt for at den endelige plan gir Nannestad mulighet for å kunne legge til 

rette for fortsatt befolkningsvekst og at vi kan utnytte de muligheter vår nærhet til flyplassen gir oss.
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SAMFUNNSUTVIKLING: STATUS / UTFORDRINGER / MULIGHETER

STATUS

Nannestad har opplevd mindre interesse fra større næringsutviklere enn tilfellet er i enkelte nabokommuner. 

Det kan ha naturlige årsaker som direkte tilknytning til viktige vegsystemer og jernbane, men også forhold som 

kommunen selv kan påvirke.

Tilgang på varierte og planavklarte næringsarealer er en forutsetning for å kunne respondere raskt når 

utbyggingsaktører henvender seg til kommunen.

UTFORDRINGER

De tekniske tjenester i Nannestad har hatt store utfordringer knyttet til den vekstperioden kommunen har hatt 

siden flyplassen åpnet, og kapasiteten har ikke fulgt behovene. 

Områder som har vært nedprioritert er langsiktig og strategisk planlegging og aktiv deltakelse i regionale fora 

som legger premisser for utviklingen i den enkelte kommune. Dette kan være en av årsakene til at veksten i 

Nannestad har sunket de senere årene.

Det er et ønske at Nannestad skal få en større del av ”Gardermoeffekten”, særlig på næringssiden. Da må vi 

sannsynligvis inn på andre arenaer enn vi har vært til i dag. Økt deltakelse i regionale prosesser er sannsynligvis 

løsningen for å tidlig være på banen og se trender og behov.

Spillerom for overordnet / strategisk tenkning og oppfølging vil være en kritisk suksessfaktor med sikte på å 

håndtere overordnet planlegging på en optimal måte.

Generelt vil arbeidsbelastningen bli større for forvaltning, da økt befolkningsmengde og boligbygging fører til 

flere detaljplaner, mer press på arealene generelt, økt behov for utstikking og generelt flere henvendelser på 

alle områder. Dette betyr at antall ansatte i virksomheten forvaltning vil måtte øke i takt med befolkningen. 

MULIGHETER

Vår strategi for næringsutvikling innebærer et ønske om etablering knyttet til disse formål:

a. Flyplassformål / flyplassrelatert næring

b. Privat og offentlig service (basistilbud i våre tettsteder og utvidet tilbud i kommunesenteret)

c. Natur- / kulturbasert næring / turisme

d. Muligheter langs E 16
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OM NÆRINGSLIVET I NANNESTAD

STATUS

Næringsutvikling og næringsarealer: Det er avsatt til sammen 1.425 daa næringsareal fordelt på 15 områder i 

kommunen. Av dette areal er 340 daa utbygd. Disse areal synes å være tilstrekkelig i planperioden. Imidlertid 

kan båndlegging av områder vest for flyplassen redusere våre næringsarealer betydelig.

Strategiene i Strategisk næringsplan 2000 - 2004 er gjengitt nedenfor:

 Strategi 1 - Sentrums- / stedsutvikling: I Nannestad sentrum skal det utvikles et bredt tilbud som dekker 

innbyggernes behov for såvel kommersielle varer og tjenester som offentlige tjenestetilbud, fritidstilbud og 

rekreasjon.  I kommunens øvrige grendesentra skal det arbeides for at disse styrkes som gode 

nærmiljøtilbud.

 Strategi 2 - Reiseliv og turisme: Nannestad skal utvikle en reiselivsnæring med basis i kommunens nærhet 

til hovedstadsområdet, hovedflyplassen og til kommunens natur- og kulturressurser.

 Strategi 3 - Næringsområder og infrastruktur sett i sammenheng med de viktigste 

kommunikasjonsårene: I Nannestad skal det utvikles næringsområder som har god kvalitet og attraktivitet 

i forhold til prioriterte bransjer.  Nannestad skal utvikle klare holdninger til hvor disse områdene bør 

lokaliseres med hensyn til tilgjengelighet og kommunikasjonsårer.

SYSSELSETTING I NANNESTAD 2000 – 2012

Arbeidsstyrken i Nannestad er økt med 22% -

fra 4.949 til 6.031 - i perioden fra 2000 til 

2012.

I samme periode er antall arbeidsplasser i 

kommunen økt med 40% fra 2.058 til 2.872.

Egendekningen av arbeidsplasser er derved 

økt fra 42% til 48%.

Antallet som pendler ut av Nannestad er økt 

med 24% mens innpendlingen er økt med 

109% i samme periode.

Tabellen til høyre viser sysselsettingen i 

Nannestad fordelt på bransjer (Tabellen viser 

bransjer med 10 sysselsatte eller flere – 97,2% 

av det totale antall arbeidsplasser i 

kommunen)

De fleste arbeidsplasser i Nannestad en 

knyttet til offentlig sektor knyttet til 

undervisning, barnehager (inkludert private), 

administrasjon samt pleie og omsorg.

Innen privat sektor er det bygge- og 

Endring

2008 2009 2010 2011 2012 Andel 2012 2008-2012

85 Undervisning 348 353 367 370 384 13,4 % 36

88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv. 403 422 391 396 372 13,0 % -31

84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring 229 274 259 252 253 8,8 % 24

43 Spes. bygge- og anleggsvirksomhet 180 185 185 236 236 8,2 % 56

87 Pleie og omsorg i institusjon 224 218 213 210 233 8,1 % 9

41 Oppføring av bygninger 88 118 130 159 188 6,5 % 100

47 Detaljhandel, unntatt motorvogner 191 209 192 194 172 6,0 % -19

49 Landtransport og rørtransport 121 126 136 120 142 4,9 % 21

01 Jordbruk og tilhørende tjenester, jakt 152 142 130 118 119 4,1 % -33

55 Overnattingsvirksomhet 17 15 17 32 89 3,1 % 72

81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 40 44 62 73 87 3,0 % 47

51 Lufttransport 106 87 81 79 78 2,7 % -28

86 Helsetjenester 84 74 73 77 73 2,5 % -11

71 Arkitekter og tekniske konsulenter 14 22 29 36 49 1,7 % 35

46 Agentur- og engroshandel 24 21 21 32 46 1,6 % 22

96 Annen personlig tjenesteyting 21 25 30 32 29 1,0 % 8

00 Uoppgitt 26 21 25 24 26 0,9 % 0

45 Kjøretøyreparasjoner og -handel 23 21 21 24 25 0,9 % 2

52 Transporttjenester og lagring 4 12 17 16 25 0,9 % 21

68 Omsetning og drift av fast eiendom 28 10 14 17 24 0,8 % -4

69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 16 16 14 20 21 0,7 % 5

56 Serveringsvirksomhet 41 45 50 15 19 0,7 % -22

38 Avfallshåndtering 17 12 8 19 18 0,6 % 1

42 Anleggsvirksomhet 22 21 11 14 14 0,5 % -8

94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner 11 11 12 13 14 0,5 % 3

93 Sports- og fritidsaktiviteter 6 6 6 12 13 0,5 % 7

75 Veterinærtjenester 8 11 9 11 12 0,4 % 4

02 Skogbruk og tilhørende tjenester 24 20 19 5 11 0,4 % -13

53 Post og distribusjonsvirksomhet 31 28 29 13 11 0,4 % -20

77 Utleie- og leasingvirksomhet 4 6 7 7 10 0,3 % 6

Sysselsatte personer i Nannestad 2008 - 2012
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anleggsvirksomhet / Oppføring av bygninger som utgjør det største antall arbeidsplasser. Det er også her den 

største veksten i antall arbeidsplasser har kommet. I tillegg har det vært en sterk vekst innenfor 

overnattingsvirksomhet.

RELATIV VEKST I ARBEIDSPLASSER I NÆRINGSLIVET 2001 - 2011

I følge Regional analyse Akershus TF-notat nr. 60/2012 (Telemarksforskning) er Nannestad på 29. plass i landet 

og 5. plass i Akershus når det gjelder relativ vekst i arbeidsplasser i næringslivet.

I tabellen under vises relativ vekst for kommunene i årene etter 2000, og kommunene er rangert etter 

progressivt gjennomsnitt. 

ENDRING I SYSSELSATTE 2007- 2011 

I følge Akershusstatistikk 1/2013 (Akershus fylkeskommune), er Nannestad blant 

de 5 kommunene med størst vekst i sysselsettingen i perioden 2007-2011.

Disse fem kommunene er også blant de 30 kommunene i landet som for 

øyeblikket har høyest prosentvis vekst i antall arbeidsplasser.
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BEDRIFTSETABLERINGER 2000 - 2013

I følge RavnInfo er det i perioden fra 2000 til og med 2012 etablert 396 nye bedrifter i Nannestad. I samme 

periode er 58 bedrifter avviklet, hvilket gir en netto økning på 338 enheter. 

Denne informasjon er basert på hvor virksomhetene er registrert og vil derfor ikke omfatte bedrifter og 

virksomheter som har sin forretningsadresse i en annen kommune. Eksempelvis er Nannestad videregående 

skole registrert som en del av Akershus fylkeskommune i Oslo. 

De fleste nyetableringene er knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet samt varehandel, reparasjon av 

motorvogner. Fortsatt stor aktivitet knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet i vår region vil kunne gi grunnlag 

for flere nyetableringer i denne næringen. 

Samlet sett er det registrert 476 enheter i Nannestad som har levert regnskap i 2011 eller 2012. (jordbruk og 

kommunen unntatt). Disse virksomheter har til sammen 1.927 ansatte og har generert drøyt 1,5 mrd. kr i 

inntekter.

De fleste virksomheter er knyttet til jordbruk som utgjør i alt 222 registrerte enheter. 

Bedriftsetableringer fordelt på bransjer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2000-

2013
Jordbruk, skogbruk og fiske 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 12

Bergverksdrift og utvinning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Industri 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 6

Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

Vannforsyning, avløps og renovasjonsvirksomhet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Bygge og anleggsvirksomhet 3 2 1 3 3 4 2 2 5 3 3 11 13 11 66

Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 3 5 3 5 2 3 1 2 6 1 8 7 46

Transport og lagring 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 2 2 3 0 14

Overnattings- og serveringsvirksomhet 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 9

Informasjon og kommunikasjon 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 3 2 15

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 0 0 0 1 1 18 0 0 0 1 0 0 0 21

Omsetning og drift av fast eiendom 3 2 1 1 3 6 4 5 0 4 4 5 4 6 48

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1 5 6 8 29

Forretningsmessig tjenesteyting 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 3 1 12

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Undervisning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4

Helse- og sosialtjenester 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 1 2 1 13

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 1 1 0 1 0 1 3 0 3 2 0 0 2 1 15

Annen tjenesteyting 1 0 1 3 2 2 0 2 2 6 3 2 6 3 33

Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Internasjonale organisasjoner og organer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ikke registrert bransje 2 1 2 4 6 1 4 1 0 2 0 4 11 11 49

Opphør 1 0 1 1 1 4 1 2 3 5 12 9 5 13 58

Sum: Nyetableringer 16 12 12 21 26 24 41 18 16 29 25 35 61 60 396

Netto tilvekst 15 12 11 20 25 20 40 16 13 24 13 26 56 47 338
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Bygg og anlegg er den største næring med 353 ansatte og 

nær 600 mill. kr i inntekter. Produksjonsbedrifter og 

bedrifter som driver med reparasjon / service sysselsetter i 

alt drøyt 130 arbeidstakere og genererer ca. 380 mill. kr i

inntekter.

I følge SSB hadde Nannestad i 2010 drøyt 2.500 

arbeidsplasser. Avviket mellom registreringer i 

bedriftsregisteret og SSBs tall skyldes at RavnInfos database 

kun omhandler virksomheter som er registrert med 

forretningsadresse i Nannestad, og at man i dette oppsett 

har unnlatt å ta med virksomheter som ikke har levert 

regnskap i 2011 eller 2012.

UTFORDRINGER

Næringslivet i Nannestad er preget av mindre virksomheter 

og - foreløpig - uten kraftige «motorer» som kan ta tyngre 

grep knyttet til arealutvikling og markedsposisjonering. 

Kommunen opplever liten forståelse fra overordnede myndigheter knyttet til mulighetene for bærekraftig 

næringsutvikling i Nannestad.

MULIGHETER

Nannestad er, sammen med Ullensaker, vertskommune for OSL. Dette er den viktigste «motoren» for videre 

næringsutvikling i Nannestad. OSL fastholder behovet for å innlemme vestområdet i flyplassen for å gi 

utviklingsmuligheter for flyplassrelaterte virksomheter. Per dato er det lokalisert kommersiell aktivitet innenfor 

flyplassgjerdet med meget stor omsetning og et betydelig antall arbeidsplasser.

Områdene vest og nord for flyplassen vil da bli attraktive med sin nærhet til flyplassen og overordnede 

vegsystemer.

Forutsetningen for å kunne tiltrekke seg nye bedrifter er at vi har planavklarte næringsarealer hvor ulike typer 

virksomheter kan etablere seg. Dersom arbeidstakerne i disse nye virksomhetene bosetter seg i Nannestad, kan 

det gi positive effekter for kommunens skatteinngang.

OM NÆRINGSAREALER UTENFOR KNUTEPUNKT

Arealkrevende næringer har ofte lokaliseringskriterier og egenskaper som gjør at de kan og bør ligge utenfor 

knutepunkt. Lokalisering av slik virksomhet er under utredning i det regionale plansamarbeidet for Oslo og 

Akershus.

Flyttbar produksjon: Gruppen omfatter industri og logistikk/lager/transport. Eksempler på bransjer er 

arealintensive produksjonsbedrifter, entreprenører/anleggsbransje, engros/lager, verksted, bud-sentraler og 

håndverksbedrifter. Gruppen omfatter bedrifter med sluttprodukter som leveres på et nasjonalt eller 

internasjonalt marked, og nærhet til overordnet veinett og enkel tilgang til havner, jernbaneterminaler og 

flyplasser er ofte viktig. Næringer i denne kategorien er typisk følsomme for tomtepriser.

Aktuell lokalisering i Nannestad: Det ligger til rette for at flyttbar produksjon kan lokaliseres i våre 

næringsområder vest for flyplassen. Ved en utvidelse av flyplassen innenfor K3 kan det oppnås synergier 

mellom etablerte virksomheter og nye virksomheter som søker nærhet til flyplassen. På sikt antas det å bli 

etterspørsel for hele området vest for flyplassen – opp mot næringsområdene i Moreppen.

Type næring Antall enheter Sum ansatte Sum inntekter

Jordbruk 222 27 -kr                          

Tjenester knyttet til jordbruk 1 4 3 299 000kr         

Skogbruk 44 14 6 717 000kr         

Råstoffutvinning 2 2 2 575 000kr         

Produksjonsbedrifter 11 62 190 639 000kr     

Reparasjon / service 3 70 191 466 000kr     

Fast eiendom 14 0 7 572 000kr         

Bygg og anlegg 33 353 487 760 000kr     

Bil & verksted 4 13 20 816 000kr       

Agentur & Engros 15 39 78 712 000kr       

Detaljhandel 9 46 123 413 000kr     

Postordre & internetthandel 4 1 1 755 000kr         

Gods & varetransport 16 65 99 257 000kr       

Parkering 1 28 17 231 000kr       

Hotell & pensjonat 3 43 21 497 000kr       

Servering & catering 5 20 13 051 000kr       

IKT 4 2 2 688 000kr         

Investeringsselskap 8 0 79 000kr               

Kjøp og salg av fast eiendom 12 2 2 841 000kr         

Regnskap & bokføring 7 22 12 686 000kr       

Bedriftsrådgivning 6 5 25 349 000kr       

Tekniske konsulenttjenester 10 47 102 640 000kr     

Forskning 1 0 2 377 000kr         

Opinionsundersøkelser 1 4 8 314 000kr         

Kunst & kultur 2 1 2 299 000kr         

Veterinærtjenester 3 11 9 242 000kr         

Vaktmester-, hage & renholdstjenester 6 31 26 479 000kr       

Annen tjenesteyting 2 1 4 250 000kr         

Offentlig administrasjon og tjenesteyting 4 903 -kr                          

Undervisning 3 7 5 739 000kr         

Lege- & tannhelsetjenester 3 5 5 033 000kr         

Helsetjenester 1 0 376 000kr             

Barnehage 4 75 34 415 000kr       

Utleie av arbeidskraft 1 2 1 477 000kr         

Turisme / opplevelse 2 1 2 011 000kr         

Sport / friluftsliv 1 1 3 544 000kr         

Skjønnhet & velvære 4 14 6 946 000kr         

Annen personlig tjenesteyting 4 6 3 198 000kr         

Sum 476 1927 1 527 743 000kr 
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Arealkrevende handel og service: Kategorien arealkrevende handel og service omfatter varehandel med stort 

arealbehov pr. ansatt. Innenfor denne næringskategorien har det skjedd en stor utvikling de siste ti årene, både 

med tanke på forbruk og strukturendringer med stadig flere varehandelshus innen big box-konseptet. Lave 

arealpriser, eksponering for kunder og biltilgjengelighet er viktige lokaliseringspreferanser. Eksempler på 

bransjer er hagesentre, salg av motorkjøretøy, trelast, landbruksmaskiner, møbler og båter. Handelen ligger 

ikke nødvendigvis sentrumsnært, og vil ofte være samlokalisert med lignende virksomheter.

Aktuell lokalisering i Nannestad: Det ligger til rette for at arealkrevende handel kan lokaliseres i våre 

næringsområder rundt Hol næringspark. Dette området har god tilknytning til E-16 og kan gi våre innbyggere 

tilgang til varegrupper som i dag er fraværende for våre innbyggere, eksempelvis møbler, brune- og hvitevarer.

PENDLING OG LOKALE ARBEIDSPLASSER 2000-2011

1.765 nannestadsokninger hadde sin 

arbeidsplass i egen kommune i 2011, mens 

4.949 pendlet ut av kommunen (Kilde: SSB). 

De fleste pendler til Ullensaker, Oslo og Nedre 

Romerike. Den største økningen i pendling har 

skjedd mot Øvre og Nedre Romerike, mens 

økningen mot Oslo har vært ubetydelig i 

perioden 2000-2011.

I 2010 var det 954 arbeidstakere som pendlet 

til Nannestad. Omtrent halvparten kommer 

fra Ullensaker og Eidsvoll.

I perioden er det skapt ca. 660 nye 

arbeidsplasser i Nannestad og i 2011 var det 

registrert 2.716 arbeidsplasser i kommunen.

Egendekningen på arbeidsplasser utgjorde i 

2011 35,5% (Vista/SSB). (NB: Denne 

prosentandelen samsvarer ikke med tallene 

fra SSB – 45,3% i 2011.)

Den lave egendekningen skyldes i stor grad at 

nannestadsokninger arbeider i andre 

kommuner på Øvre Romerike.

Drøyt 30% av arbeidsplassene i Nannestad er 

tilknyttet kommunen. Denne andelen har 

vært relativt stabil i perioden fra 2005 til 

2011.

Den private andel av sysselsettingen utgjorde i 

2011 58,8%, noe som innebærer at Nannestad 

har en lav andel som arbeider innenfor privat 

sektor.

Den høye andel som jobber innenfor offentlig sektor kan forklare hvorfor arbeidsstyrken i Nannestad har et 

svært lavt innslag av arbeidstakere med grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Bildet er diametralt forskjellig 
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fra Ullensaker som er på topp - i landsmålestokk – for andelen som jobber i privat sektor, men er i bunnsjiktet 

når det gjelder utdanningsnivå (kun grunnskole). 

NHOS BÆREKRAFTNM 2012

NHO gjennomfører, i samarbeid med Vista Analyse, årlige analyser knyttet til næringslivet i kommunene. Det er 

valgt fire hovedområder for å beskrive kommunenes utsikter til en vekstkraftig utvikling:

Arbeidsmarkedet: En forutsetning for vekst og verdiskaping er at innbyggerne er

sysselsatt og deltar i arbeidslivet. Der en større andel av den yrkesaktive

befolkningen mottar permanente stønadsordninger som uføretrygd, vil

arbeidskraftpotensialet være mindre. Et sterkt lokalt arbeidsmarked stimulerer 

til fremtidstro og gjør kommunene attraktive for etablering.

Indikatorer arbeidsmarked:

 Arbeidsplasser: Sysselsatte personer etter arbeidssted som andel av 

arbeidsstyrken (35,5% / rangert som nr. 421 på landsplan)

 Privat sysselsetting: Sysselsatte personer i privat sektor og offentlige 

foretak etter arbeidssted som andel av arbeidsstyrken (58,8% / rangert som nr. 328 på landsplan)

 Uføre: Andel uføretrygd i prosent av befolkningen (4,8% / rangert som nr. 71 på landsplan)

 Arbeidsledige: Registrerte ledige i prosent (2,4% / rangert som nr. 226 på landsplan)

Nannestad er for områder arbeidsmarked rangert blant de nest dårligste kommuner i Norge (nr. 19 blant 

kommunene i Akershus og nr. 310 blant landets kommuner).

NB: Akershus er det fylket i Norge som har den laveste egendekningen av arbeidsplasser i landet. Dette skyldes 

i stor grad nærheten til Oslo som ligger i den motsatte enden av skalaen.

Demografi: Kommuner med befolkningsvekst og en jevn aldersprofil vil være 

bedre skodd for fremtiden enn kommuner med fraflytting og en stor andel i de 

eldre aldersgruppene. Dagens befolkningsstruktur og flyttemønster er med på å 

legge grunnlaget for fremtidens aldersfordeling.

Indikatorer demografi:

 Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig vekst over tre år (1,7% / rangert som 

nr. 54 på landsplan)

 Eldrebølgen: Befolkningen over 80 år i forhold til befolkningen i 

yrkesaktiv alder i 2030 (8,6% / rangert som nr. 60 på landsplan)

 Inngang/utgang: Innbyggere 19 - 24 år i forhold til innbyggere 60 - 65 år (1,1% / rangert som nr. 101 på 

landsplan)

 Flytting: Netto innflytting i prosent av totalbefolkning (0,2% / rangert som nr. 135 på landsplan)

Nannestad er for området demografi rangert blant de beste kommuner i Norge (nr. 10 blant kommunene i 

Akershus og nr. 64 blant landets kommuner).
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Kompetanse: Arbeidslivet blir stadig mer kompetansekrevende – både i 

kommunal og privat sektor. Hvilken kunnskap og kompetanse som finnes i 

lokalsamfunnet blir dermed en viktig faktor for kvaliteten i tjenestetilbudet og 

næringslivets konkurranseevne.

Indikatorer kompetanse:

 Andel kun grunnskoleutdanning: Sysselsatte med grunnskole som 

høyeste utdannelse som andel av befolkningen i yrkesaktiv alder (9,4% / 

rangert som nr. 21 på landsplan)

 Andel høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på universitets- og 

høyskolenivå over 4 år som andel av sysselsatte (4,2% / rangert som nr. 103 på landsplan)

Nannestad er for området kompetanse rangert blant de beste kommuner i Norge (nr. 9 blant kommunene i 

Akershus og nr. 35 blant landets kommuner).

Økonomi: Kommunenes inntekter består av inntekter fra egen virksomhet,

kommunale skatter og avgifter og statlige overføringer. Kommuner som i størst

mulig grad får dekket utgiftene fra et variert lokalt skattegrunnlag og egne 

inntekter, vil ha et større lokalt handlingsrom til å foreta egne prioriteringer. Den 

private kjøpekraften og kommunenes gjeldssituasjon kan også påvirke fremtidig 

utvikling.

Indikatorer økonomi:

 Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra skatt på inntekt, 

formue, salgs- og leieinntekter i forhold til driftsutgifter (47% / rangert 

som 99 på landsplan)

 Gjeldsbelastning: Netto kommunegjeld per innbygger (55.892 kr per innb. / rangert som nr. 288 på 

landsplan)

 Kjøpekraft: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per innbygger (351.100 kr per innb. / rangert som nr. 81 på 

landsplan)

Nannestad er for området økonomi rangert blant de nest beste kommuner i Norge (nr. 21 blant kommunene i 

Akershus og nr. 122 blant landets kommuner).
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NHOS NÆRINGSNM 2012

Telemarksforskning utarbeider NHOs årlige NæringsNM. Resultatene fra NæringsNM 2012 bygger på 

regnskapsbaserte tall fra 2011.

NHOs NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NHOs 

NæringsNM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. 

Rangeringen gir uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser.

Område Indikatorer
Rangering for 

Nannestad

Nyetableringer

1. Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel 

av eksisterende foretak i begynnelsen av året

2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på 

etableringsfrekvens, justert for effekten av 

bransjestrukturen

3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket 

nedlagte foretak

Blant de beste 

kommuner i landet 

(63. plass)

Lønnsomhet

4. Andel foretak med positivt resultat før skatt

5. Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt 

resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen

6. Andel foretak med positiv egenkapital

Blant de nest beste 

kommuner i landet 

(155. plass)

Vekst

7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn 

prisstigningen (KPI)

8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av 

bransjestrukturen

9. Andel foretak med vekst i verdiskaping

Blant de dårligste 

kommuner i landet 

(391. plass)

Næringslivets 

størrelse

10. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av 

befolkningen

Blant de dårligste 

kommuner i landet 

(416. plass)
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PRIMÆRNÆRINGENE

STATUS

Det er registrert 150 aktive 

driftsenheter innen landbruket i 

Nannestad. 6,7% av fylkets 

landbruksforetak hører hjemme i 

kommunen og kornarealet utgjør 5,7% 

av fylkets samlede kornareal. 

Nannestad har en relativt høy andel av 

fylkets samlede produksjon av melk, 

storfekjøtt og lammekjøtt.

 126 enheter dyrker korn eller 

oljevekster

 24 enheter driver melkeproduksjon

 19 enheter driver sauehold

 35 enheter driver med storfe

 1 enhet driver med svin

 1 enhet driver med kylling

 1 enhet driver med kalkun

 39 enheter driver avvirkning av skog

 I tillegg er det registrert 34 enheter som leverer 

tjenester knyttet til primærnæringene

Opplysninger fra Statens landbruksforvaltning viser at

produsentene i Nannestad disponerer 9% av fylkets areal 

for grovforproduksjon og 6% av 

kornarealet. 5 virksomheter driver med 

potetproduksjon og 1 med grønnsaker 

mens vi har 3 produsenter av frukt og 

bær.

126 gårdsbruk i Nannestad driver med 

produksjon av korn med et samlet 

areal på nær 34.000 daa. Første hånds 

omsetningsverdi vil i et normalår 

utgjøre ca. 400 kg per daa og 2,40,- kr 

per kilo, med en samlet 

førstehåndsverdi på drøyt 32 mill. kr.

Ca. 30% av norsk kornproduksjon

nyttes til matmel. Basert på en 

Landbruks- og matsektoren omfatter viktige og store 
næringer som bidrar til samfunnet gjennom å skape 
verdier og sysselsetting i hele landet.

Jordbruket, næringsmiddelindustrien (eksklusive 
fiskevarer), skogbruket, skogsindustrien og reindrifta 
sysselsatte i 2009 til sammen om lag 123 000 årsverk. 

Næringsmiddelindustrien (eksklusive fisk) og 
skogsindustrien hadde i 2010 en produksjonsverdi på 
til sammen om lag 160 mrd. kroner, noe som tilsvarer 
23 pst. av samlet produksjonsverdi i norsk industri. 
Norsk jordbruk og matindustri utgjør til sammen den 
største vareproduserende verdikjeden i fastlands-
Norge. 

I tillegg kommer sysselsetting og verdiskaping i andre 
næringer som baserer sin virksomhet på landbrukets 
ressurser. Alle disse næringene skaper også store 
ringvirkningseffekter.

Kilde: Velkommen til bords (St. meld. 9 (2011-2012) 

s. 23

* Forutsatt at 30% av kornavlingen brukes til brødkorn

Dekar Produsenter Dekar Produsenter Dekar Produsenter Dekar Produsenter Dekar Produsenter

Akershus 159 079 969 585 647 1 674 6 312 61 1 842 35 2 011 42

Nannestad 14 310 82 32 880 122 342 5 60 1 97 3

Nannestad i % 

av Akershus
9 % 8 % 6 % 7 % 5 % 8 % 3 % 3 % 5 % 7 %

GROVFÔR KORN POTET GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR
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butikkpris på 15,- kr per kg. brødmel, vil denne matkornproduksjonen gi en verdiskapning på nesten 51 mill. kr i 

videreforedlings- og salgsleddene. Kornet fra Nannestad tilsvarer det årlige forbruket for ca. 52.000 mennesker

(78 kg per person).

I Nannestad er det 24 gårdsbruk som til sammen disponerer en melkekvote på drøyt 4,5 mill. liter. Basert på en 

førstehåndsverdi på 4,15 kr per liter, gir det en første hånds omsetningsverdi på nær 19 mill. kr. Basert på en 

butikkpris på 14 kr per liter, vil denne melken gi en verdiskapning på drøyt 44 mill. kr i videreforedlings- og 

salgsleddene. Melken fra Nannestad tilsvarer det årlige forbruket for ca. 44.000 mennesker.

Produksjonen av storfe i Nannestad tilsvarer forbruket til ca. 19.000 mennesker. 

I kommunen er det ca. 230.000 dekar med produktiv skog og 260.000 dekar av kommunen er skogkledt. De 

fem største skogeiendommene dekker 2/3 av dette fordelt på Holter allmenning (23.800 daa), Nannestad 

allmenning (22.300 daa), Bjerke allmenning (24.300 daa), Young Fearnley (25.300 daa) og Mathiesen Eidsvold 

Værk ANS (55 100 daa). Det øvrige skogsareal (10 mål eller større) er fordelt på ca. 300 grunneiere.

Gjennomsnittlig har det blitt avvirket 50.000 m
3

årlig i Nannestad de siste 15 årene. I 2012 ble det avvirket 

65.000 m
3
. Førstehåndsverdien av hogsten i 2012 (bruttoverdien før skatt og kostnader ved å få tømmeret ut 

av skogen) er på ca. 20,3 mill. kroner. I tillegg kommer virke til ved og salg av dette.

Total verdiskapning av skogbruket i Nannestad (primær- og sekundærskogbruket) er beregnet til 76 mill kr per 

utgangen av 2012 (Kilde: Kornkammer under press, Rapport 7 – 2013).

Ny skog plantes og stelles, og det legges ned ca. 1,2 mill. kroner i dette arbeidet årlig.

UTFORDRINGER

Jord- og skogbruk er næringer som i stor grad er avhengig av vær og klima. Avlinger og avkastning varierer 

derved fra år til år. 

Lønnsomheten i landbruket er også lav i forhold til alternativ sysselsetting i region med variert næringsliv og 

god lønnsevne.

Skogbruket arbeider i et internasjonalt marked, og det vil være svingninger i etterspørselen etter forskjellige 

produkter. For skogbrukerne i Nannestad er det derfor viktig å opprettholde ressursene ved å forynge og pleie 

skogen etter hogst, vedlikeholde og videreutvikle skogsbilvegnettet og bidra og påvirke til økt bruk av tre som 

produkt. Økt bruk av tre vil være en bærekraftig, miljøvennlig og karbonnøytral erstatning for produkter som 

enten krever mye fossil energi i framstillingen eller er basert på fossile ressurser, samtidig som økt trebruk gir 

skognæringa bedre lønnsomhet. Hovedutfordringene framover synes å være:

 Opprettholde en bærekraftig forvaltning av skogressursene

 Ivareta og videreutvikle infrastrukturen

 Økt trebruk og økt bruk av bioenergi til erstatning for fossil energi

MULIGHETER

Bygde- og næringsutvikling knyttet til landbrukseiendommer er et sentralt område i norsk landbrukspolitikk. 

Det er en nasjonal målsetting at bygde- og næringsutvikling skal stimulere til småskalapreget næringsutvikling, 

økt rekruttering og lokalsamfunnsutvikling. Bygde- og næringsutvikling er viktig for at man skal få levende 

bygde- og lokalsamfunn med et bredt spekter av tilbud, som gjør det attraktivt å bo og leve på bygdene. Slik 

småskalapreget næringsutvikling vil føre til mer fragmenterte næringsområder enn næringsområder som er 

basert på utvikling av industri, logistikk, kontor og handel.
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Nye produkter fra skogen: Skogbruket vil framover bli en viktig bidragsyter i arbeidet med lagring av karbon i 

skogbiomasse for å redusere mengden CO
2

i atmosfæren.

Lokalt utvikler Viken skog "Treklyngen" på den nedlagte papirfabrikken på Follum. Hensikten er å investere i 

produksjon av nye treforedlingsprodukter som biodrivstoff til fly, medisiner med cellulose som bindemiddel og 

tekstiler basert på trevirke. Viken Skog og Avinor jobber konkret for å etablere en fabrikk for produksjon av 

biodrivstoff til fly, såkalt Jet A-1 på tomten til gamle Follum fabrikker utenfor Hønefoss. Nylig ble det tillatt å 

blande inn 50 prosent biodrivstoff på flytanken, men det er i dag svært få europeiske produsenter som tilbyr 

biodrivstoff til fly.

Regionale råvarer: Økt verdiskaping basert på regionale råvarer er et mål for landbruket i Oslo og Akershus. 

Konkurransekraften for volumorientert produksjon skal styrkes, likedan lønnsomhet og omsetning av lokale og 

regionale spesialprodukter.

For å nå dette målet, er det viktig at landbruket i Oslo og Akershus satser på både volumorientert produksjon 

og lokale spesialprodukter. Det er gode muligheter for omsetning av produkter, tjenester og kombinasjoner av 

disse, både innen jord- og skogbruk i landets største marked, Oslo og Akershus. Over halvparten av Norges 

befolkning bor innenfor en radius av 13 mil (med utgangspunkt i Oslo sentrum).

Økologisk produksjon: Det er et nasjonalt mål at 15 % av matproduksjonen og matforbruket skal være 

økologisk sertifisert innen 2020. Dette krever en helhetlig satsing i alle produksjoner og i hele verdikjeden, også 

i Oslo og Akershus. For å stimulere til økt økologisk produksjon og forbruk er det utarbeidet en handlingsplan

for økologisk landbruk i Oslo og Akershus sammen med Østfold (2010 – 2015).

Grønt vertskap: Grønt vertskap omfatter Inn på tunet (IPT)/grønn omsorg og landbruksbasert reiseliv.

Satsingsområdet er kalt ”grønt vertskap” fordi det er ønskelig å fokusere på vertskapsrollen framfor hva slags 

tilbud som utvikles. Et vellykket IPT-tiltak, eller reiselivstiltak avhenger av at vertskapet egner seg for rollen, i 

tillegg til at markedet må være til stede.

Oslo og Akershus har stor befolkning og mange urbane strøk. Det er et stort potensial i landbruket for å tilby 

opplevelser og gode tilbud til grupper med ulike behov.

Med bakgrunn i de mangfoldige ressursene på gårdene i regionen kan landbruket gi både tilrettelagte tilbud 

overfor definerte målgrupper, og ulike reiselivsrelaterte tilbud.

Hegli gård: Elevene fra Nannestad ungdomsskole er på gården i perioder på en uke hvor de deltar i 

arbeidsoppgaver som dekker de ulike årstider og aktiviteter som våronn og innhøsting. Den siste vinteren på 

ungdomsskolen inviterer de til gjestebud for besteforeldrene, i tillegg til vanlig gårdsarbeid. Gjestebudet utgjør 

det praktiske høydepunktet for de fire ukene.

Bioenergi: Statlige myndigheter vil legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi og arbeide for å 

utvikle storskala pilotprosjekter for biovarme nær viktige befolkningskonsentrasjoner.

Ny bruk av tre som bygningsmateriale: Regjeringen vil legge til rette for økt bruk av tre, herunder utrede 

trebruk i statlig sektor under ledelse av Statsbygg.

Nannestad Bygdeservice DA omsetter for ca. 20 mill. kr årlig og leverer slike tjenester: Vikartjenester, 

vaktmestertjenester, snekring / bygningsarbeider, anleggsarbeid, skogsarbeid, tjenester til private og 

landbruksservice.
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REISELIV OG TURISME

STATUS

Det er 3 hoteller / overnattingsbedrifter i Nannestad:

 Scandic Hotel Oslo Airport

 Gardermoen Hotel Bed & Breakfast

 Kringler gjestegård AS

Trugstad gård inngår i konseptet «Det Virkelig Gode Liv» med 13 fantastiske, små steder; i Lofoten, i 

fjelltraktene i Sør Norge og i Oslo og omegn. Classic Norway har en rekke perler på nord-vestlandet og i 

Lofoten. Nå slår vi oss sammen - Det Virkelig Gode Liv blir en del av Classic Norway.

Vikingegården Maurenga arrangerer brylluper, sommerfester og arrangementer for firmaer og private med 

ulike aktiviteter, servering og overnatting.

Romeriksåsen og Nordåsen er attraktive destinasjoner for dagsturisme knyttet til løypenett, alpinanlegg og 

skistadion.

UTFORDRINGER

Reiselivet og turismen i Nannestad er i stor grad knyttet til dagsturer hvor de tilreisende er brukere av 

kommunens friluftsområder, men i mindre grad legger igjen penger knyttet til kjøp av produkter og tjenester.

En utvikling og kommersialisering av våre tilbud kan gi mulighet for økt omsetning i kommunen. 

MULIGHETER

Reiseliv og turisme har store muligheter knyttet til disse unike fortrinn:

 Nærhet til store naturområder som er tilgjengelig året rundt

 Mulighet for å utvikle unike konsepter basert på lokal kultur og råvarer

 Mulighet for kompetanseoppbygging og utvikling av matkonsepter i samarbeid med Nannestad 

videregående skole

 Nærhet til store befolkningskonsentrasjoner hvor innbyggerne etterspør fritidsopplevelser

 Nærhet til en stor strøm av reisende til og fra hovedflyplassen på Gardermoen

 Utvikle konsepter i samarbeid med hotellene rundt Gardermoen
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BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET

STATUS

Bygg og anlegg er den største næring med ca. 350 ansatte og nær 600 mill. kr i inntekter. Det ble etablert 52 

nye bedrifter innenfor denne næringen i perioden 2000-2012. Per 2012 var det registrert 39 bedrifter innen 

bygg og anlegg.

Største arbeidsgiver er Nordby maskin AS med 86 ansatte og nær 120 mill. kr i omsetning (RavnInfo 2012).

Andre store arbeidsgivere i denne bransjen er Johs. Granaas AS og Nordengen AS.

Veksten i denne næringen har en klar sammenheng med den store byggeaktivitet som skjer i regionen.

UTFORDRINGER

Bygge- og anleggsbransjen er svært konjunkturavhengig og kan oppleve store variasjoner i omsetning og 

sysselsetting fra år til år. I tillegg vil bankenes evne og vilje til finansiering av nye prosjekter variere. Krav om 

utlysing av offentlige anbud vil også kunne innebære at større kontrakter med det offentlige går til firma 

utenfor kommunen. Bransjen opplever også sterkere konkurranse fra firma som i stor grad benytter seg av 

utenlands arbeidskraft med andre konkurransebetingelser enn de lokale bedrifter.   

MULIGHETER

Vår region vil med meget stor sannsynlighet oppleve sterk etterspørsel innen bygg og anlegg i de kommende 

årene. Utvidelsene på og rundt Gardermoen vil skape etterspørsel, både til selve utbyggingen, men også 

medfølgende behov for boliger og offentlig bygningsmasse.

Lokale entreprenører vil kunne få underentrepriser i en stor del av disse utbyggingsprosjekter basert på nærhet 

til markedet og gode referanser fra tidligere prosjekter. Etablering av og deltakelse i nettverk innen bransjen vil 

kunne gi de lokale aktører muligheter for gode kontrakter.

TEKNISKE KONSULENTTJENESTER

STATUS

Bedrifter knyttet til tekniske konsulenttjenester sysselsetter drøyt 50 ansatte og genererer drøyt 100 mill. kr i 

inntekter. Per 2012 var det registrert 10 bedrifter innen denne bransjen.

Største arbeidsgiver er Stema Rådgiving AS med 37 ansatte og drøyt 76 mill. kr i omsetning (RavnInfo 2012). 

Bedriften har arbeidstakere som jobber i prosjekter i store deler av landet.

UTFORDRINGER

Det er stor mangel på ingeniører i landet med sterk konkurranse om arbeidskraften. Arbeidstakerne har en 

sterk forhandlingsposisjon knyttet til lønn og arbeidsbetingelser. Arbeidsgiverne må derfor legge stor vekt på å 

skape attraktive arbeidsplasser.

MULIGHETER

Nærhet til markedet for store utbyggingsprosjekter - i en region med sterk vekst – gir muligheter for videre 

utvikling av denne type virksomheter. Nærhet til kundene vil være et fortrinn ved bygging av varige 

forretningsrelasjoner og nettverk. 
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Nærhet til landets hovedflyplass gjør at bedriftene har gode muligheter for å kunne holde kontakt med 

forretningsforbindelser og ansatte innen- og utenlands. Lokalisering nær Gardermoen vil være gunstig for 

bedriftsinterne samlinger og eksterne kurs og konferanser.

INDUSTRI OG SERVICE

STATUS

Produksjonsbedrifter og bedrifter som driver med reparasjon / service sysselsetter i alt drøyt 130 arbeidstakere 

og genererer ca. 380 mill. kr i inntekter.

Største arbeidsgiver er Sundt Air AS som driver innen reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer. Bedriften har 

69 ansatte og nær 190 mill. kr i omsetning. (RavnInfo 2012)

Sundt Air er Norges største operatør av business jets. Selskapet har i en årrekke også engasjert i luftfart og da 

spesielt i det segmentet som omfatter ambulanse og executive charter. Selskapets segment er i rask vekst både 

internasjonalt og her hjemme.

Det nye anlegget på Gardermoen Vest, som er det største og mest moderne i sitt slag i Nord Europa, gir 

selskapet også muligheten til å påta seg nye og interessante oppgaver som vedlikehold og handling av fly. 

Sundt Air er også en av hovedaksjonærene i Pegasus Helicopter, med 34% av aksjene.

UTFORDRINGER

Industri- og servicevirksomheter kan, i etableringsfasen, ha vansker med å finne egnede næringsarealer til en 

overkommelig pris. Disse virksomheter bør heller ikke være lokalisert nær våre boligområder. Næringslivet 

opplever å være i konkurranse med boligformål når sentrale tomter legges ut.

Virksomhetene trives i naboskap med andre bedrifter i samme bransje.

MULIGHETER

Bedriftene som er etablert på vestområdet – innenfor flyplassgjerdet – har nærhet og tilgang til 

hovedflyplassen som sitt viktigste etableringskriterium. OSL ønsker å utvide flyplassområdet mot vest slik at de 

etablerte bedrifter kan ekspandere og at man kan legge til rette for nye flyplassrelaterte virksomheter.

Etablerte og nye bedrifter innenfor gjerdet kan etterspørre leveranser og tjenester fra andre virksomheter i 

flyplassens nærområde. Dette kan legge grunnlag for et større flyplassrelatert cluster fra vestområdet opp mot 

Moreppen næringspark.
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TRANSPORT OG LOGISTIKK

STATUS

Det er registrert 18 bedrifter i Nannestad som driver med godstransport langs veg. Disse bedrifter omsetter for 

ca. 95 mill. kr og har nær 90 ansatte. Største aktør er Nordnes Transport AS med 12 ansatte og en omsetning på 

ca. 20 mill. kr. Andre betydelige bedrifter er Lauritz Fladby AS og Jahr Transport AS.

Det er ikke registrert større integrerte logistikkbedrifter i Nannestad.

UTFORDRINGER

Logistikkbedrifter er svært selektive i sine krav til lokalisering for å få en effektiv drift. Disse bedriftene søker å 

lokalisere seg langs viktige stamveier – og eventuelt i tilknytning til jernbane - med nærhet til sine kunder. 

Manglende direkte kontakt med E-6 reduserer etterspørselen etter logistikktomter i Nannestad. 

MULIGHETER

E-16 er under utvikling som viktig stamvei mellom Gävle og Bergen. Økt trafikk langs denne korridoren vil 

kunne øke Nannestads attraktivitet for større transportbedrifter. Nærhet til flyplassen – kombinert med relativt 

lave eiendomspriser – vil kunne være attraktivt for nyetablerte bedrifter innen transport / logistikk.

PERSONLIG TJENESTEYTING

STATUS

Per 2012 er det kun Gardermoen hunde- og kattehotell AS, med 6 ansatte og drøyt 2 mill. kr i omsetning, som 

er registrert med virksomhet knyttet til personlig tjenesteyting. Imidlertid er det en rekke andre bedrifter som 

leverer tjenester mot privatmarkedet.

UTFORDRINGER

Dette markedet er muligens avhengig av en viss etablererveiledning for å realisere nye forretningsidéer. I tillegg 

vil nye private aktører kunne forrykke den etablerte arbeidsdeling mellom offentlig og privat virksomhet –

særlig innen helse- og omsorgstjenester.

MULIGHETER

Med økt antall eldre innbyggere og økt krav til profesjonell utøvelse av tjenester, antas det at dette markedet 

vil utvikle seg positivt i årene som kommer. Stadig flere etterspør tjenester knyttet til helse, velvære, trygghet 

og praktisk bistand. Dette markedet bør ligge godt til rette for nyetableringer av mindre firma og 

enkeltmannsforetak.

Økt betalingsvilje hos innbyggerne kan gi grunnlag for etterspørsel av nye tjenestetilbud knyttet til daglige 

behov. Nettverket av bedrifter knyttet til bygdeservice viser allerede at befolkningen har behov for å få utført 

arbeid på en trygg og sikker måte.

Kommunen kan i større grad stille seg positiv til et økt innslag av private tjenestetilbud for å gi innbyggerne 

gode tjenester. Samhandlingsreformen og ny lov om folkehelse peker på behovet for samarbeid mellom ulike 

aktører for å bedre folkehelsen og omsorgstjenestene.
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UTBYGGINGSSTRATEGI FOR NANNESTAD 2013-2029

Utbyggingsstrategien for Nannestad skal sikre disse føringer:

1. Boligbyggingen skal understøtte vår visjon: Nannestad, Romerikes beste bokommune.

2. Boligbyggingen skal i hovedsak skal skje innenfor en radius på 1 km rundt våre eksisterende 

barneskoler.

3. Boligbyggingen skal sikre boligtilbud til familier i ulike livsfaser og av ulik størrelse.

4. Boligbyggingen skal sikre en god kapasitetsutnyttelse av etablert sosial og teknisk infrastruktur.

5. Boligbyggingen skal fordeles slik man i særlig grad tar hensyn til skolekapasiteten i tettstedet.

6. Kommunen planlegger for en befolkningsvekst i samsvar med SSBs befolkningsprognose (alt. 

HHMH) for perioden 2013-2029. Det innebærer en befolkningsvekst rundt 3.800.

7. Ønsket boligtypefordeling innebærer at man beregner 2,2 personer per bolig. Det totale 

boligbehov i perioden vil derved bli ca. 1.700.

8. Den årlige boligbygging bør derved ligge rundt 100 enheter.

Det legges opp til en slik fordeling av veksten mellom våre 4 tettsteder:

Område Maura Nannestad 

sentrum

Åsgreina Eltonåsen

Andel boligbygging 20% 40% 20% 40%

Antall nye boliger 340 680 340 340

Det legges opp til en slik fordeling av ny boliger i våre tettsteder:

Område Maura Nannestad 

sentrum

Åsgreina Eltonåsen

Eneboliger / tomannsboliger / 

kjedehusfaktor
60% 40% 70% 70%

Leilighetshus 20% 30% 30% 20%

Sentrumsnære leiligheter 

(kombinerte bygninger for 

bolig / næring)

20% 30% 0% 10%
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Forvaltning av utbyggingsstrategien:

1. Gjeldende forpliktelser i vedtatte reguleringsplaner overholdes.

2. Tiltakshaver skal ved utarbeidelse av planforslag dokumentere hvordan planen understøtter 

kommunens utbyggingsstrategi.

3. Kommunen vil behandle innkomne reguleringsforslag som underbygger vår utbyggingsstrategi og 

avvise behandling av planforslag som bryter med strategien.

4. Kommunen vil legge til rette for at ønsket boligbygging finner sted, og hindre at samlet 

boligbygging i ulike tettsteder overstiger kommunens kapasitet på teknisk og sosial infrastruktur.

5. Alle reguleringsplaner skal knyttes til en utbyggingsavtale som regulerer forhold av relevans for 

tiltaket.

6. Kommunen vil kontinuerlig oppdatere data knyttet til boligbygging fordelt på tettsteder og 

boligtyper.
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DEL 3: STATISTIKK

DEMOGRAFI

UTVIKLING 2000 -2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gj.snitt
2000 -
2013

Norge 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 1,2 % 1,3 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % 1,1 % 0,9 %

Nannestad 2,5 % 2,7 % 3,3 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 2,1 % 1,3 % 1,8 % 1,9 %

Akershus 1,1 % 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % 1,4 % 1,6 % 1,8 % 1,7 % 1,7 % 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,5 %

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %

2,0 %

2,5 %

3,0 %

3,5 %

Årlig befolkningsendring i prosent for perioden 2000 - 2013
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BEFOLKNINGSPROGNOSE MOT 2030
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VEDLEGG: HANDLINGSPROGRAM 2014-2015

I perioden 2014-2015 vil Nannestad kommune sette i verk disse tiltak for å realisere mål og strategier fra den 

strategiske næringsplanen: 

1. Nannestad kommune vil løpende gå i positiv dialog med alle som ønsker å etablere næring i Nannestad.

2. Sammen med næringsdrivende, innbyggere, grunneiere og utbyggere, gjennomføre en tettstedsanalyse for 

Nannestad sentrum med føringer for hvordan dagens sentrum skal få økt attraktivitet og bindes sammen 

med de nye sentrumsområdene nord for Teievegen.

3. I dialog med grunneiere og utbyggere, gjennomføre en analyse av eksisterende næringsarealer i Nannestad 

med sikte på om vi har tilstrekkelig med arealer på rett sted for ulike typer næring. Analysen vil legge 

grunnlag for en rullering av næringsformål i kommuneplanen.

4. I nært samarbeid med næringslivet, utrede muligheter for å etablere et senter for gründerbedrifter i 

kommunen

5. Sammen med næringslivet og Nannestad videregående skole, utarbeide en felles profilering for Nannestad 

som bo- og næringslivskommune.

Handlingsprogrammet rulleres i januar 2016.


