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KOMMUNESTYRETS VEDTAK 29.10.2013 

Nannestad kommunestyre gjorde i sak PS 66/13 Sluttbehandling - Rullering av kommuneplan for Nannestad 

2013 – 2029 dette vedtak: 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 gjør Nannestad kommune dette vedtak for Kommuneplan 

2013-2029: 

a. Kommuneplanen vedtas - med unntak for områdene N40 og M1- som unntas rettsvirkning jfr. Pbl. §§ 

11-15 og 11-16. 

b. Områdene N40 og M1 markeres som hvitt på kommuneplankartet (unntatt rettsvirkning). 

c. Områdene opprettholder planstatus fra eksisterende plan. 

d. Forslag til endrede bestemmelser for området N40 legges ut på høring i samsvar med prosesskravene i 

Plan- og bygningsloven, jfr. § 11-15, jfr. § 11-14 med påfølgende politisk behandling. 

e. Det iverksettes en påfølgende planprosess, inkludert mekling, for området M1i samsvar med 

prosesskravene i Plan- og bygningsloven, jfr. § 11-16 og §§ 5-4 til 5-6. 

2. Med hjemmel i Markalovens § 6 sendes vedtatt Kommuneplan for Nannestad 2013-2029 til 

Miljøverndepartementet for stadfesting. 

 

OM PLANARBEIDET 

Denne revidering av kommuneplanen for Nannestad bygger i stor grad på de vurderinger og utredninger som 

ble gjennomført i utarbeidelsen av gjeldende kommuneplan.  

I utgangspunktet var det avsatt tilstrekkelig med areal til bolig- og næringsutvikling i kommuneplanen for 

perioden 2010-2025. Innspill i høringene til planprogrammet og innkomne innspill til arealdelen viser at det er 

behov for å mindre justeringer av gjeldende strategier for etablering av boliger, næring, infrastruktur og 

offentlig formål i våre fire tettsteder, herunder gjeldende strategier knyttet til sentralisering av offentlige tilbud 

til Nannestad sentrum. 

Overordnede vurderinger knyttet til miljø, jordvern, friområder, fortetting og transport er videreført fra forrige 

plan og er derfor ikke gjenstand for nye utredninger. 

Fokus ved denne revidering har i hovedsak vært rettet mot samfunnsdelen, med stor vekt på å utvikle 

forpliktende føringer og mål for øvrig planarbeid. 

FOKUSOMRÅDER 

I kommuneplanens strategiske måldel har kommunen valgt ut disse fokusområder: 

1. Folkehelse 

2. Oppvekst 

3. Helse og omsorg 

4. Samfunns- og næringsutvikling  

5. Miljø 
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VISJON 

Nannestads visjon bygger på muligheter til å bevare og videreutvikle Nannestads bokvaliteter med attraktive 

boligområder, varierte rekreasjonsmuligheter, kultur- og foreningsliv samt privat og offentlig tjenestetilbud: 

Nannestad, Romerikes beste bokommune 

I denne revideringen har kommunen valgt å holde fast ved visjonen fra forrige kommuneplan. Dette har 

sammenheng med at regionen har et overskudd av arbeidsplasser og stor innpendling. Den sterke 

befolkningsveksten i Oslo og Akershus vil føre til etterspørsel av boliger, særlig for barnefamilier. Nannestad 

har med sine landlige omgivelser, kombinert med sin sentrale beliggenhet, fortrinn som oppleves som 

attraktivt av unge familier. 

Visjonen forplikter også kommunen til å legge til rette for familier uten hjemmeboende barn, men hvor kort 

avstand til service- og handelstilbud er viktig. En god bokommune kjennetegnes også av et godt offentlig 

tjenestetilbud til innbyggere i alle livsfaser. 

Motto 

Kommunens motto bygger på kommunens naturlige forutsetninger gjennom sin beliggenhet med store 

sammenhengende jord- og skogbruksarealer, kulturlandskap, naturområder, tilgang til marka, vann og 

vassdrag. Mottoet reflekterer at dette kan kombineres med å være ei moderne bygd i vekst og utvikling: 

NANNESTAD, EI GRØNN BYGD I VEKST 
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DEL 1: OM NANNESTAD KOMMUNE 

STATUS 

Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike med et samlet areal på 341 km
2
 og ca. 11.600 innbyggere i 

hovedsak fordelt mellom våre fire tettsteder. Nannestad er en viktig landbrukskommune (13 % av arealet) hvor 

store arealer må sikres for framtidig matproduksjon. 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 viktige elementer som kan 

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

om sommeren og som skikommunen om vinteren. 

 

Foto: Kai Krog Halse 

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. 
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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. 

I alternativ 2 – «Konsentrert utvikling av byer» er Nannestad sentrum, sammen med 21 andre tettsteder, gitt 

disse rammebetingelser som «mindre knutepunkt / tettsted: 

 Lokalsentra som har et visst lokalt adm.-/service-/ og kulturtilbud.  

 Steder utenfor jernbanen knyttes til de regionale kjernene og transportnettet med økt mating. 

 Lav vekst i befolkningsmengden. 

 Arbeidsplassvekst genereres av den lokale befolkningsveksten, næringsstrukturen baseres på dagens 

næringsstruktur. 

 Nedbygging av dyrka mark innenfor sentrale deler av knutepunktets senter vurderes. 

Disse 22 mindre tettstedene er i dette alternativ gitt en samlet befolkningsvekst på 17.000 innbyggere mot 

2030. 

I alternativ 3 – «Fortetting i mange knutepunkter» er Nannestad sentrum, sammen med 7 andre tettsteder, 

gitt disse rammebetingelser som «mindre knutepunkt / tettsted Beliggende utenfor bybåndet og med mindre 

gode transportforutsetninger»: 

 Lokalt senter som har et visst lokalt adm.-/service-/ og kulturtilbud. 

 Steder som ikke ligger på jernbanen knyttes regionale kjerner og transportnett med økt mating. 

 Lav vekst i befolkningen. 

 Arbeidsplassvekst genereres av den lokale befolkningsveksten, næringsstrukturen baseres på dagens 

næringsstruktur. 

 Ingen nedbygging av dyrka mark. 

Disse 8 mindre tettstedene er i dette alternativ gitt en samlet befolkningsvekst på 5.000 innbyggere mot 2030. 

Fylkesplanen kan forventes å inneholde bestemmelser og retningslinjer knyttet til arealbruk i kommunene. 

Dette kan innebære at Nannestad kommune i stor grad blir fratatt mulighetene til og ansvaret for å utarbeide 

kommuneplanens arealdel ut fra lokale vurderinger.  
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DEL 2: STRATEGISK MÅLDEL 

FELLES ANSVAR FOR FOLKEHELSE 

FOLKEHELSE: STATUS /  UTFORDRINGER / MULIGHETER 

Levekårene i Nannestad er preget av god materiell velstand med et relativt høyt lønnsnivå og stramt 

arbeidsmarked. 

Vår ”akilleshæl” kan være at vi scorer lavt på utdanningsnivå, noe som gjør at vi får en større andel blant 

befolkningen som har dårlig helse og økt dødelighet. 

En relativt høy arbeidsledighet blant ungdom er et faresignal, da dette indikerer framtidige utfordringer knyttet 

til levekår og helse. 

 Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. 

 Andelen som skades i ulykker er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter sykehusinnleggelser. 

 Andelen 10.-klassinger som trives på skolen er lavere enn i landet som helhet.  

 Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er ikke entydig forskjellig fra landsnivået. 

 Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. 

 Andelen personer med type 2-diabetes ser ut til å være høyere enn landsnivået, vurdert etter data fra 

fastlege og legevakt.  

 Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som 

helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. 

Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsearbeid defineres som: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse 

og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte 

eller indirekte påvirker helsen. 

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. 

Strategiene retter seg mot hele befolkningen. Påvirkningsfaktorer ligger stort sett i alle samfunnsområder og 

bare delvis innen helsesektorens områder. 

Helsefremmende arbeid (friskliv) er tiltak som tar sikte på å bedre livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre 

de utfordringer og belastninger man utsettes for, samt å redusere sannsynligheten for utvikling av 

risikofaktorer for sykdom. Fokus rettes mot tiltak og aktiviteter som bygger opp og øker funksjonsnivået - 

fysisk, mentalt og sosialt. Eksempelvis fysisk trening, sunne kostvaner, og positive sosiale og kulturelle 

aktiviteter. 

Forebyggende helsearbeid er tiltak som reduserer eller hindrer ulykker, skader, sykdommer, misbruk, 

kriminalitet osv. Eksempler på dette er vaksinasjoner, fartsgrenser, røykeslutt, kontroll med rusmidler, 

natteravner etc. Her snakker man om primær, sekundær og tertiærforebyggende arbeid. I dette ligger det at 

forebyggende (og helsefremmende) tiltak har et potensiale i alle livsfaser og i forhold til alle funksjonsnivåer. 
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FOLKEHELSE: MÅL OG SUKSESSFAKTORER 

Nannestad kommunes mål er at folkehelsen blir bedre og at alle innbyggere får gode tjenester når behovene 

melder seg. 

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse 

a) Folkehelse som premiss i all planlegging 

b) Gang- og sykkelveger til alle skoler 

c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder 

d) Aktivt kultur- og foreningsliv 

e) Boområder med god miljøkvalitet 

f) Økt vekt på folkehelsetiltak 

g) Felleskap og sosial tilhørighet 

a) Bedret folkehelseprofil 

b) Antall kilometer etablert 

c) Tilrettelegging og lokalisering av områder 

d) Antall medlemmer i lag og foreninger 

e) Areal lekeområder og tilgang til friområder 

f) Redusert forekomst av livsstilsrelaterte 

sykdommer 

g) Bedret folkehelseprofil knyttet til psykisk helse 

STRATEGIER – FOLKEHELSE 

1. Legge til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærhet til boligområdene og sikre tilgjengelighet til turstier, 

skiløyper og turmål både sommer og vinter. 

2. Årlige samlinger med fokus på friskliv og folkehelse for alt kommunalt personell med ansvar for 

fagområdet. 

3. Støtte opp om lavterskeltilbud. 

4. Velkommen til å gå på beina langs skiløypene. 

5. Satsing på frivillige lag og foreninger for å gi innbyggerne mulighet for deltakelse og opplevelse av kultur. 

6. Utvikle møteplasser hvor innbyggerne kan utvikle nettverk, ivareta sosiale og kulturelle behov, samt gi 

mulighet for deltakelse og aktivt sosialt ansvar. 

7. Rekreasjonsområder skjermet for overflyging. 
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AKTIV OPPVEKST MED LEK, LÆRING OG MESTRING

OPPVEKST: STATUS / UTFORDRINGER / MULIGHETER  

STATUS 

Barnehage: Nannestad kommune har i per dato i underkant av  800 barn i alderen 1-5 år. 291 barn har plass i 

våre 4 kommunale barnehager og 374 barn har plass i de 9 private. Det knytter seg, avhengig av videre 

befolkningsvekst, usikkerhet til det framtidige antall barn i barnehagealder. Lovfestet rett til barnehageplass for 

aldersgruppen 1-5 år gjør at vi bør ha nær 100% dekning i denne aldersgruppen. Dette medfører et forventet 

behov for rundt 250 nye plasser mot 2029. 

Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage er i dag 44 %, og det finnes en 

kommunal barnehage i alle fire tettsteder. Det er viktig å opprettholde et kommunalt tilbud på dette nivå. 

Dette ivaretar et ønske om mangfold og valgmuligheter i tilbudet. Ved at kommunen driver forholdsvis store 

barnehager med effektiv ressursutnytting holdes kostnadsnivået på et forholdsvis lavt nivå i hele 

barnehagesektoren i Nannestad. Dette er det viktig å ivareta framover.  

Grunnskole: Kommunen har barneskole i våre fire tettsteder, mens ungdomstrinnet er sentralisert til 

Nannestad ungdomsskole. Skolene i Nannestad har en god lokalisering i forhold til å fylle flere funksjoner. 

Dette gjør at skolene, i tillegg til arena for læring, også kan fylle funksjonen som lokalt samlingspunkt og arena 

for lokalmiljøet på ettermiddags- og kveldstid. 

Nannestad kommune har en skolestruktur med relativt store enheter. Dette gir gode muligheter for effektiv 

ressursbruk og fleksibel organisering.  Det er viktig å fortsette denne strategien i kommuneplanperioden.  

Nannestad har hatt en sterk vekst i antall barneskoleelever og forventes å øke fra dagens 1.150 til 1.450 i løpet 

av kommuneplanperioden. Ved en optimal fordeling av boligbygging og derved elever mellom skolene er 

etablert kapasitet tilstrekkelig fram til slutten av kommuneplanperioden. 

Antall elever på ungdomstrinnet forventes å nå en topp på ca. 540 elever i 2018. Elevtallsøkning ut over dette 

vil, i henhold til SSBs prognose ikke komme før mot slutten av planperioden. 

UTFORDRINGER 

 Utvikle skolekapasitet i samsvar med forventet elevtallsvekst i de enkelte skolekretsene 

 Kvalitet i undervisningen 

 Frafall i videregående skole 

MULIGHETER 

 Bedret samhandling med foresatte, lag og foreninger 

 Målrettet arbeid knyttet til kvalitet i undervisningen 
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OPPVEKST: MÅL OG SUKSESSFAKTORER 

Nannestad kommunes mål er at alle barn og unge skal oppleve en trygg og god oppvekst i samspill mellom 

barnehage, skole og fritidsarenaer.  

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse 

a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid 

b) Gode og kvalifiserte rollemodeller 

c) Trygge foresatte med engasjement 

d) Skolene som aktive nærmiljøsentra 

e) Trygge, sosiale fellesskap 

f) Nulltoleranse mot mobbing 

a) Redusert bruk av spesialundervisning på høyere 

klassetrinn 

b) Mer og bedre læring 

c) Bedre score på trivsel i grunnskolen 

d) Bruksfrekvens og tilgang til skolene 

e) Score i undersøkelsen «Ung i Nannestad» 

f) Elevundersøkelsen og score i undersøkelsen 

«Ung i Nannestad» 

STRATEGIER – OPPVEKST 

1. Systematisk utvikling av skolene som læringsarena gjennom arbeid med "Strategiplan for mer og bedre 

læring". 

2. Videreutvikling av "Tidlig innsats" (strategi for barn 0-8 år). 

3. Følge opp føringer fra "Strategiplan for skolekapasitet og skolestruktur". 

4. Medvirkning og involvering av alle aktører i barns oppvekst.  

5. Skolene som samlingspunkt i nærmiljøet. 

6. Sikre nærfriluftsområder for alle skoler og barnehager. 

7. Samhandling mellom kultur, lag og foreninger. 

8. Økt samhandling med idrettsrådet, kulturrådet og etablering av ungdomsråd. 

9. Opprettholde gode bomiljøer i gang-/ sykkelavstand til våre barneskoler. 

10. Gode skoler med trygge, sosiale fellesskap som gir alle elever mulighet til læring, lek og mestring. 



Kommuneplan for Nannestad: Samfunnsdelen 2012-2015 Side 12 

 

TILPASSET HELSETILBUD OG OMSORG FOR ALLE 

HELSE OG OMSORG: STATUS / UTFORDRINGER / MULIGHETER 

STATUS 

Nannestad kommune har organisert sine tilbud innen bistand og omsorg gjennom hjemmebaserte tjenester, 

omsorgsboliger og institusjoner. Sykehjemmet har 70 plasser. Det innebærer at drøyt 20% av innbyggerne 80 år 

og eldre har plass i institusjon. Andelen samsvarer med det antatte behov, og ligger høyere enn gjennomsnittet 

for sammenlignbare kommuner. Allikevel er det til enhver tid bruk av dobbeltrom ved sykehjemmet. 

UTFORDRINGER 

Antallet i aldersgruppen 67-79 år forventes å stige med 40-50 personer hvert år i perioden fram mot 2025. 

Dette er innbyggere som vil kunne ha behov for tjenester i hjemmet. For å møte behovet for boliger til eldre 

ser vi behov for forebyggende arbeid for å kartlegge behov og forberede tilrettelegging av boliger, samt at 

boliger blir tilrettelagt til livsløpsstandard.  

Økt antall eldre vil også øke antallet med senil demente og krav og føringer om hvordan kommunene skal følge 

opp særlig denne pasientgruppen. Tilbud det kan være behov for å etablere, vil være pårørendeskole, økt 

dagtilbud og flere botilbud for senil demente. 

Det er uforutsigbart når det gjelder "vekst" av funksjonshemmede med særlig store bistandsbehov. Det er 

allerede stort press mot avlastning og avlastningsplasser og behovet for tilrettelagte boliger er også stort i 

forhold til hva kommunen i dag har til disposisjon. 

Folkehelse krever langsiktig arbeid og tidlig innsats. Det er indikasjoner på at en del av våre yngre innbyggere 

legger seg til en livsstil som øker risikoen for sykdom senere i livet. Informasjon og tiltak knyttet til 

helsefremmende livsstil må settes inn på bred front fra tidlige barneår. Viktige tiltak her vil være knyttet til 

daglig fysisk aktivitet i våre nærmiljøer. Deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter har også en positiv 

innvirkning på folkehelsen. 

MULIGHETER 

Våre muligheter er først og fremst knyttet til vår innsats når det gjelder folkehelse, forebygging og 

rehabilitering. 

Viktige grep vil være knyttet til hvordan vårt økende antall innbyggere i aldersklassene 67 – 79 klarer å 

opprettholde et selvstendig og aktivt liv til glede for seg selv og sitt nærmiljø. Disse innbyggerne vil i stor grad 

etterspørre lettstelte leiligheter med moderne fasiliteter som parkeringskjeller, heis, infrastruktur for IKT og 

tilgang til sentrumsfunksjoner og rekreasjonsmuligheter. 

Dersom en økt andel av våre innbyggere med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester bor i trygge 

leiligheter nær basen for omsorgstjenestene, vil de kunne bo i egen bolig lengere og utsette behovet for 

permanent sykehjemsplass. 



Kommuneplan for Nannestad: Samfunnsdelen 2012-2015 Side 13 

HELSE OG OMSORG: MÅL OG SUKSESSFAKTORER 

Nannestad kommunes mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode tjenester tilpasset den enkeltes 

livssituasjon og behov.  

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse 

a) Tidlig innsats 

b) Frigjøre ressurser til opptrening og mestring 

c) Tilpasset omsorgstilbud 

d) Trygge boliger 

e) Vennskap og trygghet 

f) Nettverksbygging 

g) Samhandling med frivilligheten 

h) Hverdagsrehabilitering 

a) Reduserte kostnader til spesialisthelsetjenesten 

b) Større andel hjemmeboende 

c) Økt andel av våre ressurser brukes til 

forebygging, opptrening og mestring 

d) Økt antall boliger som er universelt utformet 

e) Redusert antall ensomme 

f) Omfang av sosiale tiltak for utvalgte grupper, bla. 

eldresenter. 

g) Omfang av oppgaver som utføres av frivilligheten 

h) Redusert behov for langtidsopphold på sykehjem 

STRATEGIER – HELSE OG OMSORG 

1. Styre ressursbruk mot tidlig innsats og forebygging på alle tjenesteområder. 

2. Satse på å utvikle boliger med livsløpsstandard, særlig i Nannestad sentrum. 

3. Alle inne- og uteområder i sentrumsområder skal utformes og vedlikeholdes i samsvar med prinsippene for 

universell utforming. 

4. Systematisk videreutvikling av kvalitet i tjenestene gjennom god dialog med innbyggerne og nært 

samarbeid mellom kommunens tjenesteområder. 

5. Arbeide for at Nannestad kommune aktivt deltar i interkommunalt samarbeid, som sikrer innbyggerne et 

fullverdig tjenestetilbud. 
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SAMFUNNSUTVIKLING TIL BESTE FOR INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV 

SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING: STATUS / UTFORDRINGER / MULIGHETER 

STATUS 

Nannestad har opplevd mindre interesse fra 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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SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING: MÅL OGSUKSESSFAKTORER 

Nannestad kommunes 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) Planavklart areal til ulike formål 

b) Nyetableringer i Nannestad kommune 

c) Lavere enhetskostnader for vann og avløp 

d) Omfang av profilering i ulike typer media 

e) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid innen 

tekniske tjenester 

f) Antall nye leiligheter 

STRATEGIER – SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING 

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. Videreutvikle ØRU-samarbeidet. 

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

attraktivt servicetilbud for innbyggerne.  

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

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

8. Videreutvikle Åsgreina slik at sosial og teknisk infrastruktur utnyttes optimalt. 
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ANSVAR FOR MILJØ OG FRAMTID 

MILJØ: STATUS / UTFORDRINGER / MULIGHETER 

STATUS 

Nannestad kommune er kjennetegnet 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. 

Nannestad er en viktig landbrukskommune 

hvor store arealer skal sikres for framtidig 

matproduksjon. Dette innebærer et stort 

innslag av stedbunden næring, med 

tilhørende boliger, spredt over hele 

kommunen. Nannestad kan derved ikke legge 

opp til den samme befolkningstetthet som i 

mer urbane kommuner. 

Foto: Kai Krog Halse 

UTFORDRINGER 

Klimautfordringene er foruten samferdsel, sterkt knyttet til energibruk i private og offentlige bygg. Det er ofte 

slik at byggekostnadene knyttet til energiøkonomiske bygg kan være vesentlig høyere enn ved mer tradisjonell 

byggemåte, mens de løpende energiutgifter vil kunne bli betydelig lavere. Kommunen kan pålegge store 

utbyggere rundt våre tettsteder å koble seg på fjernvarme og samtidig stille krav til at egen bygningsmasse er 

energiøkonomisk og miljømessig forsvarlig.  

Klimautfordringene kan også påvirke samfunnssikkerheten i Nannestad ved at en stor del av kommunen består 

av tidligere havbunn, og at vi derfor har et relativt stort innslag av kvikkleire som kan rase ut ved ekstrem 

nedbør eller endret arealbruk.  

MULIGHETER 

Det er, i nærhet til våre fire tettsteder, mulig å bygge et antall boliger som kan doble kommunens innbyggertall 

uten å komme i konflikt med jordbruks- / friluftsinteresser eller eksisterende flystøysoner. Et stort antall av 

disse innbyggerne vil få en kort pendlingsavstand til Gardermoen og gangavstand til barneskoler. 

En slik utbyggingsstrategi vil kunne redusere behovet for bruk av privatbil, øke kundegrunnlaget for 

kollektivtrafikk og forsyne en større andel av husstandene med fjernvarme. 

Kommunen vil utnytte muligheten som ligger i å legge til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet i umiddelbar 

nærhet av boligområdene. Det blir også viktig å sikre lett tilgjengelighet til turstier og skiløyper og til turmål 

både sommer og vinter for alle innbyggere, inkludert innbyggere med begrensede muligheter rent fysisk. 

Ved tettere utbygging blir det viktigere å vektlegge estetiske hensyn. Det vil gi mulighet for økt trivsel for 

kommunens egne innbyggere, og den vil også kunne bidra til å styrke konkurranseevne og næringsutvikling. 
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MILJØ: MÅL OG SUKSESSFAKTORER 

Nannestad kommunes mål er å bidra til en miljøansvarlig samfunnsutvikling som er attraktiv for dagens og 

morgendagens innbyggere. 

Suksessfaktorer Indikatorer på måloppnåelse 

a) Arealeffektiv utbygging i sentrale områder 

b) Bedre kollektivtilbud – Styrking av interne ruter 

på Øvre Romerike mot kollektive knutepunkter 

c) Boligområder langs kollektivakser 

d) Vektlegging av estetikk og kvalitet i 

sentrumsområder 

e) Oppvarming basert på fornybare energikilder  

f) Lokalt handels- og servicetilbud 

g) Desentralisert pendlerparkering  

a) Andel av innbyggerne som er bosatt i tettbygde 

strøk (dagens andel er 69%) 

b) Endringer i rutetilbudet til / fra Nannestad 

kommune 

c) Geografisk fordeling av nye boliger 

d) Estetikk er tema i alle reguleringsplaner 

e) Antall boliger som benytter fornybare 

energikilder 

f) Det er etablert et bedre handelstilbud i 

Nannestad sentrum 

g) Økt kollektivandel 

STRATEGIER – MILJØ 

1. Boligbygging utenfor støysonene. 

2. Aktiv påvirkning knyttet til støyforebyggende tiltak og flytraseer rundt OSL. 

3. Opprettholde dagens jordbruksarealer. 

4. Økt bruk av fornybare energikilder. 

5. Konsentrasjon av ny boligbebyggelse i nærhet til våre tettsteder og barneskoler. 

6. Fordele framtidig boligbygging mellom tettstedene slik at kommunens tekniske og sosiale infrastruktur 

utnyttes optimalt. 
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VEDLEGG 1: UTREDNINGER 

SAMFUNNSUTVIKLING OG MILJØ 

POTENSIAL FOR BOLIG OG NÆRING 

Boligbygging og befolkningsvekst: Det er potensial for å bygge ca. 5.800 boliger på de arealer som er avsatt til 

boligformål i kommuneplanen – og på de arealer som er ferdig regulert, men ikke utbygd. Utbygging av disse 

områder innebærer en dobling av kommunens innbyggertall. Kommuneplanens arealdel inneholder derved 

tilstrekkelige arealreserver for boligbygging i planperioden. 

Viktige arealhensyn: Nannestad kommune er kjennetegnet ved store og sammenhengende natur og 

jordbruksarealer. 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 per juli 2009 ble omfattet av Markaloven.  

Den framtidige boligbygging skal konsentreres i en maksimal avstand på 1 km til våre eksisterende barneskoler. 

Status for framtidige boligområder i Nannestad: Det er avsatt 35 framtidige boligområder i kommuneplanens 

arealdel. 16 områder er regulert, og kan gi rom for mer enn 2.100 boliger. Dette tilsvarer 11 – 18 års 

boligproduksjon i henhold til kommunens utbyggingsstrategi. 

I tillegg kommer ikke regulerte arealer som er avsatt til framtidig boligformål i kommuneplanen. Dersom disse 

arealer regnes med, har kommunen tilstrekkelig med boligområder til 19 – 32 års produksjon. 

AREALBRUK OG MILJØ 

STATUS 

Nannestad kommune er kjennetegnet ved store og sammenhengende natur- og jordbruksarealer og har stort 

areal innenfor markagrensen. Kun 2% av kommunens 

areal er bebygd eller i bruk for samferdselsformål. 

Dyrka mark og innmarksbeite utgjør 15,3% av 

kommunens areal (tilsvarende for landet som helhet 

er 3,5%) Skog utgjør 72% mot 37,6% for hele landet. 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 friluftområder er omfattet av Markaloven.  

Akershus fylkes ”utvalgte kulturlandskap i 

jordbruket” ligger i Nannestad: Øya – Nordre Eik. Området omfatter 20 gårdsbruk. Dette er kjerneområdet i et 
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sammenhengende ravinelandskap langs elva Leira. Ravineformene i dette området er sjeldent godt bevart, og 

blant de største ravineområdene i leiravsetninger i Nord-Europa. Ravinene er også særegne ved å være 

brattere, krappere og i mindre skala enn ellers på Østlandet. 

Den nasjonale funksjonen som viktig jordbrukskommune innebærer at kommunen ikke kan legge opp til den 

samme befolkningstetthet som i mer urbane kommuner, med den høyere andel bruk av privatbil som dette 

fører med seg.  

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. 

Allikevel bør man, både ut fra miljømessige og økonomiske vurderinger, legge opp til en fortetting rundt våre 

fire tettsteder av boliger som ikke er knyttet til landbruket. 

MULIGHETER 

Arealanalyser som administrasjonen har utarbeidet, viser at det i nærhet til våre fire tettsteder er potensial for 

å bosette ca. 11.500 mennesker i eneboliger / tomannsboliger, 21.600 mennesker dersom man bygger 

leiligheter og hele 41.300 mennesker dersom man bygger mer urbane leilighetshus. Det er med andre ord fullt 

mulig å doble kommunens innbyggertall uten å komme i konflikt med jordbruks- / friluftsinteresser eller 

offisielle flystøysoner. Et stort antall av disse innbyggerne vil få en kort pendlingsavstand til Gardermoen og 

gangavstand til barneskoler, samtidig som de bor utenfor støysonen. 

En slik utbyggingsstrategi vil kunne redusere behovet for bruk av privatbil, øke kundegrunnlaget for 

kollektivtrafikk og forsyne en større andel av husstandene med fjernvarme. 

Kommunen bør utnytte muligheten som ligger i å legge til rette for friluftsliv og fysisk aktivitet i umiddelbar 

nærhet av boligområdene. Det blir også viktig å sikre lett tilgjengelighet til turstier og skiløyper og til turmål 

både sommer og vinter for alle innbyggere, inkludert innbyggere med begrensede muligheter rent fysisk. 

UTFORDRINGER 

Klimautfordringene er foruten samferdsel, sterkt knyttet til energibruk i private og offentlige bygg. Det er ofte 

slik at byggekostnadene knyttet til energiøkonomiske bygg kan være vesentlig høyere enn ved mer tradisjonell 

byggemåte, mens de løpende energiutgifter vil kunne bli betydelig lavere. Det vil allikevel være slik at private 

og offentlige byggherrer velger å spare i investeringsfasen og ikke ”har råd til” å hente ut en gevinst som først 

kommer etter et antall år. Kommunen kan pålegge store utbyggere rundt våre tettsteder å koble seg på 

fjernvarme og samtidig stille krav til at egen bygningsmasse er energiøkonomisk og miljømessig forsvarlig. 

Klimautfordringene kan også påvirke samfunnssikkerheten i Nannestad ved at en stor del av kommunen består 

av tidligere havbunn, og at vi derfor har et relativt stort innslag av kvikkleire som kan rase ut ved ekstrem 

nedbør eller endret arealbruk. Størst risiko er det øst og sør i kommunen, særlig knyttet til ravineområdet sør 

for flyplassen. Alle våre tettsteder er lokalisert til områder hvor det er liten risiko for ras. 
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Framtidige flystøysoner 

Avinor har fått utarbeidet en nytt 

støysonekart for perioden 2011-2030 

basert på flybevegelser, trasévalg, 

rullebanebruk, flytypefordeling m.v. 

Områder innenfor rød sone er ikke 

egnet for lokalisering av støyømfintlig 

bebyggelse i form av boliger, skoler 

barnehager osv. I gul sone må 

støykonsekvensene vurderes ved 

etablering av slik bebyggelse. 

Nannestad har valgt å nye 

boligområder og annen støyømfintlig 

virksomhet utenfor flyplassens 

støysoner. 

Det nye støykartet viser at vår 

arealdisponering i hovedsak kan 

videreføres, men den sørlige del av 

utbyggingsområdene på Eltonåsen kan 

komme innenfor den offisielle 

støysonen.  

Regionale arealplaner 

Befolkningsveksten som forventes i 

Oslo og Akershus gir de to fylkene 

både muligheter og utfordringer. For å gripe de mulighetene veksten kan gi og løse de utfordringene veksten 

kan skape er det igangsatt et regionalt plansamarbeid mellom Akershus fylkeskommune, Oslo kommune og alle 

Akershuskommunene knyttet til areal- og transportutviklingen.  

Den regionale plan for areal og transport skal bidra til å styre veksten slik at utviklingen blir mest mulig positiv 

lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Mål for det regionale planarbeidet 

Mer komplette lokalsamfunn: Høyere befolkningstetthet i byer og tettsteder gir bedre kundegrunnlag for et 

variert handel-, kultur- og servicetilbud, og dermed kortere avstand til daglige gjøremål, også for de som bor 

utenfor tettstedet. 

Ny næringsvekst: Det er en internasjonal trend at kunnskapsbaserte bedrifter lokaliserer seg i innovative 

miljøer hvor tilgangen til kompetent arbeidskraft er god. Ny næringsvekst er avhengig av at regionen kan tilby 

sterke innovative miljøer, et effektivt transportsystem og gode levevilkår for arbeidstakerne. Kunnskapsbaserte 

bedrifter med mange ansatte må derfor lokaliseres der folk bor eller der transportsystemet er effektivt. 

Funksjonelt transportsystem: Høyere tetthet av bosatte og ansatte gir grunnlag for et bedre samlet 

kollektivtilbud med hyppigere avganger. Det skal gi bedre tilgjengelighet for de som reiser kollektivt, bedre 

tilgjengelighet for de som er avhengig av bil til arbeid 
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Konsekvenser for Nannestad 

I Nannestad kommune er det kun området rundt Nannestad sentrum som er vist på de foreløpige kart for 

«mindre knutepunkter / tettsteder» og i alternativ 3 definert som «beliggende utenfor bybåndet og med 

mindre gode transportforutsetninger». Slike mindre tettsteder er tiltenkt en beskjeden befolkningsøkning i 

perioden fram mot 2030.  

Status og muligheter for våre 3 øvrige tettsteder synes å være at en videre vekst i disse vil være i strid med de 

overordnede føringer for det regionale planarbeidet.   

STØY OG LOKAL LUFTFORURENSNING 

22% av kommunens areal ligger innenfor dagens offisielle flystøysoner. Alle våre tettsteder ligger per dato 

utenfor disse støysonene. Befolkningen i disse tettsteder opplever allikevel flystøy som følge av avvik fra 

fastlagte traseer. Avinor er pålagt å utarbeide nye støysonekart som følge av endrede retningslinjer og endrede 

traseer. Kommunen vil måtte ta hensyn til mulige endringer i støysonekartene ved framtidige rulleringer av 

kommuneplanens arealdel. 

I tillegg kommer den usikkerhet som er skapt som følge av at OSL i sin nye masterplan har lagt inn et vestre 

alternativ for den framtidige 3. rullebane. 

Vegstøy er en mindre aktuell problemstilling, da den sterkt trafikkerte riksveg 35 ligger i god avstand til 

eksisterende boligområder. 

DETALJHANDEL 

Til tross for at Nannestad er en mellomstor norsk kommune med drøyt 11.500 innbyggere, har ikke 

innbyggerne handelstilbud knyttet til klær, sko, sportsartikler eller elektriske produkter. 

For å kjøpe slike varer, må innbyggerne reise minst 15 km til nærmeste handelssenter som har slikt vareutvalg. 

Det kollektive rutetilbudet til disse handelssentra er svært begrenset. Nannestadsokningenes handel av varer 

ut over dagligvarene, blir derved i meget stor grad bilbasert. 

I følge SSB var omsetningen i detaljhandel pr innbygger i Nannestad drøyt 30.000,- kr. Gjennomsnittet for 

Akershus var ca. 60.000,- kr. 

Dersom omsetningen per innbygger økte til 50.000,- kr, ville handelslekkasjen bli redusert med 220 mill kr. En 

slik økning av omsetningen ville kunne sikre et stort antall lokale arbeidsplasser, styrke skatteinngangen og 

redusere unødvendig bilbruk mot Jessheim og Nedre Romerike. 
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PENDLING 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. 

Pendlingen mot Oslo fra kommunene i Akershus har økt fra 

98.909 til 100.718 i perioden, mens den samlede 

arbeidsstyrken er økt fra 255.112 til 288.464 i samme 

periode. Trenden synes derved at flere finner sitt arbeid i 

kommuner utenfor Oslo. Én grunn til dette kan være vekst i 

kommunale arbeidsplasser som følge av befolkningsvekst i kommunene. 

I tillegg øker pendlingen fra Oslo til kommunene i Akershus mer enn innpendlingen. Størst økning i utpendling 

har skjedd mot Vestregionen og Nedre Romerike. Også Øvre Romerike har fått økt denne «motstrøms» 

pendling fra 2.684 i år 2000 til 3.474 i år 2011. I 2011 var det 96 arbeidstakere som pendlet fra Oslo til 

Nannestad. 

 

TETTSTEDSUTVIKLING 

STATUS 

Nannestad er preget av at hovednæringene har vært knyttet til jord- og skogbruk med spredt bosetting og svak 

senterstruktur. Kommunens egne virksomheter har i form av skole, rådhus og sykehjem har vært viktige 

byggesteiner i dagens fire tettsteder. Våre tettsteder har hatt ulike innslag av private handels- og 

tjenestetilbud, men disse har i de senere år møtt økt konkurranse fra omkringliggende bilbaserte kjøpesentra. 

MULIGHETER 

Den forventede befolkningsvekst i Osloregionen vil føre til stor etterspørsel etter boliger. Hvor innbyggerne vil 

bosette seg avhenger av familiesituasjon, egne preferanser, tilbud av ulike boligtyper og ikke minst økonomi. 

Prispresset i bynære områder med god tilgang til kollektive transporttilbud fører uvilkårlig til at en del av 

boligkjøperne vil måtte finne ny bolig i mer perifere områder for at boligbehovet skal kunne samsvare med 

familiens økonomi. Denne type boliger vil de kunne finne i Nannestad. 

Videre vil bygging av leiligheter tilpasset den godt voksne boligkjøperen vil dels gi de eldre en boform de ønsker 

og har behov for, dels bidra til å frigjøre eksisterende eneboliger til barnefamiliene som trenger større boliger. 

Tilrettelegging for bygging av leiligheter kan derfor være det viktigste og riktigste virkemiddelet for å skape 

dynamikk og sirkulasjon i markedet. 
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STATUS OG MULIGHETER FOR NANNESTAD SENTRUM 

Nannestad kommune vektlegger styrking av Nannestad sentrum som kommunesenter. Aktuelle virkemidler for 

å realisere denne strategi kan være: 

a) Samarbeid mellom kommunen, næringsdrivende og utbyggere for å utvikle Nannestad sentrum som et 

attraktivt kommunesenter. 

b) Aktiv påvirkning av regionale og statlige myndigheter knyttet til Nannestad sentrums rolle og status i 

Gardermoregionen. 

c) Fastholde strategien om et økt innslag av arealeffektiv og sentrumspreget bebyggelse og bidra til at 

utbyggere får en positiv vurdering av boligmarkedet.  

d) Muligheter for å utvikle handelstilbud i kommunesenteret: Nannestad sentrum er per dato det eneste 

området i kommunen hvor det kan være tillatt å bygge kjøpesenter ut over 3.000 m
2
. I gjeldende 

fylkesdelplan for handelsvirksomhet service og senterstruktur (vedtatt 2001 – under revisjon) er det 

skravert område rundt Nannestad sentrum som viser hvor slik etablering kan skje. I et perspektiv fram mot 

2029 bør derfor denne sentrumsavgrensing bør utvides mot nord for å imøtekomme framtidige behov. 

e) Det bør, blant annet gjennom arbeidet med en ny strategisk næringsplan, legges en strategi for hvordan 

Nannestad sentrum kan utvikles til å bli et naturlig og attraktivt sentrum for innbyggerne og næringslivet. 

AVGRENSING AV NANNESTAD SENTRUM 

Gjeldende fylkesdelplanen for handelsvirksomhet 

service og senterstruktur (vedtatt 2001) gir 

retningslinjer for lokalisering av kjøpesentre til 

erstatning for nasjonale bestemmelser om 

etableringsstopp. Fylkesdelplanen er 

retningsgivende for kommunal og statlig planlegging 

og virksomhet i fylket. Fylkeskommunen og statlige 

fagmyndigheter legger fylkesdelplanens 

retningslinjer til grunn ved sin behandling av 

kommunale planer. 

Planen innebærer at det for Nannestads 

vedkommende kun er mulig å etablere større 

handelstilbud (over 3000 m
2
) innenfor det skraverte 

området. Lokaliteter utenfor dette området kan kun 

nyttes til etablering av større handelsvirksomhet 

knyttet til disse varegruppene: Salg av biler og 

motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. 

Fylkesdelplanen er under revisjon, men Nannestad bør sikre at sentrumsavgrensingen defineres på en slik måte 

at Nannestad sentrum kan inneholde nødvendig areal for å kunne etablere nærings- og handelsvirksomhet for 

dagens og framtidige innbyggere. 
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STATUS OG MULIGHETER FOR DE ØVRIGE TETTSTEDER 

Gjeldende utbyggingsstrategi 

innebærer at tettstedene Maura, 

Åsgreina og Eltonåsen hver skal få 

rundt 20% av den samlede 

boligbygging. Denne strategi er basert 

på ønsket om at kommunen skal tilby 

gode boligområder med basis handels- 

og tjenestetilbud i form av 

barneskole/nærmiljøsenter, barnehage 

og nærbutikk. Den faktiske utbygging 

vil allikevel være basert på 

markedsmessige vurderinger blant 

utbyggerne. 

Elevtallet ved våre barneskoler viser 

hvordan våre tettsteder har utviklet 

seg de siste 10 år.  

Maura (4.200 innbyggere i skolens inntaksområde) er vårt største tettsted og elevtallet ved skolen er økt med 

22,2%. 

Nannestad sentrum (3.600 innbyggere i 

skolens inntaksområde) er vårt nest 

største tettsted og elevtallet ved 

Preståsen skole er økt med 5,3%. 

Åsgreina (1.400 innbyggere i skolens 

inntaksområde) er vårt minste tettsted 

og elevtallet ved Kringler-Slattum skole 

er sunket med 8,6%. 

Eltonåsen (2.150 innbyggere i skolens 

inntaksområde) er vårt nest minste 

tettsted og elevtallet ved skolen er økt 

med 10,7%. 

I perioden siden 2002 har Maura vært 

det mest attraktive område for boligbygging med stort press på skolekapasiteten. Per dato er det inngått 

utbyggingsavtaler for ca. 400 boenheter, noe som tilsvarer behovet for boligproduksjon i 20 år. 

Åsgreina har behov for økt boligbygging for å sikre elevtallet ved barneskolen og fortsatt god utnyttelse av 

kapasiteten i barnehagen. Per dato er det inngått utbyggingsavtaler for ca. 370 boenheter, noe som tilsvarer 

behovet for boligproduksjon i 19 år. 

Eltonåsen skole har mulighet til å betjene et høyere elevtall en dagens. Det må derfor fortsatt legges til rette 

for ny boligbygging. Per dato er det inngått utbyggingsavtaler for ca. 190 boenheter, noe som tilsvarer behovet 

for boligproduksjon i 10 år. 
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Pågående arbeid med Regional plan for areal og transport legger (i alternativ 2 og 3) til grunn at all framtidig 

vekst skal skje i kommunesenteret Nannestad. Dersom disse alternativer legges til grunn for en ny plan, og at 

de utdypes gjennom bestemmelser og retningslinjer, vil det sterkt kunne påvirke mulighetene for videre 

utvikling av disse tettstedene. Imidlertid legger kommunen til grunn at vedtatt utbygging skal kunne skje i 

samsvar med vedtatte reguleringsplaner i alle våre tettsteder. 

Kommunens økonomiske utvikling avhenger sterkt av at utbygging kommer på rett sted til riktig tid. Det er 

ønskelig at vi får ny boligbygging i tettsteder med ledig kapasitet i den sosiale og tekniske infrastruktur. I tillegg 

vil ny boligbygging i Åsgreina bidra til å finansiere behovet for ny infrastruktur knyttet til gang- og sykkelveger 

samt avløpsnett. 

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT 

De felles utfordringer, mål og viktige prinsipper for Oslo og Akershus er fastsatt i vedtatt planstrategi og 

planprogram for Regional plan for areal og transport: 

 Ny boligbebyggelse lokaliseres slik at innbyggerne får bedre muligheter til å dekke sitt daglige 

transportbehov ved å gå, sykle eller bruke kollektivtransport 

Vårt svar: Kommuneplanen legger til grunn at nye boligområder skal lokaliseres innenfor en radius på 1 km 

fra nærskolen. 

 Nye utbyggingsområder skal ha sentral beliggenhet og høy tetthet 

Vårt svar: Store grunnlagsinvesteringer og utbyggeres krav til avkastning medfører automatisk en høyere 

tetthet ved etablering av nye boligområder. 

 Høyere tetthet i sentrale områder gjennom fortetting og transformasjon 

Vårt svar: Nannestad kommune legger, gjennom kommuneplanens føringer og bestemmelser i 

reguleringsplanene, til grunn at sentrumsbebyggelsen skal utformes som bygg for bolig og næring i 4 

etasjer – også ved transformasjon av eksisterende boligområder. Kommunen registrerer imidlertid at 

enkelte utbyggere finner det vanskelig å forene utbyggingskostnadene for slike bygg med forventet 

salgspris.  

 Store kontorbedrifter, utdanningsinstitusjoner og andre typer offentlig virksomhet bidrar til å skape mye 

persontransport. Sentral lokalisering av disse spesielt viktig 

Vårt svar: Nannestad kommune legger gjennom kommuneplanens føringer vekt på at denne type 

virksomhet i stor grad bør legges i tilknytning til etablerte kollektivtraséer. 

 Planen skal avklare prinsipper for grense mellom utbyggingsområder og landbruks-, natur- og 

friluftsområder 

Vårt svar: Ca. 25% av kommunens areal omfattes av Markaloven. Kommuneplanen legger ikke opp til å ta i 

bruk ytterligere landbruksareal til bolig eller næring. 
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NÆRINGSUTVIKLING 

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. 

Nannestad kommune er i ferd med å starte arbeid med en ny strategisk næringsplan. Strategiene i gjeldende 

plan 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. 

I følge RavnInfo er det i perioden fra 2000 til og med 2012 etablert 308 nye bedrifter i Nannestad. I samme 

periode er 44 bedrifter avviklet, slik at netto tilvekst har vært på 264 enheter. Perioden 2010- 2013 har vært 

preget av sterk vekst i antall nyetableringer og nedgang i antall konkurser / tvangsavviklinger. 

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

2000-

2012

Jordbruk, skogbruk og fiske 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 7

Bergverksdrift og utvinning 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 3

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

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

Bygge og anleggsvirksomhet 3 2 1 3 3 4 2 2 5 3 3 11 15 52

Varehandel, reparasjon av motorvogner 0 0 3 5 3 5 2 3 1 2 6 1 9 40

Transport og lagring 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 2 2 3 13

Overnattings- og serveringsvirksomhet 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 6

Informasjon og kommunikasjon 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 3 12

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

Omsetning og drift av fast eiendom 3 2 1 1 3 6 4 5 0 4 4 5 4 37

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 0 2 0 0 2 1 1 1 0 2 1 5 6 19

Forretningsmessig tjenesteyting 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 3 9

Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 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

Helse- og sosialtjenester 0 1 0 1 1 0 3 0 1 2 0 1 2 11

Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 1 1 0 1 0 1 3 0 3 2 0 0 2 12

Annen tjenesteyting 1 0 1 3 2 2 0 2 2 6 3 2 6 29

Lønnet arbeid i private husholdninger 0 0 0 1 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

Ikke registrert bransje 2 1 2 4 6 1 4 1 0 2 0 4 8 32

Sum nyetableringer 16 12 12 21 26 24 41 18 16 29 25 35 61 308  

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.  

Bygg og anlegg er den største næring med 353 ansatte og 

nær 500 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. 

 

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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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. 

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. 

BÆREKRAFTIG KOMMUNEØKONOMI 

Høy gjeldsgrad 

Nannestad kommune har en høy gjeldsgrad som reduserer kommunens økonomiske handlingsrom knyttet til 

tjenesteproduksjon og vedlikehold av egen bygningsmasse. Denne gjeld skyldes i stor grad at kommunen har 

relokalisert barneskolen og barnehagen i Holter for å kunne tilby barna et godt oppvekstmiljø utenfor 

eksisterende flystøysoner. 

Utfordringen i den kommende perioden blir å utnytte eksisterende tekniske og sosiale infrastruktur optimalt 

ved å lokalisere ny boligbebyggelse i områder hvor man har tilstrekkelig kapasitet. Dette vil gi flere husstander 

som kan dele på utgiftene knyttet til vann og avløp, samtidig som at kommunen får større skatteinntekter. 

En konsentrert utbygging rundt våre fire barneskoler vil redusere behovet for gang- og sykkelveger. 

Kommunal tjenesteproduksjon knyttet til pleie og omsorg bør utøves i nærhet til eksisterende lokalisering i 

Nannestad sentrum. Det innebærer at nye omsorgsboliger bør lokaliseres til Nannestad sentrum. 

Nannestad kommunes beliggenhet, skattegrunnlag og befolkningsstruktur innebærer at overføringene fra 

staten blir lavere enn for distriktskommuner som er preget av fraflytting og aldrende befolkning. 
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Nannestad kommune må derfor belage seg på at vi vil ha mindre ressursinnsats per bruker enn de kommuner 

som mottar større statlige overføringer.  

Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon 

Nannestad kommune er, i følge KS kommunebarometer 2012, den kommunen i Norge som har samlet sett de 

laveste utgifter knyttet til områdene Hjemmetjeneste – brutto utgift per mottaker, Sykehjem – brutto utgift per 

mottaker, Grunnskole – netto driftsutgifter per elev, Barnehage – brutto utgifter per oppholdstime, 

Sosialtjeneste – driftsutgifter per mottaker, Kommunehelse – netto utgifter per innbygger og Administrasjon og 

styring – netto utgifter per innbygger. Denne plassering skyldes at kommunen, etter å ha håndtert sine 

finanskostnader, har mindre penger til drift og investeringer enn øvrige kommuner. 

Dette kan innebære en fare for at kvaliteten på tjenestene ikke samsvarer med gjeldende lovkrav og 

innbyggernes forventninger. En fortsatt effektivisering, blant annet gjennom interkommunalt samarbeid og 

bruk av ny teknologi, kan gi et økonomisk handlingsrom for å kunne tilby bedre kvalitet i det daglige møtet 

mellom kommunens medarbeidere og brukerne av våre tjenester. 

Statens bidrag til kommuneøkonomien, gjennom sitt rammetilskudd, forventes ikke å bli vesentlig endret i den 

kommende perioden. Kommunen må derfor ta egne grep for å sikre en bærekraftig økonomi. 

Bærekraftig befolkningsvekst 

Agenda Kaupang AS har vært engasjert 

av plansamarbeidet i Oslo og Akershus 

for å se på sammenhengen mellom 

befolkningsvekst, utbyggingsmønster 

og konsekvenser for 

kommuneøkonomi. 

Deres konklusjon er at en årlig 

befolkningsvekst på 0,5-2 % er 

kommunaløkonomisk gunstig. Vekst 

over 2 % er utfordrende, men 

håndterlig med sterk styring. Vekst 

over 3 % er svært utfordrende vekst. 

Vekst under 0,5 % er uheldig når det 

gjelder aldersfordeling blant 

innbyggerne og kan gi ledig kapasitet i 

barnehage og skole. 

Tabellen til høyre viser at Nannestad kan få en kommunaløkonomisk gunstig utvikling dersom 

kommuneplanens befolkningsprognose legges til grunn, men at vi sammen med Rælingen og Aurskog-Høland 

får en ugunstig lav vekst dersom befolkningsveksten i Akershus mot 2030 fordeler seg slik det er forutsatt i 

hovedalternativene 2 eller 3.   

Behov for eiendomsskatt? 

Kommuner som peker på behov for økte statlige overføringer for å kunne løse sine pålagte oppgaver blir som 

regel minnet på muligheten for å utvide sitt inntektsgrunnlag ved bruk av eiendomsskatt, noe Nannestad 

kommune ikke har innført. 

Et argument mot innføring av eiendomsskatt er at våre innbyggere har høyere kommunale avgifter knyttet til 

vann, avløp og renovasjon enn sammenlignbare kommuner. De samlede avgifter til knyttet til disse tjenester 
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utgjorde i henhold til KOSTRA-rapporteringen (2012) 10.170,- kr per husstand i Nannestad. Dette ligger ca. 

1.600,- kr høyere enn KOSTRA-gruppe 07 og ca. 2.100,- kr høyere enn snittet for kommunene i Akershus. 

Økt antall abonnenter – private husholdninger og næringsbygg – vil kunne bidra til at den enkelte husstand får 

redusert sine samlede utgifter til denne type kommunale gebyrer. Dette vil allikevel ikke øke kommunens 

samlede inntekter, da disse gebyrer er basert på selvkost. Imidlertid kan det være mindre smertefullt å innføre 

en eiendomsskatt når disse gebyrer harmonerer bedre med sammenlignbare kommuner. 

Sammenligning mellom kommuner 

Ved den årlige offentliggjøring av nye KOSTRA-tall settes fokus på den enkelte kommunes ressursinnsats på de 

ulike områder. Dette kan være nyttig informasjon for den enkelte kommune for å etterprøve om 

ressursinnsatsen på de ulike områder er i samsvar med innbyggernes behov, statlige føringer og kommunens 

politiske prioriteringer. 

Imidlertid bør disse tall vurderes på 

bakgrunn av kommunens 

inntektsgrunnlag, bosettingsmønster, 

aldersfordeling og gjeldsgrad med 

videre. 

Nannestad er preget av at vi har en relativt stor andel av våre innbyggere i aldersklassene opp til 18 år. Vi har 

den laveste andel av innbyggere i aldersklassene 67 år og eldre. Det må dermed forventes at vi bruker en større 

andel av de samlede ressurser på tjenester knyttet til barn og unge enn øvrige kommuner i 

sammenligningsgrunnlaget. 

Når det gjelder inntektsgrunnlaget har 

vi marginalt høyere frie inntekter enn 

gjennomsnittet for Kostragruppe 07, 

noe som kunne indikere at vi har en 

sammenlignbar kommuneøkonomi. 

Imidlertid har vi en lånegjeld som er 

15.787,- kr høyere per innbygger enn 

disse kommuner. Det innebærer at vår 

lånegjeld er ca. 181 mill. høyere enn 

den ville vært om vi lå på nivå med 

øvrige kommuner i Kostragruppe 07. 

Årlige renteutgifter på denne 

«mergjeld» utgjør ved 4% rente ca. 7,2 

mill. kr og avdrag ved 30 års avdragstid  utgjør ca. 6 mill. kr. Det innebærer at kommunen samlet sett har ca. 13 

mill. kr mindre å bruke på drift enn øvrige kommuner i vår kostragruppe. 

Når det gjelder driftsutgifter ligger Nannestad betydelig lavere enn sammenligningsgrunnlaget når det gjelder 

tjenester knyttet til pleie og omsorg. 

 

 

Nannestad Kostragruppe 07 Akershus
Landet utenfor 

Oslo
Landet

Andel 0 åringer  Enhet :  Prosent 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2

Andel 1-5 år  Enhet :  Prosent 6,6 6,4 6,7 6,2 6,2

Andel 6-15 år  Enhet :  Prosent 14,1 13,1 13,6 12,6 12,2

Andel 16-18 år  Enhet :  Prosent 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9

Andel 19-24 år  Enhet :  Prosent 7,3 7,4 7,2 8,0 8,0

Andel 25-66 år  Enhet :  Prosent 55,8 55,0 55,0 54,4 55,1

Andel 67-79 år  Enhet :  Prosent 8,0 8,9 8,6 9,3 8,9

Andel 80 år og over  Enhet :  Prosent 3,1 3,9 3,7 4,5 4,4

Aldersfordeling

Nannestad Kostragruppe 07 Akershus
Landet utenfor 

Oslo
Landet

Frie inntekter i kroner per innbygger  Enhet : 

 Kroner
43 540kr                 43 167kr                 44 490kr                 45 652kr                 46 475kr                 

Frie inntekter i kroner per 

innbygger  (Nannestad = 100%)
100 % 99 % 102 % 105 % 107 %

 Netto lånegjeld i kroner per innbygger  Enhet : 

 Kroner
59 147kr                 43 360kr                 47 068kr                 44 196kr                 36 120kr                 

 Netto lånegjeld i kroner per 

innbygger  (Nannestad = 100%)
100 % 73 % 80 % 75 % 61 %

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn 

i kommunal barnehage  Enhet :  Kroner
159 719kr               150 983kr               152 056kr               157 355kr               157 297kr               

Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn 

i kommunal barnehage (Nannestad = 100%)
100 % 95 % 95 % 99 % 98 %

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 

spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per 

elev  Enhet :  Kroner

89 886kr                 90 505kr                 85 254kr                 97 115kr                 95 807kr                 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, 

spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per 

elev  (Nannestad = 100%)

100 % 101 % 95 % 108 % 107 %

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 

hjemmetjenester (i kroner)  Enhet :  Kroner
112 981kr               200 588kr               208 113kr               213 814kr               210 493kr               

Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av 

hjemmetjenester (Nannestad = 100%)
100 % 178 % 184 % 189 % 186 %

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass  Enhet :  Kroner
897 952kr               923 873kr               945 664kr               959 213kr               955 309kr               

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. 

kommunal plass  (Nannestad = 100%)
100 % 103 % 105 % 107 % 106 %

Inntekter, gjeldsgrad og driftsutgifter på utvalgte områder
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ØKONOMISK HANDLINGSROM OG TJENESTEUTVIKLING 

KOMMUNENS LÅNEGJELD 

STATUS 

Økonomiplanen viser at kommunens samlede lån er av en slik størrelse at den setter begrensninger på 

tjenesteproduksjonen. Lånegjelden utgjør kr 674 mill. En svært stor andel av kommunens økonomiske 

ressurser går med til å betjene gjelden. Slik situasjonen er nå, har kommunen store utfordringer knyttet til å 

opprettholde driftsnivået. 

UTFORDRINGER 

Når det i økonomiplanen framkommer ønsker og behov for så vel økte driftsressurser i planperioden, samt at 

det vises investeringsbehov langt ut over det nivået Nannestad kommune kan bære, er dette et uttrykk for de 

behov som kommunens virksomheter reelt har, men som ikke kan imøtekommes når en så stor andel av 

kommunens penger må brukes på å betjene gjeld. 

Nannestad kommune har pådratt seg store utgifter som vertskommune for OSL. Vi har måttet reetablere sosial 

og teknisk infrastruktur i stort omfang. Vi har ikke fått dekket disse kostnader fullt ut, og har per dags dato en 

gjeld til Staten på 149 mill. kr som følge av dette. 

Fortsatt tilflytting av barnefamilier generer utgifter, særlig knyttet til skole, slik at det vil gå en lang periode før 

økte skatteinntekter kompenserer for de økte utgifter. Det vil være svært viktig at innbyggere som har lagt 

denne livsfasen bak seg fortsatt blir boende i kommunen og bidrar med skatteinntekter. Det forutsetter et mer 

variert tilbud av leiligheter beregnet på «seniormarkedet». 

Mot slutten av kommuneplanperioden må kommunen ha på plass økt kapasitet innenfor omsorgsbehov for 

våre innbyggere 80 år og eldre. 

Kommunestyret har vedtatt at det årlige gjennomsnittlige nivå på investeringer skal ligge på 25 mill. kr. Dette 

begrenser handlingsrommet for etablering av ny sosial infrastruktur og kommunen må prioritere stramt for å 

bruke tilgjengelige investeringsmidler til de «riktige» formål. 

MULIGHETER 

Nannestad kommune har investert betydelige beløp i sosial og teknisk infrastruktur i den perioden vi har lagt 

bak oss. Dersom man kan få flere innbyggere til å dele på de kostnader som er forbundet med finans- og 

driftskostnader knyttet til denne infrastruktur, vil kommunen i et langsiktig perspektiv kunne få en bedret 

balanse mellom utgifter og inntekter. Det vil da være avgjørende at nye innbyggere etablerer seg i områder 

hvor det er ledig kapasitet på infrastrukturen. 

KRAV TIL VÅR TJENESTEPRODUKSJON 

Ny lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012 og skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelseloven er sammen med helse- og omsorgstjenestelovens 

forebyggingsbestemmelser de rettslige virkemidlene for å nå samhandlingsreformens mål om å fremme 

folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller. Den nye loven løfter frem fem grunnleggende 

prinsipper for folkehelsearbeidet: 
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 prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, 

 ”helse i alt vi gjør” (Health in All Policies),  

 bærekraftig utvikling,  

 føre-var og  

 medvirkning. 

Folkehelseloven gir kommunen ansvar for å fremme folkehelse. Mens kommunehelsetjenesteloven la 

oppgavene direkte til helsetjenesten i kommunen, er nå ansvaret løftet til kommunen som sådan, og prinsippet 

om å fremme folkehelse i alle sektorer (”helse i alt vi gjør”) blir det overordnede prinsipp. Dette innebærer at 

helsehensyn skal integreres i beslutningsprosesser og for eksempel i utøvelse av rollen som eier av virksomhet 

og eiendom, arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter m.v. 

Nannestad kommune er i ferd med å utarbeide en folkehelseplan som skal vise hvordan kommunen skal ivareta 

de krav og føringer som nå er lagt inn i lovverket. 

Samfunnsmessige endringer 

Kommunens tjenestetilbud fyller stadig større del av innbyggernes hverdag og behov. 

Alle barn har rett til plass i barnehage, og de fleste familiene benytter seg av dette tilbudet. Timetallet i skolen 

har blitt utvidet flere ganger de siste årene og stadig større andel av elevene benytter skolefritidsordningen. 

Kommunens innbyggere forventer hjelp, støtte og omsorg fra kommunen i vanskelige livssituasjoner, med 

særlig vekt på en verdig alderdom. 

Lover og forskrifter gir stadig sterkere føringer for tilpassing av tjenestetilbudet til den enkelte bruker. Dette 

medfører økte krav til bemanning, organisering, moderne utstyr og sterkere krav til medarbeidernes 

kompetanse. 

Kommuneplanperioden bør preges av systematisk kvalitetsutvikling og profesjonalisering av alle våre tjenester, 

særlig på de områder hvor det hittil ikke har vært stilt krav til formell kompetanse. Personalets muligheter til 

kompetanseutvikling må vektlegges og det må arbeides for å sikre at vi har ledere og personale med riktig 

kompetanse i alle stillinger. 

Økt vekt på innbyggernes rettigheter 

Økt vekt på den enkelte innbyggers rettigheter, enkeltvedtaksprosedyrer og dokumentasjon gjør at stadig mer 

ressurser brukes på saksbehandling og juridisk funderte avklaringer innen alle tjenesteområder, både på 

virksomhets- og kommunenivå. Det blir en utfordring å sikre at dette ikke kommer til å overskygge det primære 

mål som er høy kvalitet i det tilbudet alle innbyggere får i praksis og kvaliteten i «sannhetens øyeblikk», det 

daglige møtet mellom kommunens ansatte og innbyggerne i barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner og 

kommunale kontorer. 

Stabene er viktige aktører for å bidra til målene om videre befolkningsvekst og attraktivitet som bokommune 

blir en realitet. Tilstrekkelig bemanning og kompetente medarbeidere vil kunne redusere risikoen for å gå inn 

for kortsiktige og enkle løsninger, samt forminske muligheten for saksbehandlingsfeil, som på sikt kan bli veldig 

dyre for kommunen. 

Et helhetlig tjenestetilbud 

Kommunens viktigste utfordring er å prioritere mellom de ulike tjenester slik at alle innbyggerne får oppfylt 

sine rettigheter og behov i ulike livssituasjoner og livsfaser. Dersom vi bruker for mye ressurser på ett område, 

vil innbyggere med andre behov bli skadelidende. I vår situasjon, med usikre prognoser for framtidig vekst, er 
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det viktig at infrastrukturen på alle områder dimensjoneres fleksibelt. Ved endrede behov i befolkningen, må 

kommunen være i stand til å flytte ressurser, driftsmidler, investeringsmidler og personalressurser til områder 

som har behov for økt innsats. 

EFFEKTIVISERING OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID 

STATUS 

Nannestad kommune er deltaker i 24 

ulike former for interkommunalt 

samarbeid mellom nabokommunene 

på Øvre Romerike. 6 

samarbeidsområder er organisert som 

vertskommunemodell, 4 er organisert 

som interkommunale selskaper og 3 er 

organisert som aksjeselskaper. 

Hensikten med dette samarbeidet er å 

oppnå slike effekter: 

1. Mer kostnadseffektiv drift. 

2. Etablere tjenestetilbud av høy kvalitet for deler av befolkningen hvor eget befolkningsgrunnlag er for 

lite. 

3. Samordne interesser med nabokommunene med sikte på en helhetlig utvikling av ØRU-regionen. 

UTFORDRINGER 

Interkommunalt samarbeid avhjelper smådriftsulemper på flere tjenesteområder, men gir kommunen 

utfordringer når det gjelder styring av interkommunale selskaper og samarbeidsorganer. 

Det er også en vurdering hvor mange oppgaver innen stabsfunksjoner som man kan flytte ut av 

kommuneadministrasjonen uten at det samlede kompetansemiljøet blir svekket. 

Samhandlingsreformen og Folkehelseloven utløser, sammen med andre lovpålagte krav og utfordringer, behov 

for robuste kommuner med attraktive kompetansemiljøer. Det innebærer at kommunene må bli større eller 

samarbeide med andre, for å kunne tilby innbyggerne de tjenester som forventes. 

Det signaliseres at kommunene bør ha minst 15.000 innbyggere for å kunne tilby innbyggerne tjenester av 

forventet kvalitet. Nannestad kommune kan i kommuneplanperioden oppnå en slik størrelse, men vil fortsatt 

ha behov for interkommunalt samarbeid for å løse ressurskrevende oppgaver. Kommunen må vurdere hvor 

den vil være på tilbudssiden, og på etterspørselssiden, når det gjelder å etablere nye tjenester. 

MULIGHETER 

Felles digital plattform: Samtlige kommuner på Øvre Romerike er tilknyttet fibernettet til DGI. Alle 

kommunene har valgt felles fagsystemer og har i stor grad like rutiner for bruken av disse systemene. Det 

innebærer at medarbeidere i ØRU-kommunene har tilgang til sine fagsystemer fra alle kommunale lokasjoner. 

Medarbeidere i en kommune kan også gis brukertilgang i andre kommuner og derved avhjelpe disse ved 

vakanser eller lange sykefravær. Den digitale plattformen gir et godt grunnlag for at tjenesteområder kan 

organiseres på tvers av kommunegrenser. 

Om ØRU vest-samarbeidet: Kommunestyrene i Hurdal, Nannestad og Gjerdrum vedtok i 2010 en 

intensjonsavtale om interkommunalt samarbeid innenfor rammen av det etablerte ØRU-samarbeidet. 

Virksomhet Organisasjonsform Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Andre

Barnevernvakt (Romerike Politikammer) Vertsk. (Koml. §28a) x x x x x x SNR

Voksenopplæring Vertsk. (Koml. §28a) x x x x x x

Voldtektsmottak Vertsk. (Koml. §28a) x x x x x x SNR

Byggesakskontroll Vertsk. (Koml. §28a) x x x x x

Veterinærvakt Vertsk. (Koml. §28a) X X X

Jessheim  interkommunale legevakt Vertsk. (Koml. §28a) x x x X

Felles landbrukskontor Vertsk. (Koml. §28a) x x

Felles kommuneplanlegger Interkommunal samarbeidsavtale x x

Samarbeid om oppmåling Interkommunal samarbeidsavtale x x

Felles HMS tjeneste Interkommunal samarbeidsavtale x x

Felles kommunelege Interkommunal samarbeidsavtale x x

ØRU Samarbeid (Koml §27) x x x x x x AFK

Innkjøpstjeneste Samarbeid (Koml §27) x x x x x x

Arbeidsgiverkontroll Samarbeid (Koml §27) x x x x x x

Romerrike krisesenter Samarbeid (Koml §27) x x x x x x SNR

UNIvann Samarbeid (Koml §27) x x

Tunstyret Samarbeid (Koml §27) x AFK

Distriktsrevisjonen (ØRRD) IKS (Intkomsek § 1) x x x x x

Digitale Gardermoen IKS (Intkomsek § 1) x x x x x x

ØRAS avfallsselskap IKS (Intkomsek § 1) x x x x

ROAF IKS (Intkomsek § 1) X SNR

Øvre Romerike brann og redning IKS IKS (Intkomsek § 1) x x x x x x

Orbit arena AS (Asl §1-1) x x x x Andre

ØRI industriservice AS AS (Asl §1-1) x x x

Eidsvoll industrier AS (Ullensaker Industri AS) AS (Asl §1-1) x x x x AFK

PPT? x X

Gardermoen renseanlegg Heleid av Ullensaker kommune x x

Alarmsentralen NRBR (110) x x x x x x

16 20 18 24 10 22 8

Oversikt over interkommunalt samarbeid på Øvre Romerike
Deltakere

Antall per kommune:
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Målsettingen: At samarbeidet skal gi gevinst enten i form av kvalitetsheving eller effektivisering, å redusere 

sårbarhet og å skape mer robuste fagmiljøer med bredere kompetanse enn det som er mulig å få til i mindre 

kommuner alene. 

De tre kommunene opplever i dag at de hver for seg har utfordringer i forhold til å yte de tjenestene 

innbyggerne forventer og har krav på, - både når det gjelder kvalitet, omfang og effektivitet. Det er økende 

behov for å sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Det er derfor nødvendig å sette fokus på samarbeid som 

kan effektivisere tjenesteytingen overfor innbyggerne samtidig som kvalitetskravene skal tilfredsstilles. 

For å sikre robuste, profesjonelle og stabile fagmiljøer er det behov for å redusere enkeltkommunens sårbarhet 

når det gjelder kompetanse og rekruttering. De tre kommunene er enige om at dekningen av disse behovene 

må skje gjennom et sterkere og mer formalisert samarbeid. 

Gjennom formalisert samarbeid i ØRU Vest skal kommunene Hurdal, Nannestad og Gjerdrum videreutvikle et 

tjenestesamarbeid og et utviklingsarbeid av god kvalitet. Et sterkere samarbeid om administrative 

støttetjenester, kompetansekrevende lovpålagte tjenester og oppgaver innenfor samfunnsutvikling, bør 

innebære en samordning av kommunenes politiske, administrative og faglige kompetanse. 

Mulig samarbeid knyttet til administrative støttefunksjoner 

 Felles personalforvaltning inkl. HMS 

 Felles lønningsenhet 

 Felles regnskapsenhet 

 Felles kemner 

 Felles dokumentsenter 

 Felles juridisk kompetanse 

 Felles boligforvaltning 

 Felles eiendomsforvaltning og -drift/ENØK 

Mulig samarbeid på mer omfattende tjenesteområder – (myndighetsoverføring) 

 Samhandlingsreform – folkehelse 

 Barnevern 

 Felles forvaltningsenhet på teknisk område, herunder bl.a. 

o Arealplanlegging - behandling av reguleringsplaner 

o Kart og oppmåling 

o Byggesaksbehandling 

o Landbruk 

o Viltforvaltning 
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TVERRFAGLIG INNSATS FOR FOLKEHELSE 

Kommunene har med innføring av Samhandlingsreformen, ny Lov om folkehelse, ny Helse- og 

omsorgstjenestelov med mer fått utvidet ansvar og oppgaver innenfor folkehelsearbeid. Ny folkehelseforskrift 

pålegger kommunene minst en gang hvert 4.år å utarbeide en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og 

faktorer som påvirker helsetilstanden som grunnlag for folkehelsearbeidet. 

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

befolkningens helse og trivsel, og forebygger helseplager, sykdom og skade. Den nye loven om folkehelse som 

trådte i kraft 01.01.2012 har som hovedintensjon en samfunnsutvikling som skal bidra til helsefremming, 

forebygging av sykdom og utjevning av helseforskjeller. Loven og tilhørende forskrift innebærer blant annet at:  

 Kommunene får plikt til å kartlegge innbyggernes helsetilstand for å finne ut hvilke folkehelseutfordringer 

de har. På bakgrunn av dette skal kommunene bidra til helsefremmende og forebyggende arbeid og 

tilrettelegge helsetilbudet for innbyggerne.  

 Ansvar for forebygging og folkehelse er et tverrsektorielt ansvar, og ikke bare en oppgave for 

helsesektoren. Kommunene skal bruke alle sektorer til å fremme folkehelse.  

 Statlige myndigheter får plikt til å støtte kommunene i arbeidet med å få oversikt over helseutfordringene 

blant egne innbyggere. 

Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helse fordeler seg i befolkningen.  

Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens 

helse og trivsel, og forebygger helseplager, sykdom og skade. 

Helsefremmende arbeid: Tiltak for å bedre livskvalitet og trivsel og muligheten til å mestre utfordringer og 

belastninger i dagliglivet. 

Forebyggende helsearbeid: innebærer å fjerne, hindre eller redusere faktorer som kan føre til sykdom, skade, 

sosiale problemer eller død. 

Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse, trivsel og livskvalitet i befolkningen og å redusere 

sosiale helseforskjeller, slik at vi får en friskere, sunnere og livskraftig befolkning. For å få til det må vi tenke 

helse i alt vi gjør. Påvirkningsfaktorene for folkehelse ligger stort sett i alle samfunnsområder, og strategiene 

må rette seg mot hele befolkningen. Eksempler på faktorer som er viktig for god folkehelse er utdanning, 

arbeid, bo- og nærmiljøer, ren luft, fravær av støy, gang- og sykkelveier, turstier, friluftsliv og fysisk aktivitet i 

skolen. For å nå målene om god folkehelse må det satses bredt på gode og forutsigbare tjenester og tilbud til 

alle i samarbeid mellom kommunen, private aktører, frivillige og lag og foreninger. 

Folkehelseloven og samhandlingsreformen vektlegger innsats knyttet til forebygging av sykdom og skade 

framfor reparasjon og behandling. Reformen er fulgt opp med økonomiske insentiver som skal premiere de 

kommuner som klarer å skape en god folkehelse og redusert behov for spesialisthelsetjenester. Nannestad 

kommune har en stor utfordring på dette området da tildelte samhandlingsmidler synes å balansere mot 

kommunens egenandeler knyttet til spesialisthelsetjenesten og egne utgifter knyttet til ansvar for 

ferdigbehandlede pasienter. Midler til helsefremmende tiltak må derfor skaffes til veie ved omprioritering 

innen eget budsjett. 

Det er igangsatt utarbeidelse av en folkehelseplan for Nannestad. Planen forventes ferdigstilt høsten 2013. 
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OPPBYGGING AV PLANEN 

 Beskrivelse av hva folkehelse handler om og bakgrunn for folkehelseplanen. 

 Beskrivelse av hvordan det står til med folkehelse i Norge og Nannestad og aktiviteter i Nannestad som 

fremmer folkehelse. 

 Utviklingstrekk og hovedutfordringer og det gis en kort beskrivelse av de sykdommene myndighetene 

ønsker å ha fokus på i arbeidet med å fremme helse og forebygge sykdom. 

 Tjenesteområder og virkemidler. 

 Visjon, mål og strategier for folkehelseplanen. 

 Handlingsplan og tiltak 2012-2016. 

Hensikten med Folkehelseplanen i Nannestad kommune er å tydeliggjøre hva vi som kommune kan påvirke, og 

legge til rette for av tiltak, som kan ha betydning for folks helse og trivsel. 

Hver enkelt av våre innbyggere har selv et ansvar for egen helse, men vi som kommune må være bevisst på 

hvilke faktorer som kan påvirke helsetilstanden, særlig med tanke på det helsefremmende og det forebyggende 

arbeidet. 

En utjevning av sosiale ulikheter vil være et viktig bidrag til bedre folkehelse. Helseatferd, som atferd og vaner i 

forhold til kosthold, fysisk aktivitet, tobakksbruk, alkoholbruk, seksualvaner og bruk av illegale rusmidler, har 

stor betydning for helsen. 

Folkehelsearbeidet berører de fleste resultatenheter i kommunen. Gjennom tiltakene i for eksempel skoler, 

barnehager og vei anlegg legges grunnlaget for helse og trivsel for innbyggere. 

Grunnlaget for god helse legges først og fremst utenfor helsetjenesten. Folkehelsearbeidet har som hovedmål å 

fremme god og rettferdig fordeling av helse. For å kunne utjevne helseforskjellene, må vi også utjevne 

forskjellene i levekår. Dette krever tverrsektoriell innsats. En effektiv måte å påvirke hele befolkningen på er å 

endre rammebetingelsene for helserelatert adferd. Det vil si å ta i bruk det som kalles strukturelle virkemidler, 

som for eksempel bygging av sykkelveier og turstier, økte usunne nærings- og nytelsesmidler eller forbud mot 

røyking på offentlige steder.  

Å legge til rette for gode helsefremmende møteplasser, og aktiviteter som forebygger helseplager, kan gjøres 

ved for eksempel å inngå partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger, og samhandle med andre aktører 

som vil bidra. Forskning viser at fysisk aktivitet og kulturaktiviteter er gode tiltak for bedre helse og livskvalitet. 
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DEMOGRAFI OG BOLIGBYGGING 

STATUS 

Nannestad kommune opplevde en 

sterk vekst i forbindelse med 

etableringen av den nye 

hovedflyplassen på Gardermoen. I 

1999 hadde kommunen en 

befolkningsvekst på 3,6%, og veksten 

var på 3,3% i 2002. I de senere årene er 

veksten avtatt, med en bunnotering på 

1,1% i 2007. Den gjennomsnittlige 

vekstrate i perioden 2000 til 2012 har 

ligget på 2%. I følge SSBs 

befolkningsframskriving vil vekstraten 

vedvare mot 2030.  

Vekstimpulsen i perioden har vært den innenlandske flyttingen. I perioden fra 01.01.2000 til 01.01.12 økte 

innbyggertallet med 2.395, tilsvarende 27% vekst. 

Trendskifte? 

Befolkningsveksten i Nannestad har, i perioden etter at flyplassen ble etablert, i hovedsak vært knyttet til netto 

innenlands flytting. Av en total 

befolkningsvekst på ca. 2.400 personer 

i perioden 2000-2012 har 1.057 

kommet som følge av innenlands 

flytting. Fødselsoverskuddet har utgjort 

659 flere innbyggere og tilsvarende 722 

for netto innvandring. I perioden fra 

2009 til 2012 utgjør netto innvandring 

hele 69% av befolkningsveksten. 

Innvandrerbefolkningen utgjør derved 

drøyt 1.200 personer. Den største 

andelen kommer fra Europa, men 

mange kommer også fra Asia. 

UTFORDRINGER 

Befolkningsvekst gir mulighet for økte skatteinntekter og befolkningsgrunnlag stort nok til å kunne tilby 

spesialiserte tjenester av høy kvalitet, men fører også til store utgifter knyttet til infrastruktur og 

tjenesteproduksjon – særlig knyttet til barn og unge. Barnefamilier må skatte til kommunen i rundt 15 år før 

kommunen oppnår balanse mellom utgifter og inntekter. Andelen av innbyggere i arbeidsfør alder forventes å 

synke, noe som vil påvirke kommunens inntektsgrunnlag. 

Innvandrerbefolkningen utgjør per 2012 ca. 11% av kommunens innbyggertall. Dersom trenden fra perioden 

2000-2012 videreføres, vil innvandrere utgjøre ca. 20% av kommunens befolkning ved utgangen av 

planperioden. Arbeidsinnvandring vil kunne bidra til å løse viktige arbeidsoppgaver, men vil samtidig gi 

kommunen nye utfordringer knyttet til opplæring, integrering og folkehelse. 



Kommuneplan for Nannestad: Samfunnsdelen 2012-2015 Side 38 

Mot slutten av planperioden vil kommunens oppmerksomhet i stadig større grad måtte rettes mot de eldre 

deler av befolkningen. 

Barn og unge 

Antall 0-åringer antas å stige fra dagens 128 til nærmere 200 i 2030. Andelen av befolkningen i denne 

aldersklassen antas å stige fra 1,1% til 1,3%. 

Antall innbyggere i barnehagealder forventes å stige fra dagens 773 til drøyt 1.000 i 2030. Andelen av 

befolkningen i barnehagealder forventes å være relativt stabil. Det forventes ikke behov for ny kapasitet før 

rundt 2018. Antall barn i barnehagealder kan imidlertid endres raskt som følge av nye boligområder med stor 

innflytting av barnefamilier. 

Antall innbyggere i barneskolealder forventes å stige fra dagens 1.150 til nærmere 1.500 i 2030. Andelen av 

befolkningen som er i barneskolealder forventes å synke fra dagens 10,1% til 9,4%. Elevtallet forventes å være 

relativt stabilt fram mot 2020. Det er imidlertid en betydelig usikkerhet forbundet med det framtidige antall 

skolebarn. Dersom vekstraten blir høyere enn forventet, må man påregne at andelen barneskolebarn fortsatt 

vil ligge rundt 10%. 

Antall innbyggere i ungdomsskolealder forventes å stige fra dagens 449 til rundt 580 i 2030. Andelen i 

ungdomsskolealder forventes å synke fra dagens 4,0% til 3,7% ved utgangen av planperioden. I perioden fram 

mot 2018 forventes en elevtallsvekst som gjør at dagens kapasitet ikke vil være tilstrekkelig. En 

kapasitetsøkning som ivaretar denne veksten vil kunne være tilstrekkelig i hele planperioden. 

Eldre innbyggere 

Antallet innbyggere 67-79 år forventes å fordobles fra dagens 850 til nærmere 1.700 i 2030. Andelen av 

befolkningen i disse aldersklassene forventes å øke fra 7,5% til 10,9%. Dette er innbyggere som kan bidra 

positivt innen den frivillige sektor. En vellykket satsing på lettstelte leiligheter, folkehelse og rehabilitering vil 

kunne være avgjørende for at disse aldersgruppene beholder helse og aktivitetsnivå. 

Antallet innbyggere 80-89 år forventes å øke med hele 150 % fra dagens 282 til mer enn 700 i 2030. Den 

sterkeste veksten vil komme i perioden etter 2020. Andelen av kommunens innbyggere i disse aldersklassene 

vil stige fra dagens 2,5 % til 4,6 % ved utgangen av perioden. Disse innbyggere kan ha stort behov for 

kommunens tjenester knyttet til helse og omsorg, men kan også ha opprettholdt en god helse dersom 

kommunen og frivilligheten samarbeider om folkehelse, fellesskap og rehabilitering. En god hjemmetjeneste og 

et tilbud av sentralt beliggende boliger vil kunne bidra til at disse innbyggerne kan bli boende i eget hjem. 

Antallet innbyggere 90 år og eldre forventes å øke med drøyt 50 % fra dagens 67 til drøyt 100 i 2030. Andelen 

innbyggere i disse aldersklassene forventes imidlertid å være stabil i planperioden. Kommunen må forvente at 

disse aldersgruppene i stor grad er avhengig av helse- og sosialtjenester for å opprettholde et verdig liv. 

Kommunen må spille på lag med frivilligheten og de pårørende i en felles innsats for våre eldste innbyggere. 

Boligbehov 

Nannestad hadde per 2011 11.128 innbyggere fordelt på 4.609 boliger. Dette tilsvarer 2,4 innbyggere per bolig. 

Forutsatt samme boligbehov, vil kommunen ha behov for ca. 100 nye boliger per år dersom befolkningsveksten 

skal samsvare med SSBs prognose (alternativ HHMH) 

Hele 94% av boligmassen i Nannestad utgjøres av eneboliger og småhus. Andelen leiligheter i boligblokk utgjør 

kun 3,7% av boligmassen (tall fra 2011). Endringer i familiestruktur og et økt innslag av eldre innbyggere vil 

skape etterspørsel etter leiligheter. 
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AREALBEHOV KNYTTET TIL OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 

En fortsatt befolkningsvekst kan gjøre det nødvendig å avsette framtidig areal til skoler, barnehager, 

omsorgsboliger m.v.: 

Skolekapasitet og skolestruktur: Kommunestyret vedtok i sak PS 13/22 (12/2610) Skolekapasitet og 

skolestruktur - sluttbehandling at dagens skolestruktur med en barneskole i hver krets og en felles 

ungdomsskole i Nannestad sentrum, opprettholdes i perioden 2013 – 2025. 

Videre ble det vedtatt å nedsette en fagkomite for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse som grunnlag for 

prosjektering av ut- og ombygging samt nødvendig opprusting og rehabilitering, av Nannestad ungdomsskole. 

Det skisseres som et utgangspunkt en økning av arealet med ca. 1000 m2. 

Mot slutten av kommuneplanperioden kan behovet for nye arealer for skoler aktualiseres og området O17 er 

videreført på kommuneplankartet. Dette arealet er på 76 daa. og kan romme både barne- og ungdomsskole – i 

sambruk med flerbrukshall og ha mulig tilgang til eksisterende fotballbane. 

Arealbehov for barnehager: Det er i utgangspunktet avsatt nok arealer til å dekke forventet behov for 

barnehagekapasitet i planperioden. Imidlertid må man utrede behovet for barnehagetomter når nye 

reguleringsplaner for boligområder blir fremmet. 

Behov for areal til helse- og omsorgstjenester: Kommunestyret har vedtatt å rullere Omsorgsplan 2012 – 

2025. Gjeldende plan viser til arealbehov knyttet til avlastningsbolig for multifunksjonshemmede, bygging av 

totalt 20 omsorgsboliger – inkludert dagsenter for demente, etablering av eldresenter / seniorsenter i 

samarbeid med frivilligheten, samt utvidelse av sykehjemmet med i alt 32 plasser.  

Disse utbyggingene skal fortrinnsvis skje ved eller i nærhet til Nannestad sykehjem. Behovet for omsorgsboliger 

kan løses på kommunale tomter innenfor eksisterende kommunalt eide utbyggingsområder eller ved at slike 

boliger inkluderes i nye boligprosjekter i Nannestad sentrum.  

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

Område Maura Nannestad 

sentrum 

Åsgreina Eltonåsen 

Andel boligbygging 20% 40% 20% 20% 

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 / 

kjedehus 
60% 40% 70% 70% 

Leilighetshus 20% 30% 30% 20% 

Sentrumsnære leiligheter 

(kombinerte bygninger for bolig / 

næring)  

20% 30% 0% 10% 

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. 

ROS-ANALYSER 

OVERORDNET ROS-ANALYSE 
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Med utgangspunkt i Sivilbeskyttelseslovens krav er Nannestad kommune i ferd med å utarbeide en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal ”kartlegge hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer 

og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen.” I forskrift om kommunal beredskapsplikt utdypes 

kravene i Sivilbeskyttelsesloven, og det stilles blant annet krav om at de kommunale ROS-analysene 

som et minimum skal se på:  

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen  

 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen  

 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre  

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur  

 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 

evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet  

 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering  

ROS-analysen for Nannestad vil bidra til å gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold som kan 

redusere eller true kommunens evne til å fungere, og vil være dimensjonerende for kommunens 

beredskapsarbeid. Analysen benyttes til å identifisere og prioritere risikoreduserende tiltak/barrierer. 

Disse barrierene kan både være forebyggende, dvs. at de skal hindre uønskede hendelser i å 

inntreffe, og skadebegrensende, dvs. at skal begrenser skadevirkningene hvis en uønsket hendelse 

inntreffer.  

 ROS-analysen vil se på følgende definerte fare- og ulykkeshendelser (DFUer):  

 Pandemi  

 Flom  

 Leirskred  

 Storm  

 Trafikkulykke  

 Flyulykke  

 Brann ved institusjon  

 Vannforsyning  

 Skoleskyting  

Der det er avdekket behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta slike analyser, eventuelt 

sikre at andre aktører gjennomfører slike.  
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ROS-analysen planlegges ferdigstilt innen sommeren 2013. I følge krav i Sivilbeskyttelsesloven skal 

denne minimum oppdateres hvert annet år. ROS-analysen vil følges opp høsten 2013, da der blant 

annet er planlagt en gjennomgang av kommunenes beredskapsplanverk for å sikre at dette er 

oppdatert md utgangspunkt i identifisert risiko og sårbarhet. 

ROS-ANALYSER FOR OMRÅDER MED ENDRET FORMÅL 

Det er utarbeidet ROS-analyser for alle områder hvor formålet er endret fra LNF til byggeområde. Disse ROS-

analyser er samlet i et eget vedlegg som vil følge med i de politiske behandlinger og i høringsrunden. 
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VEDLEGG 2: BEHOV FOR OPPFØLGENDE PLANARBEID 

For at kommuneplanen skal få den ønskede styringseffekt, må den følges opp av planarbeid på 

utvalgte områder. 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2012 

1. Planstrategi for Nannestad kommune for 2012 – 2015, slik den framgår av høringsdokument 

datert 02.03.12 og planporteføljen, vedtas med følgende endringer: 

1. Revidering av kommuneplanen starter 2012 

2. Arbeidet med kulturplan starter i første halvdel av 2013 

3. Planene for henholdsvis Rus og alkoholpolitikk slås sammen, oppstart av revidering starter 

høsten 2012. 

4. Arbeidet med strategisk næringsplan starter høsten 2012. 

5. Innstillingsutvalgene er styringsgrupper for planer innenfor sine områder. 

 Tittel plan Planperiode Rullering Plantype 
Anbefaling / 

Krav 
Kommuneplan for 

Nannestad - 

Samfunnsdelen 

2010 - 2025 
Behov for 

rullering / 

revisjon vurderes 

hvert 4. år 

Kommuneplan 

Anbefales rullert i 

2013 

Kommuneplan for 

Nannestad - Arealdelen 
2010 - 2025 

Anbefales rullert i 

2014 

Økonomiplan 2012 – 2015 Årlig Økonomiplan Skal rulleres årlig 

Kulturminnevernplan 

Utarbeides i 

perioden 2012 - 

2014 Ved politisk 

vedtak 

Tematisk 

kommunedelplan 

Handlingsprogram 

knyttet til 

kommunedelplaner 

skal rulleres årlig Trafikksikkerhetsplan 

Utarbeides i 

perioden 2014 - 

2015 

Tverrfaglig innsats 8 - 13 2012 → 

Ved politisk 

vedtak 
Temaplan 

 

TIDLIG INN 2012 →  

Folkehelseplan 2012 →  

Strategisk næringsplan 2013 - 2020  

   

Plan for struktur og 

kapasitet i barnehage og 

skole 

2012 - 2017 
Ved politisk 

vedtak 

Sektorplan 

+Tallgrunnlag bør 

oppdateres årlig 

Alkoholpolitisk 

handlingsplan 
   

Omsorgsplan 2012 - 2025 2012 - 2025 
Vedtatt rullert i 

2013 
 

Sentrumsplan for 

Nannestad sentrum 
2014 → 

Dialog med 

grunneiere 
Arealplan 

 

Områdeplan for 

flyplassens vestområde 
2013 → 

Dialog med 

tiltakshaver 
Rulleres ved behov 
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VEDLEGG 3: STATISTIKK 

DEMOGRAFI 

UTVIKLING 2000 -2012 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Europa unntatt Tyrkia 180 191 210 242 260 267 279 309 360 426 499 586 756

Afrika 7 13 16 24 30 29 28 27 31 42 49 56 63

Asia med Tyrkia 50 62 92 105 131 151 176 205 231 284 300 297 345

Nord-Amerika 9 9 9 8 9 7 9 8 11 12 13 13 13

Sør- og Mellom-Amerika 12 15 18 14 23 23 25 29 26 26 28 25 30

Sum 258 290 345 393 453 477 517 578 659 790 889 977 1 207  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEFOLKNINGSPROGNOSE MOT 2030 (SSB ALTERNATIV HHMH) 
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