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1. Formål med revisjon av kommuneplanen
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument for
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Dokumentet gir
føringer for den langsiktige samfunnsutviklingen og arealdisponeringen. Planen skal
ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.
Kommuneplanen omfatter to deler; samfunnsdel og arealdel.
I samfunnsdelen fastsettes kommunens mål og strategier for samfunnsutviklingen.
Kommuneplanens arealdel fastsetter arealdisponering i planperioden, og består av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. Plan og
bygningslovens § 10-1. Ved behandling av planstrategien tar kommunestyret stilling
til om det er behov for revidering av gjeldende kommuneplan.
Planstrategi for Nannestad 2020-2023 ble vedtatt i kommunestyret 03.11.2020.
Kommunestyret vedtok i planstrategien revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel med oppstart i 2022.
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1.1 Om planprogrammet
Det følger av plan- og bygningsloven § 4-1 at et planprogram skal utarbeides som
grunnlag for kommuneplanarbeidet.
Planprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel. I tråd med plan- og bygningsloven skal planprogrammet
redegjøre for:
•
•
•
•
•

Formålet med planarbeidet
Planprosessen med frister og deltakere
Opplegg for medvirkning
Alternativer som skal vurderes
Behov for utredninger

2. Statlige og regionale føringer
2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019-2023
I Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 legges det
vekt på at vi står ovenfor fire store utfordringer:
•
•
•
•

Å skape et bærekraftig velferdssamfunn.
Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning.
Å skape et sosialt og bærekraftig samfunn.
Å skape et trygt samfunn for alle.

Det er bestemt at FNs 17 bærekraftsmål som Norge har sluttet seg til, skal være det
politiske hovedsporet for å ta tak i disse utfordringene. Bærekraftsmålene blir derfor
grunnlaget for den videre samfunns- og arealplanleggingen.
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Kommunene er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig utvikling. De er
nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Samtidig er de
ansvarlige for mye av den sosiale og fysiske infrastrukturen som påvirker
befolkningens levekår og utviklingsmuligheter.
Bærekraftsmålene kan tilordnes de tre dimensjonene økonomi, sosiale forhold og
klima og miljø. Fremstillingen nedenfor viser hvordan de tre dimensjonene henger
sammen og utgjør en helhet.
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Andre viktige statlige dokumenter
•
•
•
•
•
•
•

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning
Statlig planretningslinje for samordnet bolig, areal og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen
Nasjonal jordvernstrategi
Garden som ressurs, veileder
Meld. St. 14 (2015-2016), Natur for livet – Norsk handlingsplan for
naturmangfold
Medl. St. 18 (2015-2016), Friluftsliv – Natur som kilde til helse og
livskvalitet

2.2 Regionale føringer og planer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Indikatorer for areal og transport i Oslo og Akershus
Veileder – Grønn grense – Oppfølging av regional plan for areal og transport i
Oslo og Akershus
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 –
Aktivitetsløftet
Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus
Regional plan for innovasjon og nyskapning i Oslo og Akershus
Regional plan for klima og energi i Akershus
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018
Regional plan for masseforvaltning i Akershus
Regional plan for vannforvaltning av Glomma vannregion
Regional planstrategi i Viken 2020-2024 – Veien til et bærekraftig Viken
I den regionale planstrategien til Viken fylkeskommune ligger
bærekraftsmålene til grunn. Det er vedtatt at det skal utarbeides tre nye
regionale planer som vil erstatte flere av de overnevnte planene.
• Regional plan for areal og mobilitet
• Regional plan for kompetanse og verdiskapning
• Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
Planene er i prosess og er forventet vedtatt i juni 2023.

•
•
•
•
•

Statsforvalterens forventningsbrev til kommunene 2022, med eget vedlegg;
Forventinger til kommunal arealplanlegging.
Landbruksstrategi 2021-2030 for Viken fylkeskommune
Vi i Viken – Kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig framtid.
Temastrategi for kunst og kultur (Viken)
Temastrategi for Frivillighet (Viken)
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2.3 Kommunale planer og rapporter (et relevant utvalg)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nannestad kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse
Kommunedelplan for naturmangfold
Kommunedelplan for trafikksikkerhet
Kommunedelplan for kulturminner
Kommunedelplan for idrett og friluftsliv (under ferdigstillelse)
Strategi for skolekapasitet og skolestruktur
Plan for barnehagestruktur
Boligsosial handlingsplan
Diverse temaplaner/virksomhetsplaner innenfor helse og omsorg
Klimaregnskap
Rapporter etter trygghetsvandring og barnetråkk
Vurdering av tettstedsutvikling og transport i Nannestad kommune (rapport
Multiconsult)
Hovedplaner for veger, vann og avløp

3. Revisjon av samfunnsdelen
Nannestad kommune har i gjeldende samfunnsdel (2018-2035), definert seks
fokusområder. Fokusområdene brukes i sentrale styringsdokumenter som
4-årig handlings- og økonomiplan.
•
•
•
•
•
•

Folkehelse – forebygging og tjenester
Oppvekst
Befolkningsvekst og samfunnsutvikling
Miljø – energi og natur
Regional samhandling og muligheter
Tjenesteproduksjon, brukerfokus og kommuneøkonomi

Samfunnet er i stadig endring med nye utfordringer. Kommunesektoren får nye
oppgaver og det er en økende forventing fra innbyggerne til tjenestene som blir
levert. Det er viktig at de overordnede fokusområdene er i samsvar med utviklingen.
I nåværende revisjon av kommuneplanen må det tas stilling til om nåværende
fokusområder skal endres eller suppleres. Det samme vil gjelde kommunens
overordnede visjon.
I de nasjonale forventingene skal FNs bærekraftsmål legges til grunn for den videre
samfunns- og arealplanleggingen. I kommuneplanprosessen må det tas stilling hvilke
mål Nannestad kommune i særlig grad skal arbeide med og hvordan målene skal
gjennomføres. Det er viktig at det er en sammenheng mellom fokusområdene og
bærekraftsmålene kommunen velger å vektlegge.
Nedenfor pekes det på sentrale temaer og utredninger omtalt i planstrategien for
arbeidet med kommuneplanen. Arbeidet vil basere seg på utredningene i
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planstrategien som for eksempel befolkningsprognoser fra SSB, Folkehelseprofil o.l.
Der hvor det har kommet, eller kommer oppdatert statistikk, vil dette benyttes i det
videre planarbeidet.

3.1

En kommune i vekst – utfordringer og potensial

Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike med et samlet areal på
341 km2 og hadde per 01.01.2022 15 074 innbyggere. Nannestad er en viktig
landbrukskommune og er sammen med Ullensaker vertskommune for Oslo Lufthavn.
Kommunen har i flere år ligget i landstoppen i relativ befolkningsvekst og hadde i
perioden 2011-2021 en vekst på 31,5 prosent. Flesteparten av innbyggerne bor i ett
av kommunens fire tettsteder Nannestad sentrum, Maura, Åsgreina og Eltonåsen,
som alle har hver sine barneskoler og barnehager.
Kommunen forventer fortsatt høy befolkningsvekst, noe som gjør at en effektiv
utnyttelse av sosial og teknisk infrastruktur er viktig for en bærekraftig utvikling.
Det er videre forventet en økning i antall barn, selv om gruppen ikke vil utgjøre en
større andel av befolkningen totalt. I likhet med den demografiske utviklingen i Norge
vil også Nannestad oppleve at alderspyramiden forskyver seg hvor andelen i
arbeidsfør alder går ned og andelen eldre øker.
Håndtering av befolkningsvekst. Større andel eldre og flere barn
Det er, basert på framskrivninger fra SSB, forventet at andelen eldre i gruppen 60-79
og spesielt 80+ vil øke mest i planperioden. Kategorien «eldre» er ikke en ensartet
gruppe. Selv om en kan forvente at det vil bli noe større behov for ulike tjenester som
en konsekvens av at gruppen blir større, vil det likevel være en ressurssterk gruppe
med erfaringer som trengs for eksempel i både arbeidsliv og frivillighet.
En viktig oppgave i kommuneplanarbeidet er å utvikle mål og strategier for en
aldersvennlig stedsutvikling som legger til rette for noe økning i tjenestebehov
samtidig som den utnytter gruppens ressurser og allsidighet.
Nannestad opplever å være en attraktiv kommune for småbarnsforeldre. Det er
forventet fortsatt vekst i antall barn, selv om gruppen ikke vil utgjøre en større andel
av befolkningen. Barnehage- og skolekapasitet må tas hensyn til i
arealplanleggingen. Barn og unges mulighet til å gå og sykle til skolen er et viktig
prinsipp.
Det vil være en utfordring for kommunen at andelen i yrkesaktiv alder 20-66, vil
synke gjennom perioden. Kommunen vil være avhengig av vekst i denne gruppen for
å kunne finansiere og videreføre dagens tjenestetilbud.
En viktig oppgave for kommunen vil være hvor og hvor mye areal kommunen setter
av til boligbygging i kommuneplanens arealdel, som utnytter den eksisterende
sosiale og tekniske infrastrukturen best mulig.
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Sentrumsutvikling og næringsutvikling
Befolkningen i og rundt Nannestad sentrum vil øke som en konsekvens av
utbyggingsprosjekter i Engelsrudhagan og på Bjørkemåsan.
Økende befolkningsgrunnlag/kundegrunnlag og andre offentlige prosjekter i sentrum
er et godt utgangspunkt for videre utvikling av sentrum. Kommunen må i sitt arbeid
jobbe for økt aktivitet i sentrum sammen med frivillige og privat næringsliv, hvor målet
er et sentrum tilgjengelig for alle, uavhengig av alder og funksjonsevne.
Potensialet for transformasjon av eksisterende boligbebyggelse i nærheten av
sentrum bør utredes.
Folkehelse og boligsosiale hensyn
I Norge er det ikke-smittsomme sykdommer som skaper mest helseutfordringer.
Risikofaktorene for disse sykdomsgruppene er i stor grad knyttet til helseatferd som
røyking, usunt kosthold, fysisk inaktivitet, bruk av alkohol og andre rusmidler.
Generelt går negativ helseatferd sammen med lavere sosioøkonomisk status.
Helsedirektoratet skriver i Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse at universelle tiltak
rettet mot folkehelse i stort, vil ha større effekt enn målretting mot enkeltgrupper. Å
utrede mål og strategier som legger til rette for god helse gjennom hele livsløpet for
alle uavhengig av funksjonsevne vil være viktig.
Ifølge Folkehelseprofilen 2022 rapporterer unge i kommunen noe mer følelse av
ensomhet og psykiske plager enn snittet i landet. Det anbefales derfor at man i
kommuneplanarbeidet også har et særlig fokus på denne gruppen, samtidig som
man utarbeider strategier for befolkningen i stort.
Det vil bli utarbeidet et eget dokument basert på Folkehelseprofilen 2022 som en del
av utredningen under planarbeidet.
Befolkningsveksten i kommunen og en økende andel eldre vil medføre et større
behov for diverse tjenester som for eksempel omsorgsboliger. I arbeidet med
kommuneplanen vil det gjøres utredninger basert på verktøy fra KS som ser på det
framtidige behovet for omsorgsboliger/ hjemmetjenester.
Klima, miljø og forvaltning av naturverdier
Klimaendringer og tap av naturmangfold er blant de største utfordringene vi står
overfor i vår tid, og kommunen spiller en viktig rolle som utviklingsaktør og
planmyndighet i arbeidet med å lede samfunnet i en mer klima- og miljøvennlig
retning.
I Nannestad er høy befolkningsvekst og stor utbyggingsaktivitet faktorer som bidrar til
høyere klimagassutslipp og press på viktige naturområder. Nedbygging av arealer er
den viktigste trusselen mot naturmangfoldet, og det er viktig at verdifulle naturtyper,
arter og deres leveområder ivaretas ved nye utbyggingsprosjekter. Det samme
gjelder temaer som et godt vannmiljø. I dette ligger det at det allerede i
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arealplanleggingen legges premisser om hvordan kommunen best mulig kan forvalte
naturmangfoldet.
Samtidig må kommunen sørge for klimavennlig areal- og transportplanlegging slik at
så mange som mulig kan gå, sykle og reise kollektivt. Det må tilrettelegges for bruk
av fossilfrie kjøretøy, og bygge- og anleggsbransjen må motiveres til å redusere
bruken av fossile løsninger og samtidig redusere utslippene fra energi- og
materialbruk. Videre er det nødvendig å arbeide for en kontinuerlig utvikling av
fornybare energiløsninger, samt god utnytting av energiressursene.
Samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunen har et overordnet ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og
trygghet. I dette skal kommunen kartlegge risiko og sårbarhet, forebygge uønskede
hendelser, samt bygge opp beredskap og krisehåndteringsevne. Dette er
risikoaspekter som sammenstilles i kommunens helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS), som ble vedtatt av kommunestyret i 2021. Rapporten vil
brukes som grunnlagsdokument i kommuneplanarbeidet.
Kommunen skal være robust i møte med klimaendringene ved å håndtere hendelser
som følge av mer ekstremvær som tørke, mer intens nedbør, og skred.
Bærekraftig kommuneøkonomi, interkommunalt samarbeid og samferdsel
Kommunesektoren får stadig flere oppgaver og det er en økende forventing blant
innbyggerne til kvaliteten på tjenestene. En lavere andel i yrkesaktiv alder gjør at
kommunen må være innovativ. Digitalisering, samarbeid på tvers av kommuner som
gir stordriftsfordeler og samarbeid med frivillighet er viktige områder for å sikre en
bærekraftig kommuneøkonomi.
Flesteparten av innbyggerne i Nannestad jobber i det som Transportøkonomisk
institutt definerer som Ullensaker bo- og arbeidsmarkedsregion.
Samferdselssystemet er noe mer rettet mot mating til skinnegående transport. Det
bør vurderes tilnærminger og strategier i samarbeid med nabokommuner, som jobber
for at kollektivtransporten understøtter den arbeidsmarkedsregionen befolkningen
jobber i.

4. Revisjon av arealdelen
For å sikre en bærekraftig utvikling er det viktig at det er en sammenheng mellom
samfunnsdelen og arealdelen. Fokusområdene i samfunnsdelen skal gjenspeiles i
arealdelen. (Arealdelen ble etter avklaring av innsigelser fra forrige rullering, endelig
vedtatt av kommunestyret 29.03.2022.)
Arealstrategi
Det skal utarbeides en arealstrategi som legger føringer for kommuneplanens
arealdel og fordeling av boligveksten. Arealdisponeringen skal sikre bærekraftige og
velfungerende tettsteder. Samtidig skal jordvern tillegges stor vekt.
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Kommunen har fire tettsteder med bl.a. barneskoler og barnehager. Regional plan for
areal og transport i Oslo og Akershus har utpekt Nannestad sentrum/tettsted som
prioritert vekstområde, som skal ha ca. 80 prosent av den framtidige boligveksten.
Kommunen ser også viktigheten av dette, men ønsker samtidig at Nannestad
sentrum/tettsted, ses noe mer i sammenheng med Maura tettsted, hva angår
framtidig vekst og utvikling.
Nannestad tettsted er omgitt av mye dyrka og dyrkbar mark, raviner og til dels
myrområder, som gir visse utfordringer ift. framtidig utvikling. Maura er et
velfungerende tettsted og har utbyggingsmuligheter, som ikke anses like utfordrende.
Et vesentlig moment er også at tettstedene Maura og Nannestad har samme
kollektivtilbud, ved at de ligger langs samme kollektivtrasé. Nannestad sentrum/
tettsted er derfor ikke et utpreget kollektivknutepunkt i kommunen.
Det anses hensiktsmessig at Nannestad og Maura i større grad må kunne ses under
ett som prioritert vekstområde, ved at Maura tildeles noe av den prioriterte veksten.
Slik kan vedlikeholdsveksten på 20 prosent fordeles mellom Eltonåsen og Åsgreina.
Noe som anses som nødvendig for å kunne opprettholde også disse tettstedene som
fortsatt velfungerende og bærekraftige lokalsamfunn.
Næringsutvikling
Det er nødvendig å vurdere arealer som kan legge til rette for et variert næringsliv.
Dette gjelder både for eventuelt nye områder og de eksisterende næringsområdene.
Kommunen har stort potensial for videre utvikling med sin beliggenhet nær Oslo
lufthavn og ferdselsårer som E16 øst-vest og E6 nord-sør.
Nannestad kommune skal, sammen med Ullensaker kommune, i perioden 20222024 gjennomføre et omstillingsprosjekt, med støtte fra Viken fylkeskommune. Det er
viktig at ny kommuneplan understøtter dette arbeidet.
Utdaterte planer
Det er behov for å gjennomgå og vurdere om det foreligger gjeldende
reguleringsplaner som må endres eller oppheves. Dette er også et lovkrav. For
eksempel er nye føringer og krav innenfor områder som klima- og miljø og
samfunnssikkerhet ikke tilstrekkelig ivaretatt i eldre planer.
Konsekvensutredning
Arealinnspillene skal konsekvensutredes etter gjeldende lovverk. Den gjeldende
arealplanen vil være 0-alternativet/referansealternativet. Innspill til endringsforslag vil
være alternativ 1.

5. Medvirkning
Enkeltpersoner og grupper har rett til å kunne delta i, og påvirke offentlige
utrednings- og beslutningsprosesser. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre
aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og
unge, jfr Plan- og bygningsloven § 5-1.
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Politisk medvirkning
Mål: Sørge for at riktig og god informasjon som bidrar til konstruktive diskusjoner og
et godt beslutningsgrunnlag.
Medvirkning:
•
•
•

Orienteringer: Orientere formannskap/kommunestyre/utvalg om viktige temaer
i prosessen. Avklare eventuelle problemstillinger.
Workshop med kommuneplanutvalget.
Involvere de ulike rådene.

Barn og Unge

Mål: Inkludere barn og unge i saker som angår dem.
Medvirkningsaktiviteter:
•
•
•

Barnetråkk: Gjennomføres i april-juni 2022.
Involvere ungdomsrådet og elevenes kommunestyre (EKOM).
Legge til rette for at barn og unge kan komme med innspill gjennom digitale
kanaler.

Innbyggere
Mål: Sikre god informasjonsflyt ut til innbyggerne og sikre en god dialog.
Medvirkningsaktiviteter:
•
•
•

Folkemøter: Sikrer at befolkningen kan komme med egne innspill til
prosessen. Informere om innbyggernes mulighet til å medvirke.
Legge til rette for innspill gjennom digitale kanaler.
Spørreundersøkelse hvor innbyggerne kan være med å påvirke fokusområder
og bærekraftsmålene kommunen skal prioritere.

Næringsliv
Mål: Sikre god dialog med næringslivsaktører.
Medvirkningsaktiviterer:
•
•

Orientere næringslivsforeningen i kommunen og motta innspill.
Workshop med næringslivet.

Frivillighet, lag og foreninger og kultur
Mål: Tilrettelegge for godt samarbeid med frivillighet, lag og foreninger og kultur i
prosessen.
Medvirkningsaktiviterer:
•
•

Folkemøter: Sikre at frivillighet og kultur kan komme med egne innspill i
prosessen.
Delta med egen stand på Nannestadfestivalen.
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Interne kommunale virksomheter
Mål: Sørge for god dialog og informasjonsflyt med kommunens virksomheter.
Medvirkning: Via egne møter og innspill i løpet av prosessen.

6. Oppsummering av oppgaver som planlegges gjennomført
Nedenfor presenteres en oppsummering av oppgaver som skal jobbes med i
kommuneplanarbeidet. Tabellen peker ut noen relevante aktører for medvirkningsarbeidet. Det er åpent for alle å komme med innspill til oppgavene som skal
gjennomføres. Relevante aktører nevnt i tabellen er ikke ment ekskluderende.
1.

Oppgaver

Plan

Relevante aktører

Arbeide med fokusområdene og
kommunens visjon

Samfunnsdel

Kommuneplanutvalget

Arealdel

Viktige temaer som bør drøftes:
•

•
•
•
•

Rådene
Frivilligheten

Tettsteds og
sentrumsutvikling
(herunder vurdering av
sosial og teknisk
infrastruktur, skole,
barnehage, aldersvennlig
stedsutvikling etc.)
Folkehelse gjennom
livsløpet, med særlig fokus
på barn og unge.
Næringsutvikling
Samarbeid med frivillighet
og lag og foreninger
Bærekraftig kommuneøkonomi og
interkommunalt samarbeid

Næringslivet

2.

Utpeke bærekraftsmål som
kommunen i særlig grad skal
arbeide med og skape
sammenheng med
fokusområdene.

Samfunnsdel

Kommuneplanutvalget

3.

Utvikle arealstrategier som ivaretar
en bærekraftig samfunnsutvikling,
gir forutsigbarhet og håndterer
befolkningsveksten.

Samfunnsdel og
arealdel

Kommuneplanutvalget

4.

Utrede potensialet for
transformasjon av bebyggelse i
nærheten av sentrum.

Samfunnsdel og
arealdel

Kommuneplanutvalget

5.

Vurdere arealbehov som kan legge
til rette for et variert næringsliv.

Arealdel

Kommuneplanutv.
Næringslivet
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6.

Vurdere om det foreligger
gjeldende reguleringsplaner som
må endres eller oppheves basert
på nye føringer og krav.

Arealdel

Kommuneplanutvalget

Framdriftsplan
Framdriftsplan for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
2023 - 2040

2022
2023
1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv.

Orientering om bærekraftsmålene - kommunestyret 25/1
Workshop/orientering om utkast planprogram - kommuneplanutvalget 15/2
Behandling varsel om oppstart og forslag til planprogram - kommunestyret 29/3
Varslingsperiode og høring av forslag til planprogram
Fastsetting planprogram - kommunestyret 14/6
Medvirkning(frivillighet, barnetråkk, div. råd)
Workshop fokusområder/bærekraftsmål, samfunnsdelen - kommuneplanutvalget
Egen kunngjøring om arealinnspill
Workshop arealinnspill, arealdelen - kommuneplanutvalget
Behandling planforslag samfunnsdel og arealdel - kommunestyret 13/12
Høring planforslag
Sluttbehandling - kommunestyret

Milepæler
• Høringsforslag planprogram behandles av kommunestyret 29.03.2022.
Planprogrammet legges deretter ut på høring, samtidig som det varsles
oppstart av planarbeid.
• Planprogram fastsettes av kommunestyret 14.06.2022
• Barnetråkk gjennomføres i perioden april-juni 2022
• Stand på Nannestadfestivalen juni 2022
• Folkemøter/workshop med innbyggere, næringsliv, lag og foreninger i august
og september 2022
• Planforslag på høring 1. kvartal 2023
• Endelig kommuneplan til sluttbehandling 2.kvartal 2023.
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Begrepsavklaringer/definisjoner
•

Kommunal planstrategi
Planstrategien avklarer hvilke planer kommunen skal prioritere i valgperioden for å
møte kommunens behov. Det er en drøfting av strategiske valg knyttet til langsiktig
arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet. Planstrategien oppdateres
minimum en gang per valgperiode, og senest innen ett år etter at nytt kommunestyre
er konstituert.

•

Planprogram
Planprogrammet er en oppskrift for planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for
hva en vil konsentrere seg om ved revisjon av kommuneplanen.

•

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til de langsiktige utfordringer, mål og
strategier for kommunesamfunnet som helet og kommunen som organisasjon.

•

Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponering og rammer og
betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk. Planen angir
også hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

•

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventinger til regional og
kommunal planlegging. De nasjonale forventingene skal følges opp i
fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med planstrategier og planer. Planen
legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning til planarbeid.

•

Prioritert tettsted
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus har utpekt Nannestad
sentrum som prioritert tettsted i kommunen. Planen har føringer om at 80 prosent av
framtidig vekst skal foregå innenfor prioritert tettsted.

•

Vedlikeholdsvekst
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus gir de andre tettstedene i
kommunen mulighet for vedlikeholdsvekst. Veksten skal opprettholde stabile bomiljø
og utnytte etablert sosial og teknisk infrastruktur.

•

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en
felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Arbeidsplanen har som mål
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

•

Sosial infrastruktur
Sosial infrastruktur omfatter blant annet skole, barnehage og sykehjem.

•

Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur omfatter blant annet vei, vann, avløp, energitilførsel og
renovasjon.
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Lenker til overordnede planer og føringer:
Nannestad kommune: https://www.nannestad.kommune.no/publisert-innhold/politikk-ogorganisasjon/gjeldende-planer/
Regionale planer Viken fylkeskommune (herunder tidligere planer for Akershus):
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
Statsforvalterens forventningsbrev:
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kommunal-styring/nyheter---kommunalstyring/2022/01/forventningsbrev-til-kommunene-2022/
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