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Nannestad kommune 
 

Visjon 
 

 

Romerikes beste bokommune 

 

Om Nannestad kommune 

 
Nannestad kommune ligger på Øvre Romerike i Viken fylkeskommune. Kommunen har et samlet areal 
på 341 km2 og har per 30.06.2022  - 15 358 innbyggere, som i hovedsak er fordelt på kommunens fire 
tettsteder Nannestad sentrum, Maura, Åsgreina og Eltonåsen. Tettstedene har hver sin barneskole, og 
ungdomsskolen er lokalisert i Nannestad sentrum. I sentrum finnes også kommunehuset, samt andre 
offentlige servicefunksjoner som bibliotek, NAV, svømmehall og sykehjem. Nannestad videregående 
skole er også lokalisert her. 

Nannestad er en viktig landbrukskommune hvor rundt 15 prosent av arealet er registrert som 
jordbruksareal. I 2021 bodde 7,7 prosent av kommunens innbyggere på landbrukseiendommer. 
Kommunen har også viktige natur- og friluftsområder i åsområdene og i ravinelandskapet. Ikke langt fra 
Oslo lufthavn finnes også ett av landets 49 utvalgte kulturlandskap, Øya og Nordre Eik. Kommunens 
kultur- og naturlandskap er viktige elementer som gjør Nannestad til et attraktivt sted å bosette seg. 

Kommunen har som en konsekvens av arbeidsplassutviklingen relatert til Oslo lufthavn, opplevd en sterk 
befolkningsvekst over flere år. En slik utvikling preger hele Gardermoregionen som består av 
kommunene Nannestad, Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal og Nes. I 2021 jobbet 60 prosent av 
kommunens innbyggere i denne regionen. Dette gjør at Gardermoregionen over tid utvikler seg til et 
eget bo- og arbeidsmarked. Dette er også tydelig når en ser på flyttemønster. I perioden 2017-2020 fikk 
Nannestad flest innflyttere fra Oslo kommune, uten at pendling til Oslo øker tilsvarende. 

Basert på befolkningsprognoser kan Nannestad forvente en større andel eldre. Samtidig er 
innflyttingsmønsteret slik at kommunen forventer en økning i antall barn, selv om disse ikke vil utgjøre 
en større andel av befolkningen. 

Om planen 

 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nannestad kommune 2023-2040 er delt inn i to deler. Den ene delen 
beskriver fem prioriterte satsingsområder (tidligere kalt fokusområder) som peker ut de lange linjene for 
kommunens ønskede samfunnsutvikling. Den andre delen er utredningsarbeidet som er gjort i 
forbindelse med utarbeidelsen av disse, og de aktuelle utredningene finnes under «Bakgrunn og 
utarbeidelse av kommuneplanen». 
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I Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 legges det vekt på at vi står 
overfor 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. 

 

FNs bærekraftsmål 

Kommunene er en nøkkelaktør 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.  

Satsingsområdene er: 

• Et samfunn tilrettelagt for alle 

• Et helsefremmende samfunn 

• En næringsvennlig kommune 

• Kommuneøkonomi og 
tjenesteproduksjon 

• En klimavennlig og miljøbevisst 
kommune 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Innenfor hvert av satsingsområdene er det strategier for å nå målene. Disse legger føringer for 
kommunens framtidige temaplaner og arealdisponering. 

Bakgrunn for utarbeidelse av kommuneplanen 

 
 

Planstrategien for Nannestad 2020-2023, ble vedtatt av kommunestyret 3. november 2020.  
I planstrategien framgår det at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres, med oppstart i 
2022. Planarbeidet ble startet opp vinteren 2022, og planprogram for revisjon av kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel 2023-2040, ble fastsatt av kommunestyret 14. juni 2022. 
Foreliggende forslag til samfunnsdel er utarbeidet på grunnlag av dette og forutsettes etter politisk 
førstegangsbehandling å bli lagt ut på høring/offentlig ettersyn. Det jobbes parallelt med arealdelen som 
forberedes for førstegangsbehandling på nyåret 2023.  

Utredningsarbeidet bygger på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå, 
Folkehelseinstituttet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt allerede eksisterende 
dokumenter og utredningsarbeid. Videre baseres det på innspill mottatt i forbindelse med varsling om 
oppstart av planarbeidet, samt ulike medvirkningsaktiviteter. (Se under) 

Allerede foreliggende dokumenter/utredninger er: 

• Folkehelseprofilen til FHI 

• Ungdataundersøkelsen 2022 

• Vurdering av tettstedsutvikling og transport i Nannestad kommune (Multiconsult) 

• Mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av korona (Menon Economics) 

• Nannestad kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse 2021-2025 (Vedtatt av 
kommunestyret den 08.12.21) 

• Rapport fra Trygghetsvandring i Nannestad 11. november 2021 

• Klimastrategi for Nannestad kommune 2022-2030 
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I forbindelse med kommuneplanarbeidet er det også gjennomført ulike former for 
medvirkningsaktiviteter, som har vært viktige for utarbeidelse av satsingsområdene. Innspill kommunen 
har mottatt gjennom disse aktivitetene vil også være viktig for videre arbeid med temaplaner.  

Medvirkningsaktiviteter som er gjennomført: 

• Barnetråkk gjennomført ved kommunens barneskoler og ungdomsskole (5-10 trinn). 

• Orientert Elevenes kommunestyre og Ungdomsrådet om Barnetråkk. 

• Kommunen hadde stand på Nannestadfestivalen, for å komme i dialog med innbyggere. 

• Kommunen deltok på Frivilligforum i forbindelse med Nannestadfestivalen. 

• Dialogmøte med Kultur, lag og foreninger og innbyggere. 

• Workshop og dialogmøte med næringslivet. 

• Orientert Eldrerådet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne om arbeidet. 

• I forbindelse med arealinnspill til kommuneplanens arealdel kunne også innbyggere komme 
med generelle innspill. 

• Det ble holdt en presentasjonsdag hvor de som hadde kommet med arealinnspill til 
kommuneplanens arealdel kunne komme og presentere disse for kommuneplanutvalget. 
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Et samfunn tilrettelagt for alle 
 

 

 

Nannestad skal være et godt sted å bo for alle gjennom et mangfoldig boligtilbud og gode tettsteder. 

 

I Nannestad ønsker vi at alle uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne skal ha gode 
boforhold og føle fellesskap og tilhørighet. Befolkningsveksten kommunen opplever og forventer videre 
gir et mangfold av interesser, ønsker og behov. Nannestad er en attraktiv tilflyttingskommune, og vil 
samtidig som resten av landet, oppleve en økning i andelen eldre. En viktig oppgave for kommunen er å 
legge til rette for et mangfoldig botilbud som tar hensyn til ulike livsfaser og livssituasjoner. 

Kommunens innbyggere bor hovedsakelig i ett av kommunens fire tettsteder; Nannestad sentrum, 
Maura, Åsgreina og Eltonåsen. Kommunen ønsker å videreutvikle tettstedenes egenarter og samtidig 
jobbe videre for at Nannestad sentrum blir tyngdepunktet for handel, service og kulturaktiviteter. 

Gode og velfungerende tettsteder er avhengig av et sterkt sivilsamfunn og at innbyggerne føler 
tilhørighet. Kommunen skal derfor aktivt jobbe sammen med frivillighet, kultur og innbyggere i 
utviklingen av gode møteplasser og for et variert kultur- og fritidstilbud. Særlig viktig er det at barn og 
ungdom får utfolde seg og dyrke sine interesser.  

Gruppen «eldre» er en allsidig gruppe og det vil være alt fra personer som ikke har noe hjelpebehov, til 
andre som vil trenge omfattende hjelp. Et aldersvennlig samfunn er mer enn helse og omsorg. Derfor er 
det viktig å også inkludere denne gruppen i samfunnsutviklingen. 

Dette vil vi 

 
Hovedmål FN bærekraftsmål 
Nannestad skal være et godt sted å bo for alle 
gjennom et mangfoldig boligtilbud og gode 
tettsteder. 

10 - Redusere ulikhet i og mellom land,11 - Gjøre byer og lokalsamfunn 
inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige,17 - Styrke virkemidlene som 
trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for 
bærekraftig utvikling 

 
 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/samarbeid-for-aa-naa-maalene
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Et helsefremmende samfunn 

 

 

Nannestad skal være en helsefremmende kommune hvor innbyggerne opplever god livskvalitet. 

 

God livskvalitet omfatter både subjektive faktorer som mening, engasjement og tilfredshet med eget liv 
og helsesituasjon, og objektive faktorer som økonomi og trygge boforhold.  

Barnehager og skoler er viktige arenaer for barns livskvalitet. Gode oppvekstforhold og grunnlaget som 
legges i skolen har stor betydning for senere deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Opplevelse av 
fellesskap, mening og trygghet er viktige faktorer som beskytter mot dårlig livskvalitet. Kommunen skal 
derfor motarbeide mobbing og jobbe for at barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter som idrett 
og kultur, uavhengig av sosiale- og økonomiske ressurser. 
Ved å lokalisere nye boligområder slik at det gir muligheter for trygg skoleveg for gående og syklende, 
bidrar det til helsefremmende reisevaner hos barn og unge.  

God livskvalitet i barndom og voksenliv legger grunnlaget for en god alderdom. Kommunen vil derfor 
legge til rette for helsefremmende aktiviteter gjennom livsløpet. Dette gjøres blant annet ved å sikre 
tilgang til turstier og friluftsområder i alle kommunens tettsteder.  

Kommunesektoren tilbyr flere tjenester som er viktige for innbyggernes livskvalitet. Større andel eldre 
vil medføre en større etterspørsel etter tjenester kommunen tilbyr. Dette i kombinasjon med at det vil 
bli en lavere andel innbyggere i yrkesaktiv alder, gjør at kommunen må være innovativ i sin 
tjenesteproduksjon, både gjennom digitalisering, effektivisering og samarbeid på tvers av kommuner.  

Kommunen har også det generelle ansvaret for å ivareta innbyggernes sikkerhet og trygghet innenfor 
sitt geografiske område. Dette gjelder fra generell beredskap ved krisehendelser til 
kriminalitetsforebygging. Gjennom arealplanleggingen og byggesaksbehandling må kommunen sørge for 
at sosial og teknisk infrastruktur ikke plasseres på en slik måte at det utgjør en fare for mennesker og 
miljø.   

Dette vil vi 

Hovedmål FN bærekraftsmål 
Nannestad skal være en helsefremmende 
kommune hvor innbyggerne opplever god 
livskvalitet. 

01 - Utrydde alle former for fattigdom i hele verden,10 - Redusere ulikhet i 
og mellom land,03 - Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 
alder    ,04 - Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme 
muligheter for livslang læring for alle 

En næringsvennlig kommune 
 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-helse-og-livskvalitet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/god-utdanning
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/mindre-ulikhet
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Nannestad skal sammen med næringslivet og kommunene i Gardermoregionen videreutvikle 
arbeidsmarkedsregionen. 

 

Sammen med en høy befolkningsvekst opplever Nannestad økt næringsaktivitet. Det store flertallet av 
kommunens innbyggere jobber i Gardermoregionen (Nannestad, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum 
og Nes), en region som over tid utvikler seg til å bli en egen bo- og arbeidsmarkedsregion.  

Nannestad skal jobbe for å styrke arbeidsmarkedsregionen og legge til rette for et variert og 
konkurransedyktig næringsliv. Dette vil være med på å gjøre regionen mer robust i situasjoner hvor 
spesifikke sektorer rammes særlig hardt, slik Nannestad opplevde under koronapandemien. Dette kan 
oppnås gjennom samarbeid mellom de ulike næringsaktørene i kommunen, og ved at det tilrettelegges 
for nye næringsarealer som ligger i tilknytning til kollektivnett og hvor det er mulig å sikre gode gang- og 
sykkelvegforbindelser.  

Nannestad skal i større grad tilrettelegge for en bedre utnyttelse av boligmasse og driftsbygninger ved 
gårdsbruk. Brukere som ønsker å etablere ny næring ved gårdsbruk skal møtes med en positiv holdning. 
Innenfor de rammer som lovverket gir skal de gis mulighet til etablering som ikke innebærer nedbygging 
av matjord. 

Gardermoregionen er den regionen i Viken fylke som forventer størst befolkningsutvikling mot 2050. 
Kommunen ønsker gjennom sitt arbeid å bidra til at denne veksten i størst mulig grad blir absorbert i det 
lokale arbeidsmarkedet i regionen. Nærhet til arbeidsplasser reduserer pendlertid og gjør det mer 
attraktivt for gående og syklende. 

Dette vil vi 

 
Hovedmål FN bærekraftsmål 
Nannestad skal sammen med næringslivet og 
kommunene i Gardermoregionen videreutvikle 
arbeidsmarkedsregionen. 

11 - Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og 
bærekraftige,12 - Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre,08 - 
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full 
sysselsetting og anstendig arbeid for alle,09 - Bygge solid infrastruktur og 
fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon 

 
 

 

 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/anstendig-arbeid-og-oekonomisk-vekst
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastruktur
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/ansvarlig-forbruk-og-produksjon
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Kommuneøkonomi og tjenesteproduksjon 

 

 

Nannestad skal ha en sunn kommuneøkonomi og en effektiv og innovativ tjenesteproduksjon. 

 

Økonomisk bærekraft handler om å effektivt utnytte våre ressurser uten at dette går utover framtidige 
generasjoner. Det er derfor viktig at kommunen har et investeringsnivå som er tilpasset det økonomiske 
handlingsrommet og har en robust gjeldsgrad. Kommunen må også til enhver tid være forberedt på 
samfunnskonjunkturer som kan gi uforutsette utgifter eller reduserte inntekter uten at dette rammer 
tjenestene som skal gis til våre innbyggere. 

Flere innbyggere betyr en økning i etterspørsel av kommunale tjenester. De framtidige demografiske 
endringene i kommunen vil i stor grad være preget av en økning i andel eldre og en økning i antall barn. 
Dette vil skje samtidig som kommunen opplever at andelen i yrkesaktiv alder går ned. For å sikre en god 
og effektiv tjenesteproduksjon må kommunen ta i bruk ny teknologi og kontinuerlig sikre gode 
arbeidsprosesser ved å tenke innovativt og nyskapende.  

Det er viktig at kommunens tjenester oppleves som helhetlige for innbyggerne. Brukerfokus og godt 
tverrsektorielt arbeid på tvers av kommunens tjenesteapparat er derfor nødvendig for et helhetlig 
tilbud.  

Dette vil vi 

 
Hovedmål FN bærekraftsmål 
Nannestad skal ha en sunn kommuneøkonomi og 
en effektiv og innovativ tjenesteproduksjon. 

11 - Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og 
bærekraftige,09 - Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og 
bærekraftig industrialisering og innovasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/industri-innovasjon-og-infrastruktur
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/baerekraftige-byer-og-lokalsamfunn
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En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

 

 

Nannestad skal være en klimavennlig og miljøbevisst kommune. 

 

Kommunen spiller en viktig rolle som utviklingsaktør og planmyndighet i arbeidet med å lede samfunnet 
i en mer klima- og miljøvennlig retning. Nannestad er preget av høy befolkningsvekst og stor 
utbyggingsaktivitet. Den beste matjorda i Norge ligger i stor grad nær byer og tettsteder med 
utbyggingspress. Jordvern er derfor en viktig forutsetning for å sikre norsk matproduksjon i framtiden. 
Som lokal planmyndighet har kommunen et stort ansvar for å ivareta dette. 

Nannestad har store områder med dype raviner, bekker og elver og hvor grunnen består av marine 
avsetninger, med mye leire og til dels kvikkleire.  Disse områdene er spesielt sårbare for eventuelle ras 
og utglidninger i perioder med høy nedbør. Som en landbrukskommune kan også flom, erosjon og tørke 
medføre økte kostnader for landbruksnæringen. Kommunens arbeid for å stanse klimaendringene er 
derfor like mye et arbeid for samfunnssikkerhet og næringsaktivitet. Et livskraftig og variert naturmiljø 
er mindre sårbart for endringer, så det vil være viktig å bevare økosystemer og arealer med betydning 
for klimatilpasning. 

Det nasjonale arbeidet for å ivareta naturmangfoldet vektlegger kommunens rolle som arealforvalter. 
Nannestad har flere rike naturverdier som kommunen har et særlig ansvar for. Ved å legge til grunn 
prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning vil man kunne forvalte naturen på en helhetlig 
og forutsigbar måte. Dette innebærer blant annet å satse på naturkartlegging, hensynta 
funksjonsområdene til prioriterte arter og integrere naturbaserte løsninger ved utbygging. 

Kommunens innkjøpsmakt gjennom offentlige anskaffelser er et sentralt virkemiddel for å redusere 
klimagassutslipp. Som oppdragsgiver for flere bygg- og anleggsprosjekter kan en strategisk bruk av 
innkjøperrollen fremme fossilfire og mer klimavennlige prosjekter for bygg og anlegg. 

Dette vil vi 

 
Hovedmål FN bærekraftsmål 
Nannestad skal være en klimavennlig og 
miljøbevisst kommune. 

13 - Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene 
av dem,14 - Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte 
som fremmer bærekraftig utvikling,15 - Beskytte, gjenopprette og fremme 
bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, 
bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse 
tap av artsmangfold 

 
 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/stoppe-klimaendringene
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-i-havet
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/livet-paa-land
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Tettstedsstruktur og utviklingsstrategier 
 
Utviklingsstrategiene er broen mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Hensikten med 
strategiene er å «oversette» målene i samfunnsdelen og angi retninger for kommunens underordnede 
planer og langsiktige arealbruk.  

Det er kommuneplanens arealdel med plankart og bestemmelser som fastsetter arealbruken, og denne 
har etter at den er vedtatt, juridisk bindende virkning. 

Tettstedsstruktur 

 
Den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus peker ut Nannestad sentrum som 
prioritert vekstområde. Nannestad sentrum skal ifølge planen ha 80 prosent av den fremtidige veksten. 
Den øvrige vedlikeholdsveksten på 20 prosent kan fordeles på de øvrige tettstedene. 

For Nannestad sentrum kan det bli utfordrende å absorbere denne veksten uten at det går ut 
over andre verdier som dyrka og dyrkbar mark, karbonrike arealer (myr og skog), samt gir utfordringer 
når det gjelder å ivareta raviner og grunnforhold. Kommunen ønsker å fortsette fortettingen og 
utviklingen av Nannestad sentrum, men ser det som nødvendig at noe av veksten i større grad kan skje i 
Maura.  

I sitt innspill til Planprogrammet ved varsel om oppstart av kommuneplanarbeidet, og hvor disse 
utfordringene er påpekt, skriver Viken fylkeskommune (som er eier av den regionale planen for areal og 
transport) at de stiller seg «svært positive til at det prioriteres utbyggingsmuligheter i Maura, Åsgreina 
og Eltonåsen fremfor Nannestad tettsted, hvor utviklingen kan gå på bekostning av dyrka og dyrkbar 
mark.» 

Kommunen ser derfor for seg at en framtidig utvikling av tettstedene fordeler seg slik:  
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Utviklingsstrategiene 

 
  

 

Hvordan satsingsområdene, hovedmålene og FNs bærekraftsmål henger sammen. 
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Sosial bærekraft 

 
Navn på strategien Satsingsområde 

Nye boligområder skal lokaliseres slik at det gir muligheter for trygge 
skoleveger til tettstedenes barneskoler, og øvrige lokale tjenestetilbud. 

Et samfunn tilrettelagt for alle 

Tettstedene skal utvikles for å dekke innbyggernes behov knyttet til 
dagligvarehandel og lokale møteplasser. Nannestad sentrum skal 
videreutvikles som hovedarena for handel, service og kultur. 

Et samfunn tilrettelagt for alle 

Det skal tilstrebes et helhetlig boligtilbud som tar hensyn til ulike livsfaser og 
livssituasjoner. 

Et samfunn tilrettelagt for alle 

Kommunen må samhandle med fylkeskommunen for å få framskyndet 
bygging av gang- og sykkelveger.  

Et samfunn tilrettelagt for alle 

Kommunen skal sammen med kultur og frivillighet samarbeide om utviklingen 
av gode møteplasser og et variert kultur- og fritidstilbud for alle. Det skal 
sikres turstier og friluftsområder i kort avstand til der folk bor. 

Et samfunn tilrettelagt for alle 

Det skal sikres like muligheter for deltagelse i fritidsaktiviteter, uavhengig av 
sosiale og økonomiske ressurser. 

Et helsefremmende samfunn 

Videreutvikle kommunens tjenesteapparat i samsvar med endrede behov i 
befolkningen basert på medvirkning. 

Et helsefremmende samfunn 

Tverrfaglig innsats for å fremme god psykisk helse og sosial inkludering. Et helsefremmende samfunn 

Utvikle et aldersvennlig samfunn basert på Leve hele livet-reformen. Et helsefremmende samfunn 
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Økonomisk bærekraft 
 
Navn på strategien Satsingsområde 

Stimulere videreutvikling av handel og tilrettelegge for et allsidig tilbud i 
Nannestad sentrum. 

En næringsvennlig kommune 

Tilrettelegge for en bærekraftig utvikling av jordbruk og skogbruk. En næringsvennlig kommune 

Tilrettelegge for nye næringsarealer som ligger i tilknytning til kollektivnettet 
og hvor det er mulig å sikre gode gang- og sykkelvegforbindelser.  

En næringsvennlig kommune 

Tilrettelegge for arealer som gir utviklingsmuligheter for framtidens 
næringsliv. 

En næringsvennlig kommune 

Det utvikles tilstrekkelig reserver av næringsarealer for å imøtekomme 
fremtidige næringsbehov. 

En næringsvennlig kommune 

Budsjettere for netto driftsresultat i samsvar med statlige anbefalinger og ha 
reserver for uforutsette utgifter. 

Kommuneøkonomi og tjenesteproduksjon 

Vri ressursbruk fra behandling til helsefremming og tidlig innsats. Kommuneøkonomi og tjenesteproduksjon 

 

Klima- og miljømessig bærekraft 
 
Navn på strategien Satsingsområde 

Det skal stilles krav om tilrettelegging for grønne mobilitetsløsninger i alle nye 
boligområder, innenfor varehandel og arbeidsplasser. 

En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Kommunen skal ta vare på dyrka og dyrkbar mark og ha en nullvisjon for 
nedbygging av matjord. 

En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Ved planlegging og utbygging av nye områder skal landbruksareal ivaretas, bl.a. 
gjennom sikring av grønne buffere. 

En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Natur- og kulturlandskap, samt natur- og kulturmangfold, skal ivaretas i 
arealplanleggingen.  

En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Utbygging av karbonrike arealer, spesielt myr, skal unngås.  En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Klimagassutslipp og virkninger for erosjon/overvann må synliggjøres og tallfestes 
ved arealbruksendring. 

En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Ved regulering av nye energistasjoner legges det inn krav om infrastruktur for 
klimavennlige transportmidler. 

En klimavennlig og miljøbevisst kommune 

Hensynet til myke trafikanter skal vektlegges i planleggingen. En klimavennlig og miljøbevisst kommune 
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Vedlegg 
Grunnlag for planen 
 

 

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 2021-2025 

 

Klimastrategi for Nannestad kommune 2022-2030 

 

Vurdering av tettstedsutvikling og transport i Nannestad kommune (Utarbeidet av Multiconsult) 

 

Mulighetsrommet for Vikens næringsliv i etterkant av korona (Utarbeidet av Menon Economics på 
oppdrag fra Viken fylkeskommune) 

 

Ungdataundersøkelse for mellomtrinnet 

 

Ungdataundersøkelse for ungdomstrinnet 

 

Ungdataundersøkelse for videregående 

 

Folkehelseprofilen til Folkehelseinstituttet 

 

Oversikt over regionale planer 

 

Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 

 

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Meld. St. 15 (2017-2018) 

 

https://innsyn.nannestad.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000044897&dokid=90770&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.nannestad.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000065108&dokid=133786&versjon=1&variant=A&
https://innsyn.nannestad.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=1000056217&dokid=89752&versjon=1&variant=A&
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-5-Naeringsutvikling-i-Viken-etter-covid.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2022-5-Naeringsutvikling-i-Viken-etter-covid.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Viken_Nannestad_2022_Barneskolen_Kommune.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Viken_Nannestad_2022_Ungdomsskolen_Kommune.pdf
https://www.ungdata.no/wp-content/uploads/reports/Viken_Nannestad_2022_Videregaende_Kommune.pdf
https://khp.fhi.no/Pdf/1/nb/2022/30/3036
https://viken.no/tjenester/planlegging/samfunnsplanlegging/gjeldende-regionale-planer/
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/196f99e63aa14f849c4e4b9b9906a3f8/no/pdfs/stm201720180015000dddpdfs.pdf

