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HARALD DAHL – EIENDOM 79/1 (MASSEMOTTAK / RASSIKRING)

Formål: Massemottak Ansvarlig for innspill: Harald Dahl
Tema for utredning Vurdering

1. Naturverdier / biologisk 
mangfold / vannmiljø

Området er klassifisert som svært viktig (A-verdi) i 
henhold til DN-håndbok 13. Lokaliteten vurderes som et 
av de mest intakte gjenværende ravinesystemene i 
Nannestad.. Raviner er i tillegg definert som en sårbar 
naturtype (VU) i henhold til rødlista av 2011 og er nasjonalt 
og internasjonalt sjeldne.

2. Jord og skogressurser Beiteområde og skog i dag. 

3. Landskap / grøntstruktur Endrer landskapet betydelig.

4. Kulturminner / kulturmiljø Må utredes.

5. Friluftsliv og rekreasjon Ikke relevant.

6. Forurensing / Støy Kan skape forurensning og støy i driftsfasen.

7. Andre miljøkonsekvenser
Tap av biologisk mangfold. Ukjente konsekvenser rundt ras 
og kvikkleire.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

Ikke relevant.

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / veiutløsning

Økt trafikkmengde av tungtrafikk på Fv 120.

10. Barn og unge Ikke relevant.

11. Næringsliv og sysselsetting
Det er behov for massemottak i regionen. Etter ferdigstillelse 
kan tiltaket øke arealet dyrka mark.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Ikke relevant.

13. Energibehov / løsninger Ikke relevant.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Ikke relevant.

15. Andre forhold Regional plan for forvaltning av masser er ikke ferdig.

Administrasjonens anbefaling: Tiltaket anbefales ikke.
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NORDBY MASKIN – ÅSGREINA

Formål: Tilrettelegging videre 
drift Nordby Maskin AS, 
Landbruk og/eller Golfbane.

Ansvarlig for innspill: Nordby maskin

Tema for utredning Vurdering
1. Naturverdier / biologisk 

mangfold / vannmiljø
Berøres ikke

2. Jord og skogressurser
Ca. 4,3 daa dyrket mark berøres, hvorav ca. 2,5 daa er avsatt 
til «fremtidig idrettsanlegg» (golf) i kommuneplanen. 

3. Landskap / grøntstruktur
Vil bli påvirket ved oppføring av nye bygg.
Reguleringsplanen vil ta opp disse forhold.

4. Kulturminner / kulturmiljø Må avklares i reguleringsplanen.

5. Friluftsliv og rekreasjon Påvirkes ikke.

6. Forurensing / Støy
Dersom det planlegges økt/ endret virksomhet må 
forurensning og støy vurderes i reguleringsplanen.

7. Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

I følge forslagsstiller kan det bli økning av ansatte. Dette må 
utredes i reguleringsplanen.

9. Transportbehov / 
kollektivdekning /
trafikksikkerhet / veiutløsning

Det kan bli transportbehov dersom det blir opprettet flere 
arbeidsplasser.
Nærmeste busstopp ca. 700m fra tunet.
Utkjøring mot Åsvegen må vurderes i reguleringsplanen.

10. Barn og unge
Sikker skoleveg: det er planlagt gang- og sykkelveg langs 
Åsvegen, denne er ikke ennå bygget. Kringler/ Slattum skole 
m/ barnehage og SFO ligger ca. 2 -2.5 km fra tiltaket.

11. Næringsliv og sysselsetting
I følge forslagsstiller er det 12 personer på «basen» mens 
bedriften sysselsetter 76 ansatte. 

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Økt antall arbeidsplasser er positivt for kommunens økonomi.
Vann og avløp må avklares i reguleringsplanprosessen.

13. Energibehov / løsninger Må følge teknisk forskrift.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Universell utforming må vurderes ved eventuell oppføring av 
bygg.

15. Andre forhold

Administrasjonens anbefaling:

Det legges inn et mindre areal (ca. 8 - 10 daa) – innenfor 
eksisterende tun - til næring i kommuneplanen. Bruken av 
dette arealet defineres ved bestemmelser i arealdelen. 
Tiltakshaver må fremme en reguleringsplan for området og 
administrasjonen må utarbeide en konsekvensvurdering og 
ROS-analyse for området.
§§ 9 og 12 i jordloven skal fortsatt gjelde.
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CS EIENDOM VEDR EIENDOM 18/6 (NANNESTAD DYREKLINIKK)

Formål: Tilretteleggelse for 
næring på eiendommen og boliger  
i tilknytning til 
næringsvirksomheten.

Ansvarlig for innspill: CS Eiendom AS

Tema for utredning Vurdering
1. Naturverdier / biologisk 

mangfold / vannmiljø
Berøres ikke.

2. Jord og skogressurser Berøres ikke.

3. Landskap / grøntstruktur Påvirkes ikke.

4. Kulturminner / kulturmiljø
Må tas i en eventuell byggesak dersom det skal bygges der 
det ikke er bygg i dag.

5. Friluftsliv og rekreasjon Påvirkes ikke.

6. Forurensing / Støy Ved uendret bruk er ikke dette et problem.

7. Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

Ligger utenfor sentrum, men er en etablert bedrift, og tomten 
har vært brukt til næringsformål i "all tid".

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / veiutløsning

Busstopp rett utenfor eiendommen. Vegløsning uendret.

10. Barn og unge Påvirkes ikke.

11. Næringsliv og sysselsetting Positivt med økt antall kompetansearbeidsplasser.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Kan sikre virksomhetens videre utvikling og gi økte 
skatteinntekter.

13. Energibehov / løsninger Aktuelt ved ny bygningsmasse.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Eventuelle krav vil komme i framtidige byggesaker.

15. Andre forhold
Dette er en etablert næringseiendom som i dag er LNF 
område. Endringen gjøres for å få kartet til å stemme mer 
med reell utnyttelse av arealet.

Administrasjonens anbefaling: Administrasjonen anbefaler tiltaket
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Nannestad Sentrum AS (27/265, 27/267, 27/270, 27(1/68)

Formål: Detaljregulering, 
formålsendring mv.

Ansvarlig for innspill: Nannestad Sentrum AS v/Bjørn 
Dæhlie

Innspillet omhandler deler av et område som kommunen ønsker å endre fra bolig- til 
sentrumsformål. Utredningen er foretatt på kommunens foreslåtte område.

Tema for utredning Vurdering
1. Naturverdier / biologisk 

mangfold / vannmiljø
Berøres ikke.

2. Jord og skogressurser Berøres ikke.

3. Landskap / grøntstruktur Utredes på reguleringsplannivå.

4. Kulturminner / kulturmiljø
Gravminne/ gravhaug, automatisk fredet kulturminne på 
gnr.27, bnr.273. Temaet vil bli utredet i reguleringsplan.

5. Friluftsliv og rekreasjon
100-metersskogen til barnehagen må ivaretas.
Reguleringsplanen må vise øvrige park- og 
rekreasjonsområder.

6. Forurensing / Støy Utredes i reguleringsplan.

7. Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente per i dag.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

Tiltaket vil påvirke Nannestad sentrum som tettsted, da 
arealinnspillet vil bli en utvidelse av sentrumsområdet.
Utvidelse av sentrum kan medbringe befolkningsvekst, 
etablering av næring og rom for sosiale møteplasser. 
En helhetlig plan for sentrum hvor arealinnspillet 
inkorporeres vil være viktig for videre planlegging av 
sentrumsområdet.

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / veiutløsning

Sentrum er det stedet i Nannestad som har best dekning av 
kollektivtrafikk.
Utbygging av Nannestad sentrum kan medføre behov for en 
vurdering av trafikkapasitet.
Gang- og sykkelvegnett for myke trafikanter må ivaretas.

10. Barn og unge
Det er viktig at barn og unges interesser ivaretas i utvikling av 
sentrumsområder, det vises for øvrig til rundskriv T-2/08 
«Om barn og planlegging».

11. Næringsliv og sysselsetting
Utbygging av sentrum medfører økt næringsvirksomhet og 
derved flere arbeidsplasser og økte skatteinntekter. Dette vil 
også bygge opp under eksisterende næringsliv.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Per i dag er det kapasitet i skoler og barnehager.
Det er offentlig vann og avløp i området.

13. Energibehov / løsninger
Tiltaket skal tilknyttes fjernvarme i henhold til konsesjonen 
for fjernvarme for Nannestad sentrum.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Utbygging av gang- og sykkelvegnett må ivaretas.
Det er tilgang til skiløyper på andre siden av vegen.
Krav i lover og forskrifter om universell utforming skal 
følges.

15. Andre forhold
En utvidelse og dermed styrking av sentrumsområdet 
samsvarer med føringer og anbefalinger i regionalt planarbeid.

Administrasjonens anbefaling:

For å ivareta framtidig behov for sentrumsarealer, endres 
arealformålet fra bolig/sentrumsformål til sentrumsformål for 
et større område nord for Teievegen.

Grunneiere / aktører i dette området oppfordres til å fremme 
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felles planforslag for hele kvartalet. Det anbefales videre at 
det startes arbeid med en områderegulering av hele Nannestad 
sentrum.
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TANGEN PUKKVERK (3 innspill)

Formål: Utvidelse av masseuttak.

Ansvarlig for innspill:
1. Gudmund Svendby
2. Veidekke Industri AS-52 og Grunneier Ola Tangen
3. Mathiesen Eidsvold Værk ANS

Tema for utredning Vurdering

1. Naturverdier / biologisk 
mangfold / vannmiljø

Tiltaket ligger i umiddelbar nærhet til Hurdalssjøen som er et 
viktig rekreasjonsområde med stor naturverdi.
Hurdalssjøen er planlagt framtidig drikkevannskilde. Dette 
må tas hensyn til i reguleringsplanen. I følge artskart er det 
registret en sopp i nordre del av området, men plasseringen er 
usikker. Vurderinger må gjøres på kommuneplannivå.

2. Jord og skogressurser Området er i dag skog.

3. Landskap / grøntstruktur
Det må hensynstas nærheten til og fjernvirkning fra 
Hurdalssjøen.

4. Kulturminner / kulturmiljø Må utredes i reguleringsplanen.

5. Friluftsliv og rekreasjon
Tiltaket reduserer muligheten for friluftsliv i området og kan 
være visuelt skjemmende.

6. Forurensing / Støy
Tiltaket medfører både støv, støy og mulig forurensning. 
Dette må utredes og avbøtende tiltak må beskrives i 
reguleringsplanen.

7. Andre miljøkonsekvenser Må utredes i reguleringsplanen.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

Ikke relevant.

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / veiutløsning

Trafikksikkerhet og vegutløsning ved utvidelse må behandles 
i reguleringsplanen.

10. Barn og unge Ikke relevant.

11. Næringsliv og sysselsetting Det er stor etterspørsel etter produkter fra tiltaket.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Ikke relevant.

13. Energibehov / løsninger Beskrives i reguleringsplanen.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Ikke relevant.

15. Andre forhold
En utvidelse av området på kommuneplanen vil være et signal 
om framtidig arealbruk.

Administrasjonens anbefaling:

Samtlige innspill legges inn som eksisterende / framtidige 
områder for råstoffutvinning. 

Det vil bli stilt krav om reguleringsplan for nye områder. Det 
anmodes om at hele området sees under ett med sikte på gode 
helhetlige løsninger knyttet til drift, etterbruk, vegsystemer 
osv. Arealavgrensningen mot øst må ikke komme i konflikt 
med 100 meters beltet mot Hurdalssjøen.

Det må lages bestemmelser for rekkefølge og krav til 
utforming.
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ÅSVEGEN 590, gb/nr. 7/27

Formål: bruksendring fra 
forsamlingshus til bolig.

Ansvarlig for innspill: Nannestad kommune

Bakgrunn for innspillet:

Åsvegen 590, gbnr. 7/27, er i dag avsatt til 
«boligbebyggelse», «offentlig og privat tjenesteyting» 
og LNF. Stedet er tidligere brukt som forsamlingslokale 
(Folkes hus). For bygningen er det gitt tillatelse om 
bruksendring fra forsamlingshus til bolig, datert 
27.10.210.

Tema for utredning Vurdering
1. Naturverdier / biologisk 

mangfold / vannmiljø
Berøres ikke.

2. Jord og skogressurser

Arealet som endrer formål består i dag av to eiendommer, og 
er avsatt til tre formål i kommuneplanen: «nåværende 
tjenesteyting»; ca. 2150m², «LNF»; ca. 1670m² og 
«nåværende boligbebyggelse»; ca. 1520m². 
Ca. 470m² «LNF» og 980m² «nåværende tjenesteyting» vil 
bli boligformål.
Ca. 1225m² «nåværende tjenesteyting» vil bli «LNF».

3. Landskap / grøntstruktur Berøres ikke.

4. Kulturminner / kulturmiljø Ingen kjente.

5. Friluftsliv og rekreasjon Påvirkes ikke.

6. Forurensing / Støy Berøres ikke.

7. Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

Ikke relevant. Tiltaket påvirker ikke antall boliger i området.

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / veiutløsning

Busstopp rett ved eiendommen.
Uendret vegløsning.

10. Barn og unge Sikker skoleveg: buss rett ved huset.

11. Næringsliv og sysselsetting Ikke relevant.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Det er kapasitet på Kringler/Slattum skole.
Kommunen har barnehagekapasitet.
Eiendommen er tilkoblet avløpsnett.

13. Energibehov / løsninger Er avklart i byggesaken.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Ikke relevant.

15. Andre forhold
Dette er en ajourføring av arealkartet slik at det blir samsvar 
med eksisterende arealbruk.

Administrasjonens anbefaling:

Administrasjonen anbefaler at areal avsatt til «offentlig og 
privat tjenesteyting» på denne eiendommen endres til 
«boligbebyggelse» og til LNF for areal på gbnr. 
7/13,26,28,34,38,52.
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NÆRINGSOMRÅDENE I MOREPPEN

Formål: Videreføring av 
dagens arealformål

Ansvarlig for innspill: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Bakgrunn for innspillet:

Det vises til høringsbrevet fra Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus:

«Vi ber Nannestad kommune vurdere konkret om 

næringsområdet ved Moreppen på dyrka og dyrkbar jord 

kan tas ut av kommuneplanen og vises som LNF-område. 

Fylkesmannen varsler at det kan bli fremmet innsigelse til 

næringsarealene ved Moreppen i ny kommuneplan ut fra 

hensynet til dyrka jord av nasjonal og regional verdi for 

matproduksjon.»

Tema for utredning Vurdering
1. Naturverdier / biologisk 

mangfold / vannmiljø
Områdene øst for Fv 176 er svært viktig vinterbeiteområde for 
elg. Det er en trekkveg for elg nord for området.

2. Jord og skogressurser

Vedtatt kommuneplan har gjennom avsatt arealbruk redusert 
dyrka areal 218 daa, hvorav 202 daa er regulert gjennom 
Grasmogrenda næringspark. I tillegg er skogsarealer på 
breavsetninger redusert gjennom avsatt arealbruk.

Regulert areal innenfor reguleringsplan for Grasmogrenda består 
av følgende arealkategorier (AR5): 

Alle tall i daa Bebygd Sam-
ferdsel

Fulldyrka 
jord

Skog Åpen 
fastmark

Sum

Bolig 0 0 0 0 2 2

Næring 56 0 142 2 1 202

Veg 2 5 3 1 0 11

Bevaring 
sanddyne

3 0 19 3 0 25

Vegetasjons-
belte

1 0 38 7 1 48

Sum 63 6 202 14 5 290

Arealfordelingen (AR5) for øvrige næringsområder i Moreppen:

Alle tall 
i daa

Bebygd Sam-
ferdsel

Fulldyrka 
jord

Skog Åpen 
fastmark

Sum

N5 3 1 0 17 3 24

N6* 0 1 12 52 4 69

N7 0 2 0 162 0 163

Sum 3 3 12 231 7 256

*Fulldyrka areal for N6 er redusert med 4 daa fra 16 daa til 12 
daa i høringsforslag til ny kommuneplan.

Arealkonflikten mellom jordbruk og næring ble vurdert ved 
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opprettelsen av området og i vedtatt reguleringsplan.

3. Landskap / grøntstruktur
Tiltakene vil endre landskapet og eksisterende grøntstruktur. 
Avbøtende tiltak knyttet til skjerming må følges opp på 
reguleringsplannivå.

4. Kulturminner / kulturmiljø Må utredes på reguleringsplannivå.

5. Friluftsliv og rekreasjon Skiløype gjennom Grasmogrenda næringspark

6. Forurensing / Støy

Næringsarealene i Moreppen ligger i god avstand til kommunens 
utbyggingsområder for boliger. Næringsområdene kan derved 
være svært aktuelle for virksomheter som ikke bør ligge i nærhet 
til store boligområder.
Næringsområdene i Moreppen ligger innenfor støysonene (i 
hovedsak innenfor rød sone) rundt flyplassen og er i liten grad 
egnet for støyømfintlige utbyggingsformål, men kan allikevel 
være egnet for visse typer næringsvirksomhet.

7. Andre miljøkonsekvenser
Miljøkonsekvensene vil avhenge av hvilken type næring som blir 
etablert innenfor områdene. Dette må behandles i de enkelte 
reguleringsplaner.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

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

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / 
veiutløsning

Næringsområdene har, definert som «næringsareal utenfor 
knutepunkt», god tilgang til nasjonale vegsystemer som E-16 og 
E-6. De har også nærhet til flyplassen for virksomheter som er 
avhengig av/basert på flyfrakt.
Vegsystemet mot E-16 kan håndtere økt tungtrafikk, mens 
vegsystemene nord-sør langs flyplassen i mindre grad tåler økt 
trafikkmengde av tyngre kjøretøy.
Det er stilt rekkefølgekrav om at strekningsutbedring av fv. 176 
skal være gjennomført før utbygging av N6 og N7.

10. Barn og unge
Områdets beliggenhet innenfor flystøysonene gjør dette lite egnet 
som oppvekstområde.

11. Næringsliv og sysselsetting

Næringsarealene vest for flyplassen ansees å være arealer med 
potensial for utvikling og verdiskapning basert på synergier med 
eksisterende næringsvirksomhet innenfor flyplassområdet. 
Eksempelvis sysselsetter to private bedrifter innenfor gjerdet i alt 
drøyt 100 personer og har en samlet omsetning nær 360 mill. kr.
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 
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bli etterspørsel for hele området vest for flyplassen – opp mot 
næringsområdene i Moreppen.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Det ligger til rette for påkobling til etablert kommunalteknisk 
infrastruktur. Økt næringsvirksomhet vil påvirke kommunens 
gebyrinntekter positivt.

13. Energibehov / løsninger Tema i reguleringsplanen.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Tema i reguleringsplanen.

15. Andre forhold
Kommunen anser at næringsverdien for er økt som følge av stor 
etterspørsel etter "flyplassnære" næringstomter.

Administrasjonens 
anbefaling:

Dagens arealformål videreføres.

En mindre del (ca. 4 daa) av N6 tilbakeføres, etter ønske fra 
grunneier, fra næringsformål til jordbruk (LNF).
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NANNESTAD GARTNERI I MAURA, gb/nr. 145/9

Formål: Endring fra næring til 
framtidig boligformål i 
kommuneplanen.

Ansvarlig for innspill: Nannestad kommune

Bakgrunn for innspillet:

For gbnr. 145/9 med flere er det varslet planoppstart for 
detaljregulering. I oppstartsvarslet stod «Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for etablering av 
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.»

Tema for utredning Vurdering
1. Naturverdier / biologisk 

mangfold / vannmiljø
Berøres ikke. Arealet er i dag regulert til gartneri/ hagesenter.

2. Jord og skogressurser Arealet er i dag regulert til gartneri/ hagesenter.

3. Landskap / grøntstruktur Tema i reguleringsplan.

4. Kulturminner / kulturmiljø Ingen kjente.

5. Friluftsliv og rekreasjon Tema i reguleringsplan.

6. Forurensing / Støy Tema i reguleringsplan.

7. Andre miljøkonsekvenser Ingen kjente.

8. By- og tettstedsutvikling / 
nærmiljø

Området ligger i tilknytning til Maura sentrum. Det er ca 
500m til barnehage og ca 1 km til barneskole. Utbygging til 
boligformål i området er i tråd med kommunens 
utbyggingsstrategi og rikspolitiske retningslinjer for areal og 
transport.

9. Transportbehov / 
kollektivdekning / 
trafikksikkerhet / veiutløsning

Busstopp ca 100m unna, ved fv. 120. 
Vegløsning vil være tema i reguleringsplan.

10. Barn og unge Gang- og sykkelveg skal løses i reguleringsplanen.

11. Næringsliv og sysselsetting Arbeidsplasser knyttet til dagens drift må flyttes.

12. Kommunal økonomi og 
tjenestetilbud

Kommunen er i ferd med å bygge ut Maura skole.
Kommunen har barnehagekapasitet.
Området kan koples til offentlig vann- og avløpsnett.

13. Energibehov / løsninger Tema i reguleringsplan.

14. Folkehelse / universell 
utforming

Tema i reguleringsplan.

15. Andre forhold

Administrasjonens anbefaling:
Administrasjonen ba politisk styringsgruppe ta stilling til 
saken.


