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Del 1: Planbehov 

Planoppgaver 2016-2019 
Rullering av planer (ny plan – eventuelt med krav om behandling i samsvar med Plan- og 

bygningsloven): 

1. Kommuneplanens samfunnsdel (2017) 
2. Kommuneplanens arealdel (2018) 

3. Trafikksikkerhetsplan (2016) 
4. Utarbeidelse av et klimaregnskap som del av oppstart med rullering av Energi- og 

klimaplan for Nannestad kommune (2017) 
5. Boligsosial handlingsplan (2017) 
6. Rusmiddelpolitisk handlingsplan (2016) 

7. Helse- og omsorgsplan (2016) 
8. Landbruksplan (2017) 

9. Kulturplan (2018) 
 
Planer / handlingsprogram som ajourholdes med basis i oppdaterte befolkningsprognoser 

og behovsvurderinger m.v. (videreføring av gjeldende plan): 

1. Kommunens planportefølje knyttet til beredskap (kontinuerlig) 

2. Handlingsprogrammet til strategisk næringsplan rulleres (2016) 
3. Handlingsprogram i tilknytning til trafikksikkerhetsplanen (2016) 
4. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2012-2025 (2016) 

5. IKT Utskiftingsplan 2011-2015 (2016) 
6. IA-plan 2010-2013 (2016) 

7. Skolekapasitet og skolestruktur 2007-2012 (2017) 
8. Strategiplan for mer og bedre læring forutsettes evaluert og oppdatert årlig. 
9. Strategisk kompetanseplan for virksomhet Helse 2017-2022 (2017) 

10. Viltkartlegging (ved behov) 
11. Fisketiltaksplan for Nannestad (ved behov) 

12. Hovedplan for avløp 2011-2015 (2016) 
13. Hovedplan for veg (2016) 
14. Hovedplan for veglys (2016) 

 
Nye planer: 

1. Plan for barnehagestruktur mot 2030 (2016) 
2. Plan for mottak og inkludering av flyktninger (2016) 
3. Demensplan 2017-2022 (2017) 

4. Plan for kosthold og ernæring (2017) 
5. Vold i nære relasjoner (2018) 

6. Plan «Trøst, trygghet og nærhet ved livets slutt» (2018) 
7. Sektorplan for rus og psykiatri (2017) 
8. Kommunedelplan for ivaretakelse av naturmangfold, landskapsformer, og naturtyper, 

herunder raviner. (2017) 
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Del 2: Utredninger og faktagrunnlag  

Bakgrunn 

Om kommunal planstrategi 

Kommunal planstrategi er verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke 
planoppgaver kommunen bør starte opp eller 

videreføre for å legge til rette for en ønsket 
utvikling i kommunen. Kommunal 
planstrategi erstatter det obligatoriske kravet 

til rullering av kommuneplanen som lå i 
tidligere plan- og bygningslov. 

Planstrategien er retningsgivende for 
kommunens planlegging og har ingen 
direkte rettsvirkning for kommunens 

innbyggere. Det kan ikke fremmes 
innsigelse mot kommunal planstrategi. 

Behovsstyrt planlegging - Planstrategien 
setter et stekt fokus på at planleggingen skal 
være behovsstyrt og ikke gjøres mer 

omfattende enn nødvendig. Dette er også 
nedfelt i plan- og bygningsloven § 3-1 tredje 
ledd om oppgaver og hensyn i planlegging etter loven. 

Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare 
hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. 

Politisk styring - Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver 
som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk 
vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle 

utfordringene. 

Regional dialog - Kommunal planstrategi er en viktig arena for å drøfte og avklare behov for 

interkommunal planlegging. Dette kan gjelde både innenfor arealplanlegging og tjenesteyting. 
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Planhierarki og terminologi 

Kommuneplanen Statlig pålagt planarbeid 
Arealdelen: 

 Definerer framtidig arealbruk 
til ulike formål i kommunen. 

Samfunnsdelen: 

 ”Alle planers mor” 
 Definerer behov og 

legger føringer for 
framtidig arealbruk. 

 Legger føringer for 
økonomiplaner, 
kommunedelplaner, 
temaplaner, sektorplaner 
og handlingsprogram. 

 Staten kan pålegge 
kommunene å utarbeide planer 
for å få utbetalt statlige 
tilskudd på ulike områder (eks. 
psykiatriplan). 

 Staten kan pålegge 
kommunene å samarbeide om 
regional arealbruk (eks. 
Verneplan for 
Leiravassdraget). Slike planer 
kan utarbeides av regionale 
myndigheter eller i samarbeid 
mellom berørte kommuner.  

Arealplan (skal følge prosesskrav i Plan og bygningsloven) foreslås brukt ved: 

 Områdeplaner (eks. Nannestad sentrum) 
 Tematisk kommunedelplan (skal følge prosesskrav i Plan og 

bygningsloven) foreslås brukt ved: 

 Særlig viktige politikkområder 

 Behov for sterk grad av medvirkning fra befolkning og berørte 
myndigheter 

 Temaplan foreslås brukt ved: 

 Sektorovergripende planer knyttet til tjenestetilbud (eks. 
ruspolitisk plan) 

 Sektorplan foreslås brukt ved: 
 Planer som kun omfatter ett virksomhetsområde (eks. pleie og 

omsorg, skole eller barnehage) 

 Handlingsprogram: 

 Handlingsprogram skal rulleres jevnlig (gjerne årlig som en 
del av økonomiplanprosessen) for å definere tidsbestemte 
tiltak og satsinger for å nå definerte mål i gjeldende 
plandokument. 

Lovforankring 

Plan og bygningsloven § 10-1. Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter 

konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet 

og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 

regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal 
gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan 

herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i 
valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 
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Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 

oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

Planstrategien bør inneholde: 

 Beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø 

 Retningslinjer for langsiktig arealbruk 

 Vurdering av sektorenes planbehov 

 Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for revisjon av kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel 
Kommunen har nå fått plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst én gang i hver 

valgperiode og vedta den senest innen ett år etter kommunestyrets konstituering.  

Det er viktig at dette arbeidet starter tidlig etter at kommunestyret er konstituert. Det gir det 
nye kommunestyret mulighet for å vurdere og ta stilling til hvilke planoppgaver som er viktige 

å arbeide med i kommunestyreperioden. 

Formål 
Formålet med den kommunale planstrategien er å sette fokus på  

 de planoppgaver kommunen bør starte opp  

 eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.  

Kommunal planstrategi skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utviklingen av 

kommunesamfunnet. Det gjelder både 

 langsiktig arealbruk,  

 sektorenes virksomhet og  

 en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringens forventninger til den regionale og kommunale planlegging framgår av de 

nasjonale forventninger som ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12.06.2015 hvor de føringer 
med relevans for Nannestad kommune er oppsummert nedenfor: 

Planprosesser 

 Godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer nasjonale og viktige regionale 
interesser. 

 Medvirkning og involvering av publikum, relevante myndigheter, parter og 
interesseorganisasjoner. 

 Kommunene benytter regionalt planforum aktivt. Statlige myndigheter og 
fylkeskommunen prioriterer deltakelse og kommer med tydelige signal om hva som er 

nasjonale og viktige regionale interesser i de enkelte sakene. 

 Fylkesmannen, andre statlige styresmakter, fylkeskommunene legger vekt på det lokale 

selvstyret. Innsigelser skal bare fremmes når det er nødvendig for å sikre nasjonale og 
viktige regionale interesser. 

 Kommunene tar i bruk mulighetene som ligger i plan- og bygningsloven for prioriteringer 

og forenklinger. 

 Kommunene oppdaterer overordnede planer, unngår flere plannivå enn nødvendig, sørger 

for hensiktsmessig detaljeringsgrad og tar i bruk mulighetene for parallell plan- og 
byggesaksbehandling. 

 Kommunene sikrer effektiv behandling av private planforslag og bidrar til god 
plankvalitet ved å gi tidlige, tydelige og relevante krav til utredninger og dokumentasjon. 
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 Kommunene sikrer enkel tilgang til digitale plandata gjennom bruk av digitalt planregister 

og tar i bruk verktøy for digital plandialog og plan- og byggesaksbehandling. 

Klima og miljø 

 Kommunene legger vekt på reduksjon av klimagassutslepp, energiomlegging og 

 energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, 

infrastruktur og tjenester. 

 Kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i samfunns- og 

arealplanlegging og byggesaksbehandling. 

 Kommunene sikrer at det blir utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser for 

utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge og redusere aktuelle 
risiko- og sårbarhetsforhold. 

 Kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, friluftsliv, 
kulturminner og kulturmiljø, og tar hensyn til disse i kommunale planar. 

 Fylkeskommunene og kommunene samarbeider om planlegging for verdiskaping, 
bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale 
og lokale aktører. 

 Det settes av nok areal til næringsutvikling som bidrar til næringslivets behov, og som er 
lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og legger til rette for nye og grønne 
næringer som er knyttet til jordbruk og skogbruk. 

 Kommunene sikrer tilgang til gode mineralreserver for mulig utvinning og veger dette 

 opp mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. 

Utbyggingsmønster og tettstedsutvikling 

 Fylkeskommunene og kommunene fastsetter regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur 

og hovedtrekkene i transportsystemet, inkludert knutepunkt for kollektivtrafikken.  

 Gjennom planlegginga trekkes langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og 

store sammenhengende landbruks-, natur- og friluftsområder. 

 Den regionale og kommunale planleggingen legger til rette for nok og variert 

boligbygging, lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 

 Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt kollektivknutepunkt, legg til rette for økt 

bruk av sykkel og gange i dagliglivet, og sikrer sammenhengende gang- og 
sykkelforbindelser av høy kvalitet.  

 Potensialet for fortetting og transformasjon tas i bruk før det tas i bruk nye 
utbyggingsområder. 

 Kommunene legger til rette for effektive prosesser og rask behandling av 
kommunedelplaner og reguleringsplaner for samferdselstiltak. 

 Kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk for å skape et godt og levende 
bymiljø. Kommunene legger til rette for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel, 

service og sosiale møteplasser i sentrum. 

 Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljø, fritt for skadelig 

støy og luftforurensing. 

 Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for 

innbyggerne ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveger og nær 
tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv. 

 Kommunene legger prinsippene om tilgang og universell utforming til grunn i planlegging 

av omgivelser og bygninger. 
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Administrasjonens vurdering: Nannestad kommune legger til rette for rask og effektiv 

behandling av private planforslag. Imidlertid registrerer vi at også staten på sin side må 

instruere sine etater om å bidra til rask behandling ved utarbeidelsen av kommunale 
arealplaner – slik at vi unngår urimelige krav til utredninger ved utarbeidelse av planer som 
støtter opp om de statlige og regionale planer for tettstedsutvikling. 

Nannestad kommune er godt oppdatert når det gjelder utarbeidelse og bruk av digitale 
kartdata. 

Nannestad kommune prioriterer å utvikle sitt kommunesenter gjennom fortetting og 
transformasjon slik at det kan romme boliger, handel og servicetilbud. Kollektiveffekten av 
denne satsing er avhengig av Ruters prioriteringer av frekvens og rutetilbud. 

Nannestad kommune har hatt som klar strategi å lokalisere sine tettsteder utenfor 
flystøysonene. Alle våre tettsteder har aktivitetstilbud i form av møteplasser og idrettsanlegg. 

I tillegg har alle tettsteder tilgang til attraktive friluftsområder. 

Prinsippene for universell utforming legges til grunn ved tettstedsutvikling og ivaretas i 
tillegg gjennom statlige bygningsforskrifter (TEK 10) 

De siste føringene fra statlig hold blir ivaretatt ved den kommende rullering av 
kommuneplanens samfunns- og arealdel. 

Regionale planer med relevans for den kommunale planstrategi  

Med utgangspunkt i regional planstrategi 2013-2016, er følgende planer vedtatt: 

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus 

 Regional plan for vannforvaltning 

 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 

 
Følgende regionale planer vil bli vedtatt i løpet av 2016/2017: 

 Regional plan for masseforvaltning i Akershus (2016) 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus (2017) 

 Regional plan for klima og energi for Akershus (2017) 

 Regional plan for handel, service og senterstruktur (2017) 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2015 

Nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

Vår region har en høy befolkningsvekst og har hatt dette over lang tid. Den største 

utfordringen i vår region er å sørge for at denne veksten håndteres på en måte som bidrar til 
å nå viktige nasjonale mål for klima og for areal- og transport. Regjeringen vedtok 26. 
september 2014 nye statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

De nye retningslinjene er svært tydelige på at fortetting og transformasjon er løsningen for å 

nå målene om at all vekst i persontrafikken i storbyene skal tas med kollektiv, sykkel og 
gange. Potensialet for fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder 
tas i bruk. I pressområdene bør det legges til rette for arealutnyttelse utover det som er typisk. 

«Vi må utvikle kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. Dette 
vil redusere arealforbruk og transportbehov og styrke grunnlaget for kollektivtransport, 
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sykkel og gange» var den klare beskjeden fra kommunal og moderniseringsminister Jan Tore 

Sanner ved utsendelsen av retningslinjene. 

Administrasjonens vurdering: Disse forhold er ivaretatt gjennom kommuneplanens satsing 

på Nannestad sentrum og vil bli videreført i kommende planprosesser. Imidlertid har 
Nannestad etablert 4 tettsteder med kommunal infrastruktur i form av skole, barnehager, vann 

og avløp, gang- og sykkelveger m.v. Kommunen må tillates å utvikle alle sine tettsteder for å 
kunne finansiere de investeringer som er lagt ned i alle deler av kommunen. Det pekes 

særskilt på at Nannestad har reetablert støyømfintlig bebyggelse (skole/barnehage) fra Holter 
til Eltonåsen. Disse investeringer utgjør en stor andel av kommunens samlede 
finanskostnader. 

Miljøvern 

Reduksjon i klimagassutslipp, tilpasninger til endret klima og tilrettelegging for økt 
karbonbinding er viktige satsingsområder i kommunenes planlegging. Vellykket klimaarbeid 

er avhengig av innsats i alle sektorer. 

Oslo og Akershus har et rikt biologisk mangfold. Vi vil be kommunene å være spesielt 

oppmerksom på fragmentering som en trussel. Det er viktig at det sørges for en god 
sammenheng mellom naturområder. 

Innsjøer og vassdrag skal forvaltes slik at ferskvannsreservoarer og fiske- og 

rekreasjonsområder sikres for framtidige generasjoner. Ivaretagelse av 100-metersbeltet 
langs sjø og vassdrag har prioritet. Vannforskriften og dens mål om minst god økologisk og 

kjemisk tilstand i 2021 må vurderes og følges opp i kommunale planprosesser. 

Endringer i klima gir mer intens nedbør, og kommunene må dimensjonere fremtidige 
avløpsløsninger deretter. Økt bruk av lokale overvannsløsninger og etablering av flomveier 

kan bidra til færre oversvømmelser og mindre forurensning ved avrenning. I planer må 
kommunene sette krav og utforme bestemmelser med krav om at lokal overvannsdisponering 

skjer allerede på overflaten. Kravene bør følges opp med retningslinjer for hvordan de skal 
praktiseres i reguleringsplaner, tekniske planer og i byggesaker. 

Dyrka og dyrkbar jord er ikke-fornybare ressurser, og må i så stor grad som mulig skjermes 

mot omdisponering. Kommunene har et viktig ansvar for jordvernet, og for å legge til rette 
for større nasjonal matproduksjon gjennom sin planlegging. Alternativer til utbygging på 

dyrka og dyrkbar jord skal alltid bli vurdert og vektlagt i arealplanleggingen. 

Administrasjonens vurdering: Fortetting langs kollektivtraseer og i Nannestad sentrum vil 

legge til rette for miljøvennlige transportformer og redusere presset på jordbruksareal og 
viktige naturområder. 

Ivaretakelse av 100-metersbeltet og avløpssamarbeidet med Ullensaker kommune bidrar til at 
vannforskriften blir ivaretatt. 

Det er og vil bli stilt krav om lokal overvannshåndtering i alle utbyggingsprosjekter. 

Nannestad har per 2014 105 % av det jordbruksareal vi hadde i 1969. Jordbruksarealets 
største utbredelse var i 2004 med 114 % av arealet i 1969. 

De største tap av jordbruksareal i vår kommune har sammenheng med statlig veiutbygging 
ved etablering av E-16 og FV-120. Kommuneplanen legger til grunn at man unngår å ta i bruk 
jordbruksareal til boligformål. 

Administrasjonen anbefaler at det utarbeides en helhetlig miljø- og klimaplan for kommunen 
som helhet og som organisasjon. 
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Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen vil minne om kravet til ROS-analyser, herunder grunnundersøkelser som følger 

av plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter. 

Administrasjonens vurdering: I kommuneplanens arealdel er det laget nødvendige ROS-

analyser, med tilhørende bestemmelser og sikringssoner og stilt krav om slike i framtidige 
reguleringsplaner. 

Helse og omsorg 

Fylkesmannen vil legge vekt på at kommunen ivaretar folkehelseperspektivet i både samfunns 
og arealdelen av kommuneplanen, og at mål, strategier og tiltak har grunnlag i de 

utfordringer kommunen står overfor. Her bør også morgensdagens helse- og 
omsorgsutfordringer på ulike nivå i tiltakskjeden fremkomme, og videre konkretiseres i 

handlingsprogrammet. 

Vi forventer at kommunen påbegynner det fireårige oversiktsdokumentet, samt det løpende 
oversiktsarbeidet som skal være ferdig som drøftingsunderlag med konsekvenser og 

årsaksforhold, for den neste planstrategien i 2016. 

Administrasjonens vurdering: Folkehelse er ett av 5 fokusområder i gjeldende 

kommuneplan. Rådmannen anbefaler at dette fokusområdet blir videreført ved rullering av 
kommuneplanen, men at også at perspektivet utvides til å omfatte folkehelse for våre nye 

landsmenn. 

Nannestad har utfordringer knyttet til intern samhandling, samt i forhold til staten og 

interkommunalt nivå.  

Nannestad kommune er, i regi av kommuneoverlegen, i ferd med å utarbeide et 
oversiktsdokument for kommunen. Dokumentet er basert på tilgjengelig statistikk fra 

Folkehelsas statistikkbank og kommunenes egne registreringer og vurderinger. 

Barn og unge 

Fylkesmannen understreker hvor viktig det er at kommunen ivaretar barn og unges interesser 

i planarbeid, og vi viser til det ansvar den enkelte kommune har gjennom føringene i 
barnekonvensjonen, plan- og bygningsloven og de rikspolitiske retningslinjene. 

Administrasjonens vurdering: Barn og unges representant er invitert til å delta i alt 
planarbeid. I tillegg vil kommunen legge til rette for dialog med barn og unge ved 

utarbeidelsen av den nye kommuneplanen. 

Elevenes kommunestyre får viktige plandokumenter til behandling og kommunen legger til 
rette for at barn og unge får uttale seg i viktige saker. 

Oppvekst er et fokusområde i gjeldende kommuneplan og rådmannen anbefaler at dette blir 
videreført i den kommende planprosessen. 
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Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 2016 

Fylkesmannens forventningsbrev (vedlagt saken) for 2016 vektlegger i tillegg disse forhold: 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

Noen viktige momenter ved planen: 

 Definerer prioriterte vekstområder som skal ta store deler av befolkningsveksten i 
regionen 

 Legger opp til videreutvikling av kollektivsystemer gjennom fortetting rundt utpekte, 
regionale byer i kollektivknutepunkter og rundt prioriterte lokale byer og tettsteder 

 Realisering av planen vil begrense lokalt transportbehov og behovet for nedbygging av 
arealer med andre verdier (jordbruksarealer, områder viktige for naturmangfold og 
friluftsliv m.m.) 

Den regionale planen skal legges til grunn for fylkeskommunens, kommunenes og statens 
planlegging og virksomhet i regionen. Fylkesmannen legger planen til grunn ved oppfølging 

av kommunale planer. Når kommunestyret i kommende periode skal vedta planstrategi for 
kommunen (i henhold til plan- og bygningsloven § 10 – 1), forventer Fylkesmannen at 
handlingsprogrammet for regional plan blir fulgt, samt at retningslinjene for 

dimensjoneringsgrunnlag for vekst (R2 og R3) og vurderinger av områder i strid med planen 
(R5) følges opp. 

Administrasjonens vurdering: Den regionale planen for areal og transport vil bli hensynstatt 
ved den neste rullering av kommuneplanen. 

Fortetting og langsiktig grønn grense 

I nevnte handlingsprogram er det blant annet listet opp noen sentrale oppgaver knyttet til 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Én av oppgavene er å definere en langsiktig grønn 

grense rundt de prioriterte vekstområdene. Fylkesmannen forutsetter at kommunen legger 
grundige faglige vurderinger til grunn for dette arbeidet. Kommunen kan også velge en 

utviklingsretning og peke ut områder som er særlig viktig å bevare i et langsiktig perspektiv. 
Det må utarbeides en analyse av vekstmulighet i eksisterende byggeområder, samt fortettings- 
og transformasjonspotensial i byggesonen. Eventuelle nye arealer som ønskes tatt i bruk må 

ha høy arealutnyttelse. 

Administrasjonens vurdering: Det vises til pågående områderegulering av Nannestad 

sentrum. Denne planen legger til rette for sentrums- og næringsutvikling i kommunesenteret 
uten at det tas i bruk landbruksarealer. Prinsippet om «grønn strek» rundt våre tettsteder er 

implementert i gjeldende kommuneplan.  

Klimatilpasninger i jordbruket 

Det er laget et nytt faktagrunnlag for landbruket, se Landbruk og klimaendringer - rapport av 

19.2.2016. Klimatilpasninger i jordbruket kan være vinn-vinn-tiltak som reduserer 
klimagassutslipp, øker karbonbinding, reduserer forurensning, forbedrer jorda og gir større 

avlinger. 

Jordvern, kulturlandskap og landbrukets samfunnsbidrag 

Stortinget vedtok i 2015 å skjerpe det nasjonale jordvernmålet, og det er tidligere vedtatt at 
matproduksjonen skal øke. Akershus har en femtedel av landets kornareal, og er landets 

største kornfylke. Med få unntak har den dyrka og dyrkbare jorda her god kvalitet for 
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matkorndyrking og derfor stor betydning for nasjonal matforsyning og matberedskap. Også 

Oslo har verdifulle matproduserende arealer og kulturlandskap. 

Alternativer til utbygging på dyrka og dyrkbar jord skal vurderes og vektlegges i 

arealplanleggingen. Kommunene har et ansvar for å legge til rette for å øke nasjonal 
matproduksjon. Landbruksfaglig kompetanse må benyttes i areal- og samfunnsplanleggingen. 
Oppfølging av mål for jordvern og matproduksjon forutsetter at kommunene har gode 

rapporteringsrutiner i KOSTRA. 

Kommunene oppfordres til å innarbeide strategier for landbruk og landbruksbasert 

næringsutvikling i planstrategi og i overordna planer. Følgende strategier og planer er nylig 
utarbeidet hos Fylkesmannen: 

 Strategisk plan for skogbruket i Oslo og Akershus 2016 – 2019 skal vedtas tidlig i 2016 

etter høring i kommunene. 

 Ny handlingsplan for regional næringsutvikling i landbruket er vedtatt i 2016. 

Administrasjonens vurdering: Administrasjonen anbefaler at landbruksplan for Nannestad 

blir rullert i løpet av 2017. 

Kommunereform 

Fylkesmannen har sendt kommunene ved ordfører og kommunestyrer et eget forventningsbrev 

om kommunereformarbeidet datert 14.1.2016. Forventningen til kommunereformen i 
storbyene er større kommuner med styrket lokaldemokrati og større evne til å sikre helhetlig 

samfunnsutvikling. De nye kommunestyrene har parallelt med reformarbeidet ett år på seg til 
å utarbeide en ny kommunal planstrategi, jf. brev av 29.4.2015 fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet til kommunene og fylkeskommunene. Det er viktig at 

planstrategiarbeidet i hver enkelt kommune ses i sammenheng med kommunereformen. 

Administrasjonens vurdering: Utredninger og sonderinger mellom kommunene på Øvre 

Romerike har ikke resultert i etablering av en regionkommune eller sammenslåing mellom 
enkeltkommuner. 

Nannestad har et innbyggertall og en prognostisert befolkningsvekst som tilsier at kommunen 
kan ivareta de ansvarsområder og oppgaver som det forventes at en generalistkommune kan 
ivareta. 

I planstrategien legges det derfor til grunn at Nannestad fortsatt vil være en selvstendig 
kommune i kommuneplanperioden. 
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Utviklingstrekk og utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og miljø 

Befolkningsutvikling 

Nannestad kommune har hatt en 

gjennomsnittlig årlig 
befolkningsvekst på 1,9 % i 

perioden 2001-2015. Dette ligger 
0,3 % høyere enn fylket og 0,9 % 
høyere enn landet. Det anbefales 

derfor at kommunen legger SSBs 
prognosealternativ HHMH til 

grunn for dimensjonering av 
sosial og teknisk infrastruktur i 
perioden fram mot 2030. 

Dette prognosealternativet 
innebærer at kommunens 

folketall vil øke til ca. 15.600 i 
2030. Den årlige vekstrate forventes å synke i perioden fram mot 2040. Dette har 
sammenheng med forventet befolkningsvekst i landet som helhet. 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040

Total befolkning 8 967 10 141 10 321 10 536 10 657 10 800 10 927 11 128 11 362 11 505 11 707 11 882 12 267 12 591 12 918 13 208 13 470 14 588 15 663 16 681 17 674

Årlig vekstrate 1,8 % 2,1 % 1,1 % 1,3 % 1,2 % 1,8 % 2,1 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 3,2 % 2,6 % 2,6 % 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,5 % 1,3 % 1,2 %
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* HHMH = Høy nasjonal vekst 

Aldersfordelt befolkning fram mot 2030 

For å framskrive de ulike aldersgruppers utvikling fram mot 2030, har en lagt SSBs prognose 
fra 2016 (alternativ HHMH) til grunn: 
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 Innbyggertallet vil øke med 

24 % fra 12.267 til 16.068. 

 Antall innbyggere i 

barnehagealder (1-5 år) vil 
øke med 37 % fra 731 til 

1.012. 

 Antall innbyggere i 

barneskolealder vil øke med 
19 % fra 1.221 til 1.479. 

 Antall innbyggere i 

ungdomsskolealder vil øke 
med 5 % fra 512 til 605 

 Antall innbyggere i alderen 
80 år og eldre vil øke med 

130 % fra 339 til 865. 

 NB: Det er verdt å merke seg at vi vil få en relativt samlet nedgang for de 

kostnadskrevende aldersgruppene fram mot 2020, men med en påfølgende økning videre 
fram mot 2030. Dette vil påvirke både rammeoverføringene og utgiftsbehovet. 

Kommentar: SSBs befolkningsframskriving vurderes som et referansealternativ for den 
framtidige befolkningsvekst og fordeling mellom aldersgrupper. Dersom den framtidige 
vekstrate blir i samsvar med kommuneplanen, vil vi få ca. 3.400 flere innbyggere i 2030. 

Sammenhengen mellom boligbygging og befolkningsvekst 

I plansammenheng kan 2,4 
personer per bolig være et 
nøkkeltall når boligbehovet skal 

avstemmes mot forventet 
befolkningsvekst. Den årlige 

boligbygging, bør ut fra disse 
forutsetninger ligge i overkant av 
100 enheter. 

Man har i de seneste år sett et 
økende avvik mellom 

boligbygging og 
befolkningsvekst. I 2009, 2010 
og 2011 opplevde man en 

befolkningsvekst tilsvarende henholdsvis 4,7 og 7,2 og 9,8 nye innbyggere per ny bolig. Dette 
antas å være knyttet til utskifting i eksisterende boligmasse; barnefamilier flytter inn i 

eneboliger, mens utbygging av nye leiligheter for mindre familier ennå ikke er realisert i 
forventet grad. I perioden etter 2013 er det større samsvar mellom boligbygging og 
befolkningsvekst. 
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Dersom man legger den samlede 

boligmasse til grunn, har 
Nannestad i gjennomsnitt 2,4 

mennesker per bolig. En fortsatt 
folketilvekst, i samsvar med 
SSBs siste prognose (alternativ 

HHMH) og dagens 
boligtypefordeling, vil gi et årlig 

boligbehov på drøyt 100 enheter 
i perioden fram mot 2030 slik det 
er gjengitt i grafen under. 

Boligbyggebehovet antas, i 
samsvar med 

befolkningsframskrivingene å 
avta etter et toppår på 136 i 
2017. 

Det forventes en vridning av 
boligproduksjonen mot 

leiligheter for å få et bedre 
samsvar mellom boligmassen og 
innbyggernes aldersfordeling og 

økt innslag av husstander med 1- 
2 personer. 

Dersom antallet innbyggere per 
bolig synker, vil boligbehovet 
stige tilsvarende. 
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Levekår og folkehelse 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

160 %

180 %
Befolkning: Befolkningsvekst

Befolkning: Befolkning under 18
år

Befolkning: Befolkning over 80
år

Befolkning: Personer som bor
alene, 45 år +

Levekår: Vgs eller høyere
utdanning, 30-39 år

Levekår: Lavinntekt
(husholdninger), 0-17 år

Levekår: Inntektsulikhet,
P90/P10

Levekår: Arbeidsledige, 15-29 år

Levekår: Uføretrygdede, 18-44
år

Levekår: Barn av enslige
forsørgere

Miljø: God drikkevannsforsyning

Miljø: Forsyningsgrad,
drikkevann

Miljø: Personskader, behandlet i
sykehus

Skole: Trives på skolen, 10.
klasse

Skole: Mobbes på skolen, 10.
klasse

Skole: Laveste mestringsnivå i
lesing, 5. kl.

Skole: Laveste mestringsnivå i
regning, 5. kl.

Skole: Frafall i videregående
skole

Folkehelsebarometer for Nannestad - Del 1 (Norge =100%)

Nannestad

Akershus

Norge

 

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %
Levevaner: Overvekt , kvinner

Helse og sydom: Forventet
levealder, menn

Helse og sydom: Forventet
levealder, kvinner

Helse og sydom: Psykiske
sympt./lid, primærh.tj., 0-74 år

Helse og sydom: Psykiske
sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år

Helse og sydom: Psykiske
lidelser, legemiddelbrukere

Helse og sydom: Muskel og
skjelett, primærhelsetjenesten

Helse og sydom: Hjerte- og
karsykdom, primærh.tj.

Helse og sydom: Hjerte- og
karsykdom, beh. i sykehus

Helse og sydom: Type 2-
diabetes, legemiddelbrukere

Helse og sydom: Lungekreft, nye
tilfeller

Helse og sydom: Tykk- og
endetarmskreft, nye tilfeller

Helse og sydom: Antibiotika,
legemiddelbrukere

Helse og sydom:
Vaksinasjonsdekning, MMR, 9-

åringer

Folkehelsebarometer for Nannestad - Del 2 (Norge =100%)

Nannestad

Akershus

Norge

 



Planstrategi for Nannestad 2016-2019: Utredninger og faktagrunnlag Side 18 

Folkehelseprofil Nannestad 2015 

Om befolkningen 

 I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet. 

Levekår 

 Andelen med videregående eller høyere utdanning er lavere enn landsnivået. 

 Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt er lavere enn i landet som 

helhet. Lav inntekt defineres her som under 60 % av nasjonal medianinntekt. 

Miljø 

 Andelen personer som får vann fra vannverk som både har tilfredsstillende resultater mht. 
E. coli og stabil drikkevannsleveranse ser ut til å være lavere enn landsnivået. Statistikken 

gjelder den delen av befolkningen som får vann fra rapportpliktige vannverk. Når man 
vurderer kommunens drikkevannsforsyning, må det tas hensyn til hvor stor del av 
befolkningen som er tilknyttet slike vannverk, se indikatornummer 12, forsyningsgrad. 

Skole 

 Frafallet i videregående skole er høyere enn i landet som helhet. Blant elever fra familier 

med lavt utdanningsnivå, er andelen som faller fra høyere sammenliknet med elever fra 
familier med høyt utdanningsnivå. Frafall i videregående skole reduserer mulighetene i 

arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse. 

Både norsk og internasjonal forskning 
viser sammenheng mellom psykisk helse 

og frafall i videregående skole. Spesielt 
kan atferdsvansker i barndommen føre til 

dårligere skoleprestasjoner som igjen 
fører til økt risiko for frafall. 

 Andelen 5.-klassinger som er på laveste 

mestringsnivå i regning er høyere enn i 
landet som helhet. 

Tabellen til høyre viser Andelen personer i 

aldersgruppen 30-39 år med grunnskolenivå som 

høyeste fullførte utdanning. (Kilde:Helsedirektoratet)  

Levevaner 

 På kommunenivå finnes det lite statistikk på levevaner som kosthold, fysisk aktivitet, bruk 

av tobakk, alkohol og rusmidler. I folkehelseprofilen finnes data på røykevaner og 
overvekt blant kvinner ved svangerskapets begynnelse. Dette kan si noe om levevaner i 
hele kommunens befolkning. Indikatorene under temaområdet helse og sykdom kan også 

indirekte gi informasjon om levevaner i befolkningen. 

Helse og sykdom 

 Forventet levealder for kvinner er ikke entydig forskjellig fra landet som helhet. 

 Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og 

de som har videregående eller høyere utdanning, er ikke entydig forskjellig fra 
landsnivået. Forskjellen i forventet levealder er en indikator på sosiale helseforskjeller i 
kommunen. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nannestad 37,0 37,0 37,4 38,8 39,4 40,3 40,7 40,5 40,1 38,7 37,7 35,3 32,8 31,0 29,7 29,0 27,4 25,3 23,8 22,9 22,2 21,0 21,8 20,6

Hele landet 26,7 27,8 28,6 29,2 29,7 29,6 29,6 29,2 28,4 27,3 25,7 24,2 22,9 21,7 20,5 19,4 18,4 17,6 17,0 16,8 16,8 16,7 16,7 16,9

Akershus 23,0 24,2 25,2 25,8 26,4 26,3 26,3 25,9 25,6 25,0 23,5 22,6 21,8 21,0 20,0 19,2 18,3 17,8 17,0 16,8 16,8 16,7 16,6 16,6

Gjerdrum 27,6 29,3 30,6 32,1 33,0 32,9 32,0 31,1 30,7 28,6 28,1 27,7 27,3 27,2 24,7 21,7 20,1 19,8 17,2 16,0 15,8 15,0 16,4 16,8

Ullensaker 30,7 32,7 33,8 34,8 35,2 35,5 35,7 35,5 35,5 34,1 32,3 30,4 28,8 27,4 25,7 24,6 22,8 22,2 20,2 20,7 20,3 20,2 20,6 21,2

Nes (Akershus) 36,5 37,6 38,4 39,9 40,3 40,9 41,2 41,0 40,9 40,8 38,5 35,9 33,9 32,3 30,5 29,2 27,2 26,3 24,8 23,6 23,4 23,2 23,0 22,7

Eidsvoll 35,5 37,6 38,4 38,9 39,8 40,2 39,9 39,9 39,6 37,8 36,6 35,1 33,0 31,5 30,2 28,4 27,1 26,9 26,4 25,8 24,8 24,8 24,0 23,9

Hurdal 41,1 43,4 42,5 43,5 41,9 44,3 43,5 44,5 44,8 45,2 45,6 41,5 35,1 34,0 32,6 32,0 32,0 29,4 29,6 28,8 27,5 24,0 23,8 22,6
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 Andelen med psykiske symptomer og lidelser i alderen 15-29 år er ikke entydig forskjellig 

fra landsnivået, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.  

 Andel som legges inn på sykehus med hjerte- og karsykdom er ikke entydig forskjellig fra 

landsnivået. Denne indikatoren bør vurderes i sammenheng med andre indikatorer på 
hjerte- og karsykdom. 

Oppsummering: 

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. 

Planbehov: Strategiplan for mer og bedre læring 2013 – 2017 bør evalueres/oppdateres årlig 
med basis i nøkkeltall knyttet til nasjonale prøver, avgangskarakterer, frafall VGS, bruk av 
spesialundervisning og elevenes trivsel. 

Ny folkehelselov 

Den nye folkehelseloven (ikrafttredelse 1.1.2012) gir kommunene et økt ansvar for å sikre 
folkehelsen gjennom bidrag fra og tiltak på alle kommunens områder og forutsetter tverrfaglig 
engasjement, ansvar og innsats. Folkehelseaspektet skal inngå i de oppgaver kommunen er 

tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting.  

Formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder 

utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, 
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, 
skade eller lidelse. 

Planbehov: Planbehovet anses dekket gjennom kommuneoverlegens oversiktsdokument over 
folkehelsen i kommunene på Øvre Romerike. Dokumentet vil inneholde forslag til tiltak for å 

bedre folkehelsen. 

Mottak av flyktninger og migranter 

Europa og Norge opplever en strøm av flyktninger og migranter som søker trygghet og en 
bedre framtid. De etablerte velferdsstater i Vest-Europa er de land som framstår som mest 
attraktive for disse flyktninger og migranter. Det foreligger ingen sikre prognoser for Norges 

andel av denne tilstrømming, men vi kan – over noen år - oppleve at antallet asylsøkere 
passerer et hundre tusen. 

Det forutsettes at asylsøkere som får opphold skal bosettes og integreres i våre kommuner. 
Dersom man skal legge en matematisk tildeling til grunn, vil Nannestad med sine 0,23 % av 
landets folketall legge til grunn at vi skal ta ansvar for 23 flyktninger for hver av 10.000 som 

får innvilget varig opphold. 

Disse nye innbyggerne vil ha behov for tjenester knyttet til bolig, livsopphold, 

introduksjonsprogram, norskopplæring m.v. 

I tillegg må en forvente at disse flyktningene vil ha behov for tjenester knyttet til helse og 
barnevern. 
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Planbehov: Det foreslås å utarbeide en temaplan knyttet til mottak og integrering av 

flyktninger i 2016.  

Planen må i tillegg til å beskrive tjenestebehovet, vise en samlet og realistisk oppstilling av 

kommunens samlede utgifter og inntekter i et perspektiv på 10 år. 

Planen må i tillegg vise sivilsamfunnets og næringslivets muligheter for å fremme 
integreringen av flyktninger. 

Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 

Netto driftsresultat 

Det anbefales at kommunene har et netto 
driftsresultat på minimum1,75 % av brutto 

driftsinntekter for å kunne opprettholde 
økonomisk handlefrihet. 

For perioden 2010-2014 har Nannestad klart 

å følge anbefalingene ved at det 
gjennomsnittlige netto driftsresultat ligget på 

3,7 %, men kommunen oppnådde kun 0,2% i 
2014. 

I 2014 ligger Nannestad klart lavest i 

sammenligningsgrunnlaget, noe som 
reduserer kommunens framtidige 

økonomiske handlefrihet. 

Netto lånegjeld 

Gjeldsgraden i Nannestad er med 64.100,- kr 

per innbygger den høyeste i 
sammenligningsgrunnlaget. Nannestad ligger 

14.500,- kr høyere enn kommunene i 
KOSTRA gruppe 07 og 9.500,- kr høyere 
enn gjennomsnittet for kommunene i 

Akershus. Denne høye gjeldsgrad innebærer 
at kommunen har færre midler til disposisjon 

for å produsere lovpålagte tjenester samt å 
kunne øke satsingen på områder hvor 
kommunen selv ønsker en standardheving 

eller økt aktivitetsnivå. 

2010 2011 2012 2013 2014 Gj.snitt

Anbefalt minimum 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,8

Nannestad 4,1 3,8 3,9 6,6 0,2 3,7

KOSTRA Gruppe 7 2,8 2,5 2,7 3,2 1,6 2,6

Akershus 3,6 3,9 4,2 4,4 2,7 3,8

Landet uten Oslo 2,5 2,1 2,9 2,7 1,2 2,3

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00
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Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter
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Inntekter og utgifter 

Nannestad hadde i perioden 2010-2014 frie 
inntekter på linje med KOSTRA gruppe 07, 

men i snitt 97,2 % av fylkesgjennomsnittet 
og 94,3 % av landsgjennomsnittet. 

De relativt lave inntekter, kombinert med 

høyere finanskostnader knyttet til lånegjeld, 
innebærer at Nannestad må ha et lavere 

kostnadsnivå / høyere produktivitet i våre 
investeringer og vår drift. 

En sammenligning av vår ressursinnsats på 

enkeltområder sammenlignet med fylkes- 
eller landsgjennomsnitt, bør vurderes opp 

mot vårt økonomiske handlingsrom. Dersom 
ett område skal ha samme ressursbruk som fylket eller landet, må utgiftene til andre formål 
reduseres tilsvarende.  

Ressursbruk på ulike tjenesteområder 

Barnehager: Netto driftsutgifter til 

barnehager per innb. 1-5 år (123.105,- kr) 
ligger på linje med KOSTRA gruppe 07 og 
ca. 4 % lavere enn fylkes- og 

landsgjennomsnittet. 

Grunnskole: Netto driftsutgifter til 

grunnskole per innb. 6-15 år (92.327,- kr) 
ligger noe lavere i  KOSTRA gruppe 07 og 
ca. 10 % lavere enn landsgjennomsnittet. 

Imidlertid bruker Nannestad kommune ca. 7 
% mer per elev enn fylkesgjennomsnittet. 

Kommunehelsetjenesten: Netto driftsutgifter 
til kommunehelsetjenesten per innb. (2.538,- 
kr) ligger på et vesentlig høyere nivå enn sammenligningsgrunnlaget. 

Pleie- og omsorgstjenester: Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenester per innb. 
(11.901,- kr) ligger ca. 15 % lavere enn KOSTRA gruppe 07 og fylkesgjennomsnittet. - og 

landsgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet ligger hele 38 % høyere enn Nannestad, noe som 
kan tilskrives at øvrige kommuner har en høyere andel av eldre innbyggere. 

Sosialtjenester: Netto driftsutgifter til sosialtjenester per innb. 20-66 år (1.662,- kr) ligger 

betydelig lavere enn KOSTRA gruppe 07 og fylkesgjennomsnittet. Landsgjennomsnittet 
ligger hele 89 % høyere enn Nannestad. Årsakene til dette er sammensatte, men kan antagelig 

i en viss grad tilskrives det gode arbeidsmarkedet som ligger i nærhet til Nannestad. Utgiftene 
til sosialtjenesten har også sammenheng med satser for sosialhjelp, samt helhetlig praksis ved 
de enkelte NAV-kontor. 

Barneverntjenesten: Netto driftsutgifter til barneverntjenesten per innb. 0-17 år utgjør 
(11.611,- kr). For denne tjenesten er bildet helt motsatt av sosialtjenesten ved at Nannestad 

ligger høyt over sammenligningsgrunnlaget – særlig i forhold til fylkesgjennomsnittet. Våre 
utgifter til barnevern har en direkte sammenheng med at en større andel av våre barn og unge 
har tiltak knyttet til barnevernet. 

2010 2011 2012 2013 2014 Gj.snitt

Nannestad kr 32 484 kr 40 230 kr 43 540 kr 45 007 kr 45 919 kr 41 436

KOSTRA Gruppe 7 kr 32 456 kr 39 785 kr 43 163 kr 44 470 kr 45 660 kr 41 107

Akershus kr 33 336 kr 41 401 kr 44 487 kr 46 257 kr 47 590 kr 42 614

Landet uten Oslo kr 35 271 kr 42 641 kr 45 688 kr 47 415 kr 48 610 kr 43 925

 kr -

 kr 10 000

 kr 20 000

 kr 30 000

 kr 40 000

 kr 50 000

 kr 60 000

Frie inntekter i kroner per innbygger
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Administrasjon og styring: Netto driftsutgifter til administrasjon per innb. (3.733,- kr) er det 

laveste i sammenligningsgrunnlaget. Det er særlig KOSTRA gruppe 07 og 
landsgjennomsnittet som viser høyere administrasjonsutgifter enn Nannestad. 

* Kommunegruppe 07: Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger , lave frie disponible 

inntekter.  

Hovedtrekkene i en langsiktig arealstrategi – samordning 

av utbygging og vern 
Nannestad kommunes areal utgjør totalt 341 

km2. 2 % av arealet er bebygd og tilsvarende 
er disponert til transport og teknisk 

infrastruktur. Jordbruksarealet utgjør 15 % 
av det samlede areal. 

Det er knyttet særlige restriksjoner til bruken 

av 71 % av kommunens samlede areal, 
hvorav flystøysoner utgjør 17 % og 

Markaloven utgjør 31 %. 

Boligbygging og befolkningsvekst: Det er 
potensial for å bygge ca. 2.800 – 4.000 

boliger på de arealer som er avsatt til 
boligformål i kommuneplanen, avhengig av 

hvordan den regionale plan vil påvirke 
tomteområder utenfor Nannestad sentrum. 

Med en årlig boligbygging på 120 enheter 

tilsvarer dette en tomtereserve for 23-35 års utbygging.  

Utbygging av disse områder innebærer en 

økning av kommunens innbyggertall med 7-
10 tusen. Kommuneplanens arealdel 
inneholder derved tilstrekkelige arealreserver 

for boligbygging i planperioden dersom 
markedet finner de aktuelle områder 

attraktive. 

Per dato er det et slikt utbyggingspotensiale 
for boliger i våre tettsteder: 

 Maura: 420-480 

 Nannestad sentrum: 1.800-1.900 

 Kringler-Slattum: 400-700 

 Eltonåsen: 200-1.000 

Næringsutvikling og næringsarealer: Det er 
avsatt til sammen 1.425 daa næringsareal 

fordelt på 15 områder i kommunen. Disse 
arealer synes å være tilstrekkelig i planperioden. Imidlertid kan båndlegging av områder vest 

for flyplassen redusere våre næringsarealer betydelig. Det er derfor behov for en utredning for 
å finne fram til nye næringsarealer som både tilfredsstiller markedets behov og retningslinjene 
i den regionale planen for areal og transport. 
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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 viktige friluftsområder som per juli 2009 ble omfattet av Markaloven.  

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

Status for framtidige boligområder i Nannestad 

Tabellen til høyre viser 
boligområdene i 
kommuneplanens arealdel. 11 av 

disse er utbygd / under 
utbygging. 

Gjeldende kommuneplan gir et 
videre potensial for å bygge 
drøyt 6.000 boliger. 

Dersom kommuneplanens 
arealdel blir rullert, må 

kommunen forvente at 
boligpotensialet blir redusert 
med ca. 1.400 enheter som følge 

av at det er avsatt områder i 
kommuneplanen hvor det ikke er 

startet noen reguleringsprosess. 

Den regionale plan for areal og 
transport legger til grunn at 80 

% av framtidig boligutvikling 
skal skje i og rundt Nannestad 

sentrum. Uregulerte 
boligområder utenfor dette 
området skal, i følge den 

regionale plan, vurderes ved 
neste rullering av 

kommuneplanen. Imidlertid 
legger kommunen til grunn at 
områder som er avsatt i vedtatt 

plan kan bygges ut. 

Planbehov: Nannestad kommune har, når områdeplanen for Nannestad sentrum er vedtatt, 

planreserver for å sikre boligproduksjonen i et perspektiv langt ut over 
kommuneplanperioden. 

Imidlertid vil en faktisk utbygging være avhengig at markedet finner de aktuelle bygge-

områder attraktive og lønnsomme. Vi er i en konkurransesituasjon med samtlige kommuner i 
hovedstadsregionen. Maura kan oppleve at tilgangen på nye boligområder blir for lite i 

forhold til etterspørselen i markedet. 

Regulert - 

plan-ID

Antall 

boenheter

Antall 

boenheter 

per felt

Utbygd
Ledig 

kapasitet

B1 4 Sandsnesseter 4 Estimert - ikke regulert 4 1 3

B2 12 Sandsnesseter 12-01 11
Ligger til klagebehandling hos 

fylkesmannen
11 0 11

B3a 36 Øvre Holkebygrenda (planID 00-12), Maura 00-12 26 26 16 10

B3b 5 Øvre Holkebygrenda (planID 00-12), Maura 00-12 5 5 0 5

B5 36 Melleberg (planID 00-04), Maura 00-04 15 15 4 11

Detaljregulering Melleberg 12-07 58 Under ferdigstillelse 58 58 0

B7 102 Lauvåsmarka (planID 03-01), Maura 03-01 38 38 27 11

Detaljregulering Stensetåsen søndre 13-07 55 Under oppføring 55 30 25

Detaljregulering Stensetåsen nordre 15-05 19 19 0 19

Detaljregulering for Lauvåstunet 15-01 14 14 0 14

Detaljregulering for Øvre Lauvåsen 14-10 30 30 0 30

Detaljregulering for Gartneriet 16-03 30
Antall boenheter estimert - Varslet 

oppstart
30 0 30

B9 9 Kopperudmoen (planID 99-07), Maura 15-12 35
Antall boenheter estimert - Ny plan 

- vil bli varslet
35 0 35

B8 27 Sandmo/Haugerud (planID 10-01), Maura 10-01 30 Felt under utbygging 30 17 13

B10a 13 Mostu, Maura 14-09 50-60 1.gangsbehandlet 07.06.2016 55 0 55

B10b 9 Mostu sør, Maura 50 Estimert - Ikke regulert 50 0 50

B12 45 Holstad (delvis planID 00-03), Maura 00-03 19 19 19 0

Detaljregulering for Holstad felt B1 14-02 42 42 21 21

B13 28 Holaker skog, Maura 14-04 60

Oppstartsmøte avholdt - 

oppstartvarsel før sommeren - 

antall boenheter estimert

60 0 60

B15 63 Bjørkeåsen (planID 07-01), Nannestad 07-01 120 Antall boenheter estimert 120 0 120

B16 164 Bjørkeåsen (planID 07-01), Nannestad 07-01 360 Estimat 360 0 360

B18 61 Skivulstad, Nannestad 120 Estimert - Ikke regulert 120 0 120

B19 94 Fåmyrsrøret (planID 99-22), Rustadmoen 99-22 96

Antall boenheter estimert - det er 

lagt til rette for 64 eiendommer 

hvor det kan bygges ene- og 

tomannsboliger

96 0 96

Detaljregulering for Rustadsletta 15-13 56
Vedtatt sendt på høring 

08.03.2016
56 0 56

B20 16 Vesledammen/ Meieridammen, Åsgreina 16 Estimert - Ikke regulert 16 0 16

B21 106 Ramstadåsen (planID 09-05), Åsgreina 09-05 200
Antall boenheter tatt fra estimasjon 

i planbeskrivelsen
350 21 329

B22 98 Ramstadåsen (planID 09-05), Åsgreina 09-05 150 Estimat 150 0 150

B24a 99 Harstadrø/ Lyngåsen (planID 00-06), Eltonåsen 00-06 80 80 70 10

Detaljregulering Harstadrø felt 2 15-09 100 Estimert etter illustrasjonsplan 100 0 100

B24b 13 Harstadrø ved Holter barnehage, Eltonåsen 13-06 24 Ferdig regulert 24 0 24

B24c 20 Harstadrø ved Øyungsvegen, Eltonåsen 20 Estimert 20 0 20

B25 83 Eltonåsen øst 12-05 217-317 257 0 257

B26a 137 Eltonåsen vest ved Øyungsvegen Estimert - Ikke regulert 400 0 400

B26b 321 Eltonåsen vest Estimert - Ikke regulert 1 000 0 1 000

B30a 37 Stordammen, Åsgreina 13-05 82 82 0 82

B30b 110 Stordammen, Åsgreina 13-05 200 200 0 200

B39 56 Bjørkeåsen (planID 07-01), Nannestad 07-01 120 120 0 120

B40 261 Engelsrudhagen boligområde, Nannestad 12-06 800-1000 900 0 900

B45 30 Holter allmenningssag (planID 00-18), Eltonåsen 15-02 50 Varslet oppstart (Estimat) 50 0 50

B46 7 Sør for Holter allmenningssag, Eltonåsen 15-02 30 Varslet oppstart (Estimat) 30 0 30

B47 6 Solheim, Eltonåsen 4 Ikke regulert men fradelt 4 tomter 4 0 4

B48 2 Damvegen, Åsgreina 2 Fradelt 2 tomter 2 0 2

B65 1 Ved Gamle Dalsveg ved Tranefeltet, Maura 4 Ikke regulert 4 0 4

B88 7 Nannestad gartneri, Maura 18 Detaljregulering for gartneriet 18 0 18

SB12 3 Sør for ny veg til Sjonken, Rustadmoen 1 Ikke regulert 1 0 1

Maura sentrum 99-11 350 Estimert fortetting 350 0 350

Bjerketunet 14-07 51 Ferdig regulert 51 0 51

Nannestad sentrum 14-08 922 Under regulering - områdeplan 922 109 813

Boligpotensial i gjeldende 

kommuneplan
6 479 393 6 086

I strid med Regional plan -1 004 -1 -1 003

Mulig i strid med Regional plan -400 0 -400

Boligpotensial etter rullering 5 075 392 4 683

1. gangsbehandling  høst 

2016(områderegulering)

Status Estimat 

STATUS BOLIGOMRÅDER I NANNESTAD

Beliggenhet
Felt-

navn

Areal 

(daa)
Kommentar
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Masseforvaltning 

Akershus fylkeskommune er, i et tett samarbeid med aktører, myndigheter og kommunene i 
ferd med å utarbeide en regional plan for masseforvaltning i Akershus. 

Målene for Regionalplan for masseforvaltning ble vedtatt i planprogrammet. Planen skal: 

1. Sikreressurser(byggeråstoffer) og uttaksområder for fremtidige behov i Akershus. 

 For Nannestad kommune betyr dette at våre arealer knyttet pukkforekomster ved 

Tangen pukkverk og Østli må forvaltes i et langsiktig perspektiv som gir 
forutsigbarhet for næringen og berørte lokalmiljøer. 

 Våre grusforekomster ved Herstua, Kopperudmoen, Rustadmoen og Vollaugsmoen må 
utnyttes før områdene tas i bruk til annet formål – fortrinnsvis næring. 

2. Sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering. Stimulere til at all 
plassering av masser og deponering skal skje på sikkert og lovlig vis. 

 Nannestad har per dato to områder som er registrert som massemottak; Herstua og 

Tangen pukkverk. 

 Det er et meget stort behov for mellomlagring og permanent deponering av rene 

masser på grunn av den store byggeaktiviteten i vår region. Nannestad kommune bør 
derfor, ved neste rullering av kommuneplanen, be om innspill og vurdere egnetheten 

for ytterligere deponier/massemottak i Nannestad. 

 Utredning av framtidige massemottak bør ivareta behov for økt jordbruksareal samt 

behov for rassikring/områdestabilisering. 

3. Sørge for størst mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser. 

 Etablering av mellomlagre for rene masser kan gi økt mulighet for gjenbruk av masser 
knyttet til utbygging. 

4. Redusere miljø- og samfunnsbelastning fra areal for massemottak, massehåndtering og 

massetransport. 

 Det er en stor byggeaktivitet på Øvre Romerike. Det er, i et miljøperspektiv, en stor 

fordel om massehåndteringen kan skje innenfor regionen. Dette forutsetter at det i 
kommunene er tilgang til egnede områder for mellomlagring / deponering av masser. 

Planbehov: 

Nannestad vil bruke den varslede regionale plan for masseforvaltning som veileder for 
utvikling av våre lokale løsninger. Denne tilpasning vil skje ved en framtidig rullering av 

kommuneplanens arealdel. Det er derved ikke behov for en kommunal temaplan for 
masseforvaltning. 

Det bør gjennomføres en analyse av framtidig behov for arealer til bolig, næring og offentlig 
virksomhet i forkant av rullering av kommuneplanens arealdel. 
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Næringsliv 
Vi har i Nannestad ca. 190 
bedrifter med en omsetning på 

250.000,- kr eller høyere. Disse 
bedriftene sysselsetter i alt drøyt 

900 personer. De største 
bedriftene er knyttet til bygg og 
anlegg. Kommunen opplever nå 

en positiv trend knyttet til 
etablering av nye arbeidsplasser. 

Kilde: Purehelp 

Detaljhandel 

Til tross for at Nannestad er en mellomstor norsk kommune med drøyt 12.000 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 ca. 34.000,- kr. Det er 
verdt å merke seg at Eidsvoll har klart å generere en omsetning på drøyt 54.000 kr per 
innbygger. Dersom vi – over tid 

- klarer å nærme oss Eidsvoll 
ville det innebære en 

omsetningsøkning på ca. 230 
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. 

Pendling 

1.859 nannestadsokninger har sin 
arbeidsplass i egen kommune, 
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mens 4.446 pendler ut av kommunen. De fleste pendler til Ullensaker, Oslo og Nedre 

Romerike. 

1.106 arbeidstakere pendler inn i 

kommunen. De fleste kommer 
fra Ullensaker og Eidsvoll. 

I perioden etter år 2000 er 

arbeidsstyrken i Nannestad vokst 
med 1.349 personer. Denne økte 

arbeidsstyrken har funnet sitt 
arbeid på Øvre Romerike (46 %), 
i egen kommune (22 %) og 

Nedre Romerike (18 %). Oslos 
andel av denne veksten utgjør 

kun 1 %. 

Planbehov: 

Handlingsdelen i Strategisk 

næringsplan foreslås oppdatert i 
samhandling med næringslivet. 
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Vurdering av prioriterte planoppgaver og behovet for 

revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som del av strategien og danne basis for det 
mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Den langsiktige arealstrategien skal 
vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi langsiktige 

utviklingsretninger i kommunen og områder for særlig utvikling og vern for å ivareta de 
arealhensynene som framgår av § 3–1. 

Miljøutfordringer 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) innebærer at 
kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Formålet med denne statlige planretningslinjen er: 

a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp 

b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene  

c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp 

Kommunen skal ha en plan som behandler klima- og energispørsmål og som bør inneholde: 

a) Informasjon om klimagassutslipp i kommunen fordelt på kilder/sektorer. Alle kilder som 
innebærer direkte utslipp av klimagasser innenfor kommunens grenser, bør inkluderes. 

Administrasjonenes kommentar: Det finnes en modell for beregning av utslipp fra 

kommunens egen virksomhet. Denne kan brukes til å sette mål for kommunens reduksjon av 
utslipp og følge opp disse. Imidlertid finnes det per dato ikke tall for de samlede utslipp på 

kommunenivå, med det er varslet at SSB igjen vil utarbeide slike.   

b) Informasjon om energisystem, energiforsyning og forbruk av energi innen kommunens 
grenser, herunder tilgang på miljøvennlige energiressurser.  

c) Framskrivning av utslippene i kommunen om det ikke gjennomføres nye tiltak, forventet 
etterspørsel etter energi og forventet ny energiproduksjon. Framskrivingsperioden bør 

være minst ti år.  

d) Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner. 

Administrasjonenes kommentar: Vi kan sette mål for utslippsreduksjoner fra egen 

virksomhet. Vår videre arealdisponering vil påvirke utslippene fra kommunens innbyggere. 
Holdningskampanjer kan påvirke innbyggernes adferd knyttet til miljøbelastninger. 

e) Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal 
bygningsmasse og i kommunen for øvrig.  

f) Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging. Tiltakene/virkemidlene bør i størst mulig grad være koplet 
til oppnåelse av de målene som er satt av kommunen.  

g) Utredning av virkemidler som tenkes benyttet for å nå målsettingene.  

h) Handlingsprogram med en tydelig ansvarsfordeling for oppfølging av klima- og 
energiplanene. 
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Tabellen til høyre viser 

kommunens utslipp av kg CO2 
ekvivalenter per innbygger for 

perioden 2001-2012. 

Nannestad kommunes strategi 
for å redusere utslippene av CO2 

og andre klimagasser er 
forankret i kommuneplanen og 

Energi- og Klimaplan for 
Nannestad Kommune 2009 til 
2014. Hovedgrepene er, ved 

tiltak knyttet til arealbruk, 
kommunal drift og 

folkeopplysning, å redusere 
energibruken per capita og 
initiere en overgang til fornybar 

energi. 

Planbehov: Det utarbeides et klimaregnskap i løpet av 2017 dersom kommunen får tilgang til 

pålitelig statistikk fra statlig hold for kommunevise klimautslipp. 

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. 
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Avfall og energiforbruk, 

Nasjonalt mål: ”Veksten i mengda avfall 

skal vere vesentleg lågare enn den 
økonomiske veksten.” 

Kommentar: Veksten i mengden 
husholdningsavfall oppfyller delvis de 
nasjonale mål ved at avfallsmengden per 
innbygger ikke er økt siden «toppåret» i 

2009.  

Biologisk mangfold 

Nasjonalt mål:  

 Levedyktige bestandar: Arter skal 
førekomme i levedyktige bestandar i sine 

naturlege utbreiingsområde. 

 Berekraftig hausting: Hausting og anna uttak av vilt, laks og innlandsfisk skal berre skje 
når det eksisterer eit haustingsverdig overskot. 

 Livskraftig nivå av truga arter: Halde oppe eller byggje opp at truga arter til eit 
livskraftig nivå. 

Administrasjonens kommentar: 39 % av kommunens areal er beskyttet gjennom Markaloven 
(25 %), viltområder og naturtyper (7 %), naturvernområder (3 %) og innsjøer (4 %). De 

viktige hjorteviltene søkes ivaretatt ved sikring av leveområder og opprettholdelse av viktige 
trekkveier. Dette skulle gi muligheter for å kunne ivareta de fleste mål knyttet til biologisk 
mangfold. 

Kultur og kulturminner 

Status: 

Det er registrert 463 kulturminner i Nannestad. 376 av disse er automatisk fredet. 

Status Antall Forklaring 

Automatisk fredet 376 

Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i 

kulturminneloven, uten særskilt vedtak. Alle faste kulturminner fra før år 1537 er 

automatisk fredet etter kulturminneloven § 4 første ledd. Ved erklæring om at stående 

byggverk stammer fra perioden 1537 – 1649, blir disse også automatisk fredet, jf. 
kulturminneloven § 4 tredje ledd.  

Fjernet (automatisk 

fredet) 
2 

Når automatisk fredete kulturminner er fjernet enten gjennom lovlige arkeologiske 

utgravinger eller gjennom ulovlige tiltak, får de statusen Fjernet (aut. fredet). Selv om 

kulturminnet er borte, er det viktig for både forvaltning og forskning å vite at det har vært 

kulturminner på stedet, derfor beholdes registreringen og kartmarkeringen 

Ikke fredet 15 

Kulturminnet har ikke noe formelt vern. Men da kulturminnet er registrert, er det en 

markering av at kulturminnet kan ha interesse for kulturminneforvaltningen. Kulturminnet 

kan også være vernet i medhold av plan- og bygningsloven. 

Listeført objekt 

(stående kirker) 
1 

Kirker bygget før 1537 og erklært stående kirker fra 1527- 1650 er automatisk fredet. I 

tillegg er og et fåtall kirker er vedtaksfredet. Alle de rundt 300 kirkene oppført mellom 1650 
og 1850 betraktes som verneverdige og er derfor listeførte. Listeført er også en rekke 

verneverdige kirker bygget etter 1850. Riksantikvaren skal uttale seg før det fattes vedtak 

som innebærer inngrep i/endringer av listeførte kirker. 

Opphevet fredning 1 
Vedtaks- eller forskriftsfredete kulturminner hvor fredningen er blitt opphevet for eksempel 

fordi fredningsverdiene er bortfalt. 

Uavklart 68 
Kulturminner med vernestatus uavklart betyr at videre undersøkelser er nødvendige for en 

endelig avklaring av vernestatus. 
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Nasjonale mål:  

”Det årlege tapet av verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal ikkje overstige 0,5 prosent 
innan år 2020.” 

”For automatisk freda arkeologiske kulturminne skal det årlege tapet ikkje overstige 0,5 
prosent innan 2020.” 

Indikatorer: Har kommunen kulturminneplan? Registrering av årlige tap av SEFRAK-

registrerte bygninger eller tap av verneverdige kulturminner. 

Kommentar: Kommuneplanens arealdel § 4.5: Verneområder etter kulturvernloven 

(kulturvernområde) 
Det vises til Riksantikvarens base over kulturminner: www.askeladden.ra.no.  

Alle kulturminner fra SEFRAK-registeret og registrerte kulturminner i Askeladden er 

tilgjengelig for våre saksbehandlere i kommunens digitale kartløsning. Dette gir mulighet for 
å hindre at våre kulturminner ikke går tapt ved mangelfull saksbehandling. Vurdering av 

behov for registrering og ivaretakelse av kulturminner inngår i utarbeidelsen av 
reguleringsplaner.  

Planbehov: Kommunedelplan for kulturminner ble vedtatt 20.6.2016. 

 

  

http://www.askeladden.ra.no/
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Planutfordringer for Nannestad 2016-2019 

Behov for revisjon av kommuneplanen 

Samfunnsdelen (strategisk måldel) 

Det anbefales å varsle oppstart av rullering av kommuneplanens samfunnsdel i løpet av 2017. 

Denne planen skal drøfte kommunens viktigste utfordringer knyttet til mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal også 

være styrende for de arealdisponeringer og bestemmelser som nedfelles i arealdelen. 

Viktige tema i denne rullering anbefales å være: 

 Vurdering av behov for arealer til utbyggingsformål 

 Dimensjonering av sosial og teknisk infrastruktur som følge av befolkningsendringer 
o Vurdering av skolekapasitet vs. framtidig befolkningsvekst 

o Vurdering av samlet kapasitet i kommunale og private barnehager vs. framtidig 
befolkningsvekst 

o Vurdering av behov for omsorgsboliger og sykehjemsplasser i lys av framtidig 
vekst i eldre aldergrupper og implementering av «omsorgstrappa» 

o Vurdering av behovet for kommunalt disponert boligmasse 

 Bærekraftig kommuneøkonomi og interkommunalt samarbeid 

 Krav og forventninger til kommunens tjenestetilbud 

 Folkehelse og samhandling 

 Mottak og integrering av flyktninger 

 Samhandling med frivilligheten 

 Sentrums- og tettstedsutvikling og kollektive transporttilbud 

 Næringsutvikling, handels- og servicetilbud 

 Jordvern og forvaltning av naturverdier 

Arealdelen 

På grunn av endrede spilleregler som følge av Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus, anbefales det å avvente rullering av kommuneplanens arealdel. Det anses å være en 
fordel å innhente erfaringer, knyttet til praktiseringen av de nye retningslinjene fra andre 
kommuner før vi setter våre nærings- og boligarealer «i spill». 

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling, slik den er 
beskrevet i samfunnsdelen, og framtidig arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige 
hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal 

omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål 
og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt. 

Viktige tema i en framtidig rullering anbefales å være: 

 Sikring av framtidige arealer til ulike formål i samsvar med føringene fra samfunnsdelen 

 Risiko og sårbarhet 

 Hensyn til naturmangfold 

 Forholdet til OSL: Arealbruk, arbeidsplasser og flystøy 
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Arealplanbehov 

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 m2) 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 sentrums avgrensningen 

defineres på en slik måte at Nannestad sentrum kan inneholde nødvendig areal for å kunne 
etablere nærings- og handelsvirksomhet for dagens og framtidige innbyggere. 

Det utarbeides nå en områdeplan for Nannestad sentrum som skal ivareta behovet for boliger, 

handel samt kontor og servicefunksjoner. 

Planbehov: Ved rullering av kommuneplanens arealdel bør det settes en «grønn strek» rundt 

Nannestad sentrum som sikrer kommunens behov for framtidige arealer til bolig, næring og 
offentlige formål i et langsiktig perspektiv. 
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Arealbruk vest for flyplassen 

Oslo Lufthavn AS (OSL) utarbeidet en ny langsiktig utviklingsplan, OSL masterplan 2012-

2050. Planen skal ivareta OSLs behov for trinnvis utvikling i takt med trafikkutviklingen i et 
langsiktig perspektiv. 

OSLs eier Avinor har oversendt planen til Samferdselsdepartementet som grunnlag for 
departementets planlagte båndleggingsprosess for en eventuell tredje rullebane. Ny GPS-

basert teknologi, som muliggjør kurvet 

innflyging, gjør at OSL i planarbeidet også 
vil utrede et vestre alternativ for en 

eventuell tredje rullebane. 

Under kommunestyrets sluttbehandling av 
kommuneplanen 17.3.2010 gjorde 

kommunestyret dette vedtak: 

3. I kommuneplanens arealdel § 8.1 

tilføyes denne retningslinje: 

”K3: Det forutsettes at OSL har varslet 
oppstart av reguleringsplan, med 

planprogram, på det tidspunkt Nannestad 
kommune vedtar neste rullering av 

kommuneplanen. Dersom dette ikke er 
tilfelle, vil kommunen kunne vurdere å 
tilbakeføre området til den planstatus det 

hadde i arealdelen for kommuneplan 2007-
2018, eventuelt foreslå endret arealbruk ut fra innspill fra 

grunneiere og/eller egne vurderinger.” 

Vurdering: Masterplanen, med mulige vedtak og båndlegging 
av arealer, kan innebære at områdene fra K3 i syd mot N15 i 

nord kan bli båndlagt i fram til et endelig vedtak om 
lokalisering og bygging er fattet innen 2030. 

Masterplanen kan derfor innebære at OSLs og kommunens 
ønske om en utvidelse av flyplassområdet i området K3 ikke 
vil bli realisert i tråd med OSLs innspill. I tillegg kan 

utviklingen av betydelige næringsarealer i Moreppen bli 
beheftet med usikkerhet. 

I tillegg vil en vestre rullebane legge beslag på store arealer og 
flytte støysonene inn mot våre boligområder. 

Utarbeidelsen av OSL Masterplan 2012-2050 er den eksterne prosessen som har størst 

innvirkning på våre framtidige utfordringer knyttet til arealbruk. 

Planbehov: I forbindelse med rullering av kommuneplanen, vil et viktig tema være 

flyplassens vestområde, jfr. kommunestyrets vedtak. 

 

 

 


