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Nannestad kommune - kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn - melding om 
fylkesutvalgets vedtak 
 
Fylkesrådmannen viser til kommunens oversendelse datert 3. september 2018 av forslag til 
kommuneplanens arealdel. 
 
Fylkesutvalget behandlet saken i ekstraordinært fylkesutvalg 22. oktober 2018, jf. FU-sak 182/18, 
og fattet følgende vedtak: 
 

1. Fylkesutvalget vurderer at det er gjort flere grep som vil gjøre den nye kommuneplanen til 
et bedre styringsverktøy enn gjeldende plan, og oppfordrer kommunen til å ta ytterligere 
grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad sentrum. 

 
2. Det er positivt at kommunen har arbeidet med grønn grense. Gangavstand mellom viktige 

funksjoner er imidlertid et viktig kriterium for fastsetting av grønn grense og fylkesutvalget 
anbefaler at kommunen gjør en ny vurdering av den grønne grensen basert på føringene i 
regional plan for areal og transport. 
 

3. Fylkesutvalget fraråder det nye boligområdet B47 og omdisponeringen av B48 til fra 
nærings- til boligformål. 

 
4. Fylkesutvalget fraråder boligområde B18b da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke 

er behov for ytterligere boligarealer i Nannestad sentrum i planperioden. 
 

5. Fylkesutvalget fraråder næringsområde N5b da det går frem av plandokumentene at det er 
avsatt tilstrekkelig med næringsarealer i planperioden. 
 

6. Fylkesutvalget anbefaler at boligområde B30 i Åsgreina reduseres betraktelig da utbygging 
av det omfang det legges opp til ikke er i tråd med regional plan for areal og transport. På 
samme grunnlag anbefales det at boligområde B26a på Eltonåsen reduseres betraktelig 
eller tas ut. 
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7. Boligområde B19 på Rustadmoen er i strid med regional plan for areal og transport. 
Området bør tas ut av kommuneplanen, og kommunen bør starte arbeid med å oppheve 
reguleringsplan for Fåmyrsrøet. 
 

8. Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å utarbeide en kommunal parkeringspolitikk og 
anbefaler at det regionale kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 
 

9. Områder som i kommunedelplan for kulturminner er vurdert å ha kulturminneverdi bør 
avsettes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. Det bør knyttes 
generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene. 

 
Fylkesrådmannens administrative innsigelse til områdene B47 og B48, fremmet i brev datert 
17. oktober 2018, er med dette å anse som trukket. 
 
Saksfremlegg og protokoll er vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Margaret Andrea Mortensen 
rådgiver plan 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS VEGVESEN 
  
  
  



  

3 

 

Saksframlegg 

Dato: 
Arkivref: 

25.09.2018 
2018/2921-18 

 
 
 
 

 
Saksnr Utvalg Møtedato 
161/18 Fylkesutvalg 15.10.2018 
182/18 Fylkesutvalg 22.10.2018 

Nannestad kommune - kommuneplanens arealdel - 
offentlig ettersyn 
 

Forslag til vedtak 
1. Fylkesutvalget vurderer at det er gjort flere grep som vil gjøre den nye kommuneplanen til 

et bedre styringsverktøy enn gjeldende plan, og oppfordrer kommunen til å ta ytterligere 
grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad sentrum. 

 
2. Det er positivt at kommunen har arbeidet med grønn grense. Gangavstand mellom viktige 

funksjoner er imidlertid et viktig kriterium for fastsetting av grønn grense og fylkesutvalget 
anbefaler at kommunen gjør en ny vurdering av den grønne grensen basert på føringene i 
regional plan for areal og transport. 
 

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til det nye boligområdet B47 og omdisponeringen av B48 
til fra nærings- til boligformål da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke er behov for 
ytterligere boligarealer i Maura i planperioden, og forslagene vurderes å være i strid med 
målene i regional plan for areal og transport. 

 
4. Fylkesutvalget fraråder boligområde B18b da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke 

er behov for ytterligere boligarealer i Nannestad sentrum i planperioden. 
 

5. Fylkesutvalget fraråder næringsområde N5b da det går frem av plandokumentene at det er 
avsatt tilstrekkelig med næringsarealer i planperioden. 
 

6. Fylkesutvalget anbefaler at boligområde B30 i Åsgreina reduseres betraktelig da utbygging 
av det omfang det legges opp til ikke er i tråd med regional plan for areal og transport. På 
samme grunnlag anbefales det at boligområde B26a på Eltonåsen reduseres betraktelig 
eller tas ut. 
 

7. Boligområde B19 på Rustadmoen er i strid med regional plan for areal og transport. 
Området bør tas ut av kommuneplanen, og kommunen bør starte arbeid med å oppheve 
reguleringsplan for Fåmyrsrøet. 
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8. Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å utarbeide en kommunal parkeringspolitikk og 
anbefaler at det regionale kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 
 

9. Områder som i kommunedelplan for kulturminner er vurdert å ha kulturminneverdi bør 
avsettes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. Det bør knyttes 
generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene. 

 

 
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 15.10.2018 
 
161/2018 - Nannestad kommune - kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn 
 
 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 

1. Fylkesutvalget vurderer at det er gjort flere grep som vil gjøre den nye kommuneplanen til 
et bedre styringsverktøy enn gjeldende plan, og oppfordrer kommunen til å ta ytterligere 
grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad sentrum. 

 
2. Det er positivt at kommunen har arbeidet med grønn grense. Gangavstand mellom viktige 

funksjoner er imidlertid et viktig kriterium for fastsetting av grønn grense og fylkesutvalget 
anbefaler at kommunen gjør en ny vurdering av den grønne grensen basert på føringene i 
regional plan for areal og transport. 
 

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til det nye boligområdet B47 og omdisponeringen av 
B48 til fra nærings- til boligformål da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke er behov 
for ytterligere boligarealer i Maura i planperioden, og forslagene vurderes å være i strid 
med målene i regional plan for areal og transport. 

 
4. Fylkesutvalget fraråder boligområde B18b da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke 

er behov for ytterligere boligarealer i Nannestad sentrum i planperioden. 
 

5. Fylkesutvalget fraråder næringsområde N5b da det går frem av plandokumentene at det er 
avsatt tilstrekkelig med næringsarealer i planperioden. 
 

6. Fylkesutvalget anbefaler at boligområde B30 i Åsgreina reduseres betraktelig da utbygging 
av det omfang det legges opp til ikke er i tråd med regional plan for areal og transport. På 
samme grunnlag anbefales det at boligområde B26a på Eltonåsen reduseres betraktelig eller 
tas ut. 
 

7. Boligområde B19 på Rustadmoen er i strid med regional plan for areal og transport. 
Området bør tas ut av kommuneplanen, og kommunen bør starte arbeid med å oppheve 
reguleringsplan for Fåmyrsrøet. 
 

8. Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å utarbeide en kommunal parkeringspolitikk og 
anbefaler at det regionale kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 
 

9. Områder som i kommunedelplan for kulturminner er vurdert å ha kulturminneverdi bør 
avsettes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. Det bør knyttes 
generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene. 
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Utvalgets behandling: 
Saken ble utsatt for behandling i ekstraordinært fylkesutvalg 22.10.18 
 
Votering: 
 
Vedtak: 
Saken er utsatt til 22.10.18 
 
 

Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 22.10.2018 
 
182/2018 - Nannestad kommune - kommuneplanens arealdel - offentlig ettersyn 
 
 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak: 

1. Fylkesutvalget vurderer at det er gjort flere grep som vil gjøre den nye kommuneplanen til 
et bedre styringsverktøy enn gjeldende plan, og oppfordrer kommunen til å ta ytterligere 
grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad sentrum. 

 
2. Det er positivt at kommunen har arbeidet med grønn grense. Gangavstand mellom viktige 

funksjoner er imidlertid et viktig kriterium for fastsetting av grønn grense og fylkesutvalget 
anbefaler at kommunen gjør en ny vurdering av den grønne grensen basert på føringene i 
regional plan for areal og transport. 
 

3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse til det nye boligområdet B47 og omdisponeringen av B48 
til fra nærings- til boligformål da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke er behov for 
ytterligere boligarealer i Maura i planperioden, og forslagene vurderes å være i strid med 
målene i regional plan for areal og transport. 

 
4. Fylkesutvalget fraråder boligområde B18b da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke 

er behov for ytterligere boligarealer i Nannestad sentrum i planperioden. 
 

5. Fylkesutvalget fraråder næringsområde N5b da det går frem av plandokumentene at det er 
avsatt tilstrekkelig med næringsarealer i planperioden. 
 

6. Fylkesutvalget anbefaler at boligområde B30 i Åsgreina reduseres betraktelig da utbygging 
av det omfang det legges opp til ikke er i tråd med regional plan for areal og transport. På 
samme grunnlag anbefales det at boligområde B26a på Eltonåsen reduseres betraktelig 
eller tas ut. 
 

7. Boligområde B19 på Rustadmoen er i strid med regional plan for areal og transport. 
Området bør tas ut av kommuneplanen, og kommunen bør starte arbeid med å oppheve 
reguleringsplan for Fåmyrsrøet. 
 

8. Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å utarbeide en kommunal parkeringspolitikk og 
anbefaler at det regionale kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 
 

9. Områder som i kommunedelplan for kulturminner er vurdert å ha kulturminneverdi bør 
avsettes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. Det bør knyttes 
generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene. 
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Utvalgets behandling: 
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmer forslag på vegne av MDG: 
Alternativt forslag til punkt 3: 
3. Fylkesutvalget fraråder det nye boligområdet B47 og omdisponeringen av B48 til fra nærings- til 
boligformål. Veksten i Maura og Nannestad sentrum må til sammen ikke overskride 80% av 
kommunens totalvekst. 
 
 
Votering: 

 Fylkesrådmannens forslag punkt 1, første setning (fram til komma), ble enstemmig vedtatt. 
 Fylkesrådmannens forslag punkt 1, siste setning (fra komma), samt punkt 2 og 4-9 ble 

vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP). 
 Fylkesrådmannens forslag punkt 3 fikk 2 stemmer og falt (SV og V). 
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) første setning ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (FrP, 

SV og V). 
 Forslaget fremmet av Solum (MDG) siste setning fikk 1 stemme (MDG) og falt. 

 
 
Vedtak: 

1. Fylkesutvalget vurderer at det er gjort flere grep som vil gjøre den nye kommuneplanen til 
et bedre styringsverktøy enn gjeldende plan, og oppfordrer kommunen til å ta ytterligere 
grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad sentrum. 

 
2. Det er positivt at kommunen har arbeidet med grønn grense. Gangavstand mellom viktige 

funksjoner er imidlertid et viktig kriterium for fastsetting av grønn grense og fylkesutvalget 
anbefaler at kommunen gjør en ny vurdering av den grønne grensen basert på føringene i 
regional plan for areal og transport. 
 

3. Fylkesutvalget fraråder det nye boligområdet B47 og omdisponeringen av B48 til fra 
nærings- til boligformål. 

 
4. Fylkesutvalget fraråder boligområde B18b da dimensjoneringsgrunnlaget viser at det ikke 

er behov for ytterligere boligarealer i Nannestad sentrum i planperioden. 
 

5. Fylkesutvalget fraråder næringsområde N5b da det går frem av plandokumentene at det er 
avsatt tilstrekkelig med næringsarealer i planperioden. 
 

6. Fylkesutvalget anbefaler at boligområde B30 i Åsgreina reduseres betraktelig da utbygging 
av det omfang det legges opp til ikke er i tråd med regional plan for areal og transport. På 
samme grunnlag anbefales det at boligområde B26a på Eltonåsen reduseres betraktelig 
eller tas ut. 
 

7. Boligområde B19 på Rustadmoen er i strid med regional plan for areal og transport. 
Området bør tas ut av kommuneplanen, og kommunen bør starte arbeid med å oppheve 
reguleringsplan for Fåmyrsrøet. 
 

8. Fylkesutvalget oppfordrer kommunen til å utarbeide en kommunal parkeringspolitikk og 
anbefaler at det regionale kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 
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9. Områder som i kommunedelplan for kulturminner er vurdert å ha kulturminneverdi bør 
avsettes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet. Det bør knyttes 
generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene. 

 
 
 

Om saken 
Nannestad kommune vedtok i møte 14. august 2018 å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut 
til offentlig ettersyn med frist 15. oktober 2018. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 
samme møte. Gjeldende arealdel ble vedtatt 29. oktober 2013. Forslaget til ny arealdel ble 
presentert i regionalt planforum 18. september 2018. 
 
Et utvalg dokumenter er lagt ved saken. Øvrige dokumenter kan sees på kommunens hjemmeside: 
https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/kommuneplan-for-nannestad-2018---
2035/ 
 
Nannestad kommune har drøyt 13 000 innbyggere. Nannestad sentrum er kommunesenteret. Det 
bor ca. 3 000 innbyggere i selve tettstedet. I Maura tettsted er det snaut 4 000, i Åsgreina ca. 1 000 
og på Eltonåsen ca. 1 200 innbyggere. Det er en del spredt bebyggelse i Nannestad. Drøyt 10 
prosent av befolkningen bor på landbrukseiendommer. Hvis man tar med alle innbyggere innenfor 
de respektive skolekretsene er befolkningsfordelingen slik: Snaut 4 000 i Preståsen skolekrets 
(Nannestad sentrum), drøyt 5 000 i Maura skolekrets, drøyt 1 600 i Kringler-Slattum skolekrets 
(Åsgreina) og drøyt 2 500 i Eltonåsen skolekrets. 
 
Gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst i Nannestad de siste 10 årene har vært ca. to prosent. 
Kommunen er inne i en periode med høy vekst. De siste fem årene har den årlige vekstraten vært 
på ca. tre prosent, og i 2017 var veksten hele 4,6 prosent. SSBs prognoser indikerer at Nannestads 
befolkning vil øke med mellom ca. 4 100 (MMMM) og 5 200 (HHMH) innbyggere frem mot 2040. 
Dette tilsvarer en vekst på mellom 31 og 40 prosent. 
 
Kommunen viser til at Nannestad og Ullensaker, i forbindelse med at Stortinget i 1992 vedtok at 
hovedflyplassen skulle bygges på Gardermoen, fikk en klar anbefaling om å legge til rette for 
befolkningsvekst og næringsutvikling. På denne bakgrunn planla Nannestad utvikling i de fire 
tettstedene Nannestad sentrum, Maura, Åsgreina og Eltonåsen. Kommunen påpeker at den er 
avhengig av noe vekst i alle tettstedene for å realisere gevinstene av investeringer i teknisk og 
sosial infrastruktur. Kommunen ønsker også å ha en reserve av boligtomter for å kunne være et 
attraktivt alternativ for boligsøkende i Akershus. 
 
På bakgrunn av befolkningsprognosene har kommunen beregnet at det samlede boligbehovet i 
kommuneplanperioden frem mot 2035 vil ligge på mellom 2 000 og 2 500 boliger – ca. 140 boliger 
årlig. Nannestad har et stort boligpotensial i allerede regulerte områder. Det opplyses at det er et 
potensial for å bygge ut mer enn 3 600 boliger i henhold til vedtatte reguleringsplaner, noe som er 
ca. 50 prosent mer enn det estimerte behovet i planperioden. 
 
Til varsel om oppstart av rullering av arealdelen opplyste kommunen at det i utgangspunktet er 
avsatt tilstrekkelig arealer til både bolig- og næringsutvikling i gjeldende arealdel. Hensikten med 
rulleringen var derfor primært å gå gjennom gjeldende strategier med utgangspunkt i nye 
overordnete føringer. Det ble likevel åpnet for nye arealinnspill, og kommunen har mottatt drøyt 40 
innspill til nye utbyggingsområder eller endret arealformål. 
 

https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/kommuneplan-for-nannestad-2018---2035/
https://www.nannestad.kommune.no/horinger/horingene/kommuneplan-for-nannestad-2018---2035/
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Mange av innspillene er avvist, men kommunen foreslår en del nye utbyggingsområder: 
Formål Feltbenevnelse Område Dekar 
Bolig 
 

B18b 
B47 

Nannestad sentrum 
Maura 

28 
140 

Fritidsbolig F1 Sandsnes gård 7 
Næring N5b 

N6b (N6a på plankartet) 
N7b 

Moreppen 
Moreppen 
Moreppen 

655 
15 
30 

Massemottak A1 
A2 
A3 

Maura 
Engelstadkorset 
Åsgreina (under regulering) 

95 
50 
87 

Totalt   1107 
 
Samtidig foreslås flere områder tatt ut som utbyggingsområder og tilbakeført til LNF-formål: 
Fra formål Feltbenevnelse Område Dekar 
Fremtidig bolig B24c 

B26b 
Eltonåsen 
Eltonåsen 

43 
320 

Nåværende bolig Uten feltbenevnelse Flere områder Ikke 
oppgitt 

Golfbane og 
golfrelatert 
virksomhet 

G1, GV1, GV2, GV3 Åsgreina 800 

Offentlig/privat 
tjenesteyting 

O17 Maura 17 

Totalt  1180 
(pluss omr. avsatt til nåværende bolig) 

 
For noen områder foreslås endret arealformål: 
Fra formål Til formål Feltbenevnelse Område Dekar 
Næring (del av N2) Bolig Del av B30b Åsgreina Ca. 30 
Næring (del av N10) Bolig B48 Maura 32 
Grønnstruktur Offentlig/privat 

tjenesteyting 
O3 Maura Ca. 14 

Offentlig/privat 
tjenesteyting (O13) 

Massemottak Del av A3 Åsgreina 20 

Fjernvarmeanlegg Bolig m. åpning for 
noe næring 

Uten 
feltbenevnelse 

Nannestad sentrum 
(under regulering) 

10 

Nåværende bolig LNF m. åpning for 
spredt bebyggelse 

Uten 
feltbenevnelse 

Flere områder Ikke 
oppgitt 

Totalt   106 
(pluss omr. fra nåværende 

bolig til LNF spredt) 
 
Det er foreslått grønn grense rundt alle de fire tettstedene Nannestad sentrum, Maura, Åsgreina og 
Eltonåsen. Dette har bakgrunn i at kommunen ved kommuneplanrulleringen i 2010 innarbeidet en 
såkalt grønn strek rundt de fire tettstedene med hensikt å minimere inngrep i jordressurser, 
kulturlandskap og øvrig grønnstruktur og å vise en langsiktig utbyggingsgrense. Kommunen ønsker 
å opprettholde denne grensen/streken rundt alle de fire tettstedene for å synliggjøre en bevisst 
holdning til langsiktig utvikling av det enkelte tettsted. 
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Fylkesutvalget behandlet varsel om oppstart av rullering av arealdelen i møte 11. juni 2018 (FU-
sak 92/18) og fattet følgende vedtak: 
 

1. Forslaget til planprogram utgjør et godt grunnlag for arbeidet med rullering av 
kommuneplanens arealdel. 
 

2. Fylkesutvalget forventer at kommunen tar grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad 
sentrum/Teigebyen, i tråd med føringene i regional plan for areal og transport. Når forslag 
til ny arealdel legges ut til offentlig ettersyn må det synliggjøres hvordan kommunen skal nå 
målene i den regionale planen. 

 
3. Det forventes at kommunen vurderer alle uregulerte arealer avsatt til utbyggingsformål i 

gjeldende kommuneplan opp mot mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen 
for areal og transport og at områder som ikke er i tråd med den regionale planen tas ut. 
Kommunen bør også se på muligheten for å oppheve eldre reguleringsplaner som ikke er i 
tråd med målene i regional plan for areal og transport. 

 
4. Det forventes at kommunen utarbeider en langsiktig grønn grense rundt det prioriterte 

vekstområdet Nannestad sentrum i tråd med føringene i regional plan for areal og 
transport. 

 
5. Kommunen oppfordres til å utarbeide kommuneplanbestemmelser som tydeliggjør hvilke 

typer næringsvirksomhet som tillates, eventuelt ikke tillates, innenfor områder som avsettes 
til næringsformål, i tråd med prinsippene i regional plan for areal og transport for rett 
virksomhet på rett sted (R10). Dette bør også gjøres for eksisterende næringsområder med 
større udisponerte arealreserver. 

 
6. Det forventes at kommunen utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional 

plan for areal og transport og anbefaler det regionale kunnskapsgrunnlaget legges til 
grunn for den kommunale parkeringspolitikken. 

 
7. Fylkesutvalget er positiv til at mottak og mellomlagring av overskuddsmasser er trukket 

frem som tema for rulleringen av kommuneplanen og anbefaler at kommunen i tillegg 
skaffer oversikt over forekomster av byggeråstoff som grunnlag for å sikre eventuelle 
uttaksområder som ressurs og mot fremtidig nedbygging. 

 

Vurderinger 
Plandokumentene 
Planbeskrivelse og saksfremlegg gir etter fylkesrådmannens vurdering et greit overblikk over 
bakgrunnen for rulleringen, planprosess, status for en rekke temaer og kommunens strategier for 
videre utvikling av Nannestadsamfunnet. Det har vært noe utfordrende å få oversikt over de 
foreslåtte endringene i plankartet basert på dokumentene som var lagt ut til offentlig ettersyn. På 
forespørsel har kommunen oversendt en liste med oversikt over hvilke områder som er tatt inn og 
hvilke som er tatt ut samt endringer i grønn grense. Ved neste kommuneplanrullering oppfordrer 
fylkesrådmannen kommunen til å utarbeide en samlet oversikt over alle endringer – gjerne 
presentert både som liste og i kart. Dette vil gjøre det enklere for høringsinstansene å komme med 
gjennomarbeidede uttalelser til planforslaget. 
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Videre er det etter det fylkesrådmannen kan se i liten grad foretatt uavhengige vurderinger av 
konsekvensene av de foreslåtte endringene. Den oversendte konsekvensutredningen består av 
forslagsstillernes egne betraktninger om konsekvensene for ulike miljø- og samfunnshensyn. 
Kommunen har gjort en egen vurdering av alle de innkomne forslagene, men vurderingene er 
såpass kortfattede og lite systematiske at det er utfordrende å sammenligne konsekvensene av de 
ulike forslagene. Fylkeskommunen har også avdekket feil i konsekvensutredningen. Vi viser til 
avsnitt om gravhaug fra jernalder på gnr 149 Hol under tema kulturminner lengre nede i 
saksfremlegget. 
 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus  
Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om 
flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles 
målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 
 
For å nå målene i den regionale planen er det utarbeidet retningslinjer (R1-R19) for kommunens 
planarbeid gjennom rollen som arealmyndighet. Retningslinjene følges også opp av 
transportetatene og Akershus fylkeskommune. I tillegg til de generelle retningslinjene er det vedtatt 
et handlingsprogram som spesifiserer en rekke oppgaver som skal gjennomføres i oppfølgingen av 
den regionale planen. Punkt H3 i handlingsprogrammet lister opp sentrale oppgaver som 
kommunene er gitt ansvar for ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
 
Dimensjoneringsgrunnlag for vekst (R2, R3, R4) 
Det forventes at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen frem mot 
2030 med utgangspunkt i forventet regional vekst og strategiene i den regionale planen. Den 
regionale planen legger til rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunen 
skal skje innenfor prioriterte vekstområder. I Nannestad er Nannestad sentrum det prioriterte 
vekstområdet. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder bør begrenses til det som er tilstrekkelig 
for å sikre gode og stabile bomiljøer i eksisterende byggeområder. Det skal også her legges til rette 
for en utvikling som bygger opp under bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
I uttalelsen til varsel om oppstart av rullering av arealdelen uttrykte fylkesutvalget en forventning 
om at kommunen tar grep for å styre fremtidig vekst mot Nannestad sentrum. Fylkesrådmannen 
påpekte også at dersom kommunen ønsker at Nannestad sentrum skal få en vekst som styrker 
tettstedets rolle som kommunesenter og attraktiv lokasjon for etablering av handel og service, slik 
det slås fast i andre kulepunkt i forslaget til strategi for fremtidig boligbygging (side 43 i vedtatt 
samfunnsdel), må bolig- og arbeidsplassveksten være langt større i kommunesenteret enn i andre 
tettsteder i kommunen – inkludert Maura.  
 
Fylkesrådmannen har forståelse for at kommunene i Akershus har ulikt utgangspunkt og at det for 
enkelte kommuner kan være mer utfordrende å nå målene i regional plan for areal og transport. 
Gjeldende kommuneplan for Nannestad legger opp til kun 40 prosent vekst i Nannestad sentrum, 
20 prosent i Maura, 20 prosent på Eltonåsen og 20 prosent i Åsgreina. Fylkesrådmannen vurderer 
at forslaget til ny arealdel er et steg i retning av å oppfylle forventningene i den regionale planen. 
Det er positivt at kommunen har tatt ut eller omdisponert flere boligområder i tråd med 
retningslinje R5. Det er også positivt at kommunen har avvist en rekke forslag til nye 
utbyggingsområder som ikke er i tråd med den regionale planen. Videre støtter fylkesrådmannen at 
arealene som var avsatt til golfbane og golftilknyttet virksomhet i Åsgreina omdisponeres til LNF-
formål. 
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Samtidig gir kommunen eksplisitt uttrykk for at det ikke er realistisk eller ønsket at 80 prosent av 
veksten skal komme i Nannestad sentrum. I stedet ønsker kommunen at Nannestad sentrum og 
Maura på sikt til sammen får en slik andel av befolkningsveksten. Fylkesrådmannen kan ikke se at 
det skisseres en prosentfordeling mellom de to tettstedene i forslaget til ny arealdel. Avstanden 
mellom Nannestad sentrum og Maura sentrum er ca. fire kilometer. Selv om tettstedene ligger på 
samme kollektivstreng, mener fylkesrådmannen at det ikke er hensiktsmessig å se de to tettstedene 
som en enhet og viser til prinsippene om gangavstand nedfelt i regional plan for areal og transport. 
Fylkesrådmannen gjentar forventningen om at fremtidig vekst i hovedsak styres mot Nannestad 
sentrum i samsvar med RP-ATP, for å bygge opp under kommunesenteret som en tyngdepunkt for 
handels- og servicefunksjoner. 
 
Nye utbyggingsområder 
Kommunen foreslår å omdisponere drøyt 1 100 dekar fra LNF-formål til nye utbyggingsområder. 
Fylkesrådmannen har merknader til følgende foreslåtte nye utbyggingsområder: 
 
Boligområde B18b i Nannestad sentrum 
Området er på ca. 28 dekar og avsatt til LNF-formål i gjeldende arealdel. B18b er en utvidelse av 
område B18, som allerede ligger inne som utbyggingsområde. Det anslås et potensial for ca. 60 
boenheter. 
 
Det opplyses i plandokumentene at det er et potensial for over 2 300 boliger i Nannestad sentrum i 
områder som allerede er regulert eller der reguleringsplan er forventet å bli vedtatt innen kort tid. 
Med et beregnet boligbehov totalt i kommunen i planperioden frem mot 2035 på mellom 2 000 og 
2 500, er det tilstrekkelig regulerte arealer i Nannestad sentrum til å ta hele eller tilnærmet hele den 
forventede veksten i kommunen. Fylkesrådmannen mener at kommunen bør fokusere på 
utviklingen av selve sentrumsområdet og øvrige områder med vedtatte reguleringsplaner før det 
åpnes for å omdisponere ytterligere arealer til boligformål. Arealet kan eventuelt vurderes tatt inn 
ved en senere kommuneplanrullering dersom det skulle bli behov for det. Fylkesrådmannen 
anbefaler fylkesutvalget å fraråde den foreslåtte utvidelsen B18b. 
 
Boligområde B47 i Maura 
Området er på ca. 140 dekar og avsatt til LNF-formål i gjeldende arealdel. I opprinnelig forslag på 
ca. 230 dekar ble det anslått et potensial for ca. 250 boenheter. Fylkesrådmannen legger til grunn at 
det reviderte forslaget på ca. 140 dekar også åpner for et betydelig antall boenheter. 
 
Det er et potensial for over 500 boliger i Maura i allerede regulerte områder. Med et beregnet 
boligbehov totalt i kommunen på mellom 2 000 og 2 500 i planperioden frem mot 2035, er 500 
boliger tilstrekkelig for å kunne ta hele 20-prosentveksten som i henhold til regional plan for areal 
og transport kan lokaliseres utenfor Nannestad sentrum. Arealet kan eventuelt vurderes tatt inn ved 
en fremtidig kommuneplanrullering dersom veksten i kommunen skulle tilsi at det blir behov for 
det. Med utgangspunkt i dagens situasjon vurderer fylkesrådmannen at forslaget er i strid med 
målene i regional plan for areal og transport og anbefaler fylkesutvalget å fremme innsigelse til 
område B47. 
 
Boligområde B48 i Maura 
Området er på ca. 32 dekar og avsatt til næringsformål i gjeldende arealdel. Området utgjør østre 
del av Hol næringspark og er tidligere regulert til næringsformål. I opprinnelig forslag på ca. 42 
dekar ble det anslått et potensial for ca. 200 boenheter. Fylkesrådmannen legger til grunn at det 
reviderte forslaget på ca. 32 dekar også åpner for et betydelig antall boenheter. 
 
Det er et potensial for over 500 boliger i Maura i allerede regulerte områder. Med et beregnet 
boligbehov totalt i kommunen på mellom 2 000 og 2 500 i planperioden frem mot 2035, er 500 
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boliger tilstrekkelig for å kunne ta hele 20-prosentveksten som i henhold til regional plan for areal 
og transport kan lokaliseres utenfor Nannestad sentrum. Arealet kan eventuelt vurderes tatt inn ved 
en fremtidig kommuneplanrullering dersom veksten i kommunen skulle tilsi at det blir behov for 
det. Med utgangspunkt i dagens situasjon vurderer fylkesrådmannen at forslaget er i strid med 
målene i regional plan for areal og transport og anbefaler fylkesutvalget å fremme innsigelse til 
omdisponering av område B48 til boligformål. 
 
Næringsområde N5b på Moreppen 
Området er på ca. 655 dekar og avsatt til LNF-formål med hensynssone flystøy i gjeldende 
kommuneplan. 
 
Det er et stort utbyggingspotensial i allerede regulerte næringsområder samt uregulerte områder 
avsatt til næringsformål på Moreppen i gjeldende arealdel. Kommunen opplyste ved varsel om 
planoppstart at det i utgangspunktet er avsatt tilstrekkelig arealer til næringsutvikling i 
kommuneplanen. N5b kommer i tillegg til to mindre utvidelser som tas inn for å få en 
hensiktsmessig arrondering av næringsområdet (N6a/b på ca. 15 dekar og N7b på ca. 30 dekar). 
Fylkesrådmannen vil ikke motsette seg omdisponering av de to mindre arealene, men mener at en 
så stor utvidelse som N5b bør avventes til områder som allerede er disponert til næringsformål 
gjennom reguleringsplan eller kommuneplan er utnyttet. Arealet kan eventuelt vurderes tatt inn ved 
en fremtidig kommuneplanrullering dersom veksten i kommunen skulle tilsi at det blir behov for 
det. Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å fraråde den foreslåtte utvidelsen N5b. 
 
Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan (R5) 
I regional plan for areal og transport er det en forventning om at områder avsatt til utbygging i 
gjeldende kommuneplan, som ikke er regulert, og som ikke er i tråd med mål, strategier og 
retningslinjer i den regionale planen, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 
Eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan skal begrunnes. 
 
Fylkesrådmannen er positiv til at kommunen har tatt ut flere uregulerte områder som er i strid med 
den regionale planen. Samtidig beholdes flere områder der det enten ikke er startet regulering eller 
der reguleringsplaner ennå ikke er vedtatt. Vi vil trekke frem følgende områder: 
 
Boligområde B30 i Åsgreina: 
Området er på ca. 200 dekar og under regulering. Illustrasjonsplanen som lå ved da forslaget til 
områderegulering lå ute til offentlig ettersyn viser 285 boenheter. I uttalelsen til offentlig ettersyn, 
datert 6. april 2018, understreket fylkesrådmannen at utbygging av et slikt omfang ikke vil være i 
tråd med regional plan for areal og transport og at en eventuell utbygging i området bør reduseres 
betraktelig og begrenses til det som er tilstrekkelig for å sikre et godt og stabilt bomiljø, jf. 
retningslinje R4. Fylkesrådmannen anbefaler på denne bakgrunn at område B30 reduseres 
betraktelig. 
 
Boligområde B26a på Eltonåsen 
Området er på ca. 130 dekar og uregulert. I følge kommunen er det et potensial for ca. 500 boliger i 
vedtatte reguleringsplaner på Eltonåsen. Fylkesrådmannen vurderer at ytterligere utbygging på 
Eltonåsen vil være i strid med føringene i regional plan for areal og transport. Område B26a utgjør 
også en del av et område som er kartlagt som et svært viktig nærturterreng. På denne bakgrunn 
mener fylkesrådmannen at område B26a bør reduseres betraktelig eller tas ut. 
 
Det er en utfordring at store områder utenfor Nannestad sentrum allerede er regulert. I følge 
kommunens tall er det i vedtatte reguleringsplaner et potensial for ca. 1 300 boliger utenfor 
Nannestad sentrum. Med et beregnet boligbehov totalt i kommunen på mellom 2 000 og 2 500 i 
planperioden frem mot 2035, er 400-500 boliger tilstrekkelig for å ta 20-prosentveksten som i 
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henhold til regional plan for areal og transport kan lokaliseres utenfor Nannestad sentrum. 
Kommunen har ikke sett det som ønskelig å oppheve vedtatte reguleringsplaner eller stanse 
igangsatte planprosesser. Dette gjør det vanskeligere for kommunen å nærme seg målene i regional 
plan for areal og transport. 
 
Boligområde B19 på Rustadmoen 
Et eksempel på en plan som, etter fylkesrådmannens vurdering, burde ha vært vurdert opphevet er 
reguleringsplan for Fåmyrsrøet, vedtatt 3. september 2002 (område B19 i kommuneplanen). 
Rustadmoen ligger langt fra øvrige tettsteder i kommunen, og en videre utvikling her er ikke i tråd 
med regional plan for areal og transport. Fylkesrådmannen anbefaler derfor at område B19 tas ut av 
kommuneplanen og at kommunen starter arbeid med å oppheve reguleringsplan for Fåmyrsrøet. 
 
Grønn grense (R8) 
Fylkesrådmannen er positiv til at kommunen har utarbeidet en grønn grense rundt det prioriterte 
vekstområdet Nannestad sentrum, i tråd med forventningen i regional plan for areal og transport. 
Den regionale planen beskriver imidlertid at prinsipper om gangavstand mellom viktige funksjoner 
er et viktig kriterium for fastsetting av grensen. Én kilometer brukes ofte som definisjon på 
gangavstand i arealplanlegging. I høringsforslaget er grønn grense trukket rundt områder som 
ligger godt over 1,5 kilometer i luftlinje fra kollektivknutepunktet. Akershus fylkeskommune har 
nylig utarbeidet en veileder som skisserer en metode for fastsettelse av grønn grense i 
kommuneplanens arealdel. Veilederen finnes på fylkeskommunens hjemmesider: 
https://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/?article_id=206275. Fylkesrådmannen 
anbefaler at kommunen gjør en ny vurdering av den grønne grensen basert på føringene i regional 
plan for areal og transport og metodikken i veilederen. 
 
For å synliggjøre en bevisst holdning til langsiktig utvikling av det enkelte tettstedet har 
kommunen siden 2010 hatt en såkalt grønn strek rundt Maura, Åsgreina og Eltonåsen i tillegg til 
Nannestad sentrum. Fylkesrådmannen ser kommunens argumenter for å opprettholde en slik 
grense/strek rundt alle tettstedene, men mener det er uheldig dersom det skapes en forventing om 
en videre vekst i tettstedene som ikke vil være i tråd med regional plan for areal og transport. 
Dersom kommunen ønsker å markere en grønn grense også rundt Maura, Åsgreina og Eltonåsen, 
bør metodikken i veilederen om grønn grense legges til grunn også her. 
 
Parkeringspolitikk (R15, H3) 
I uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet uttrykte fylkesutvalget forventning om at 
kommunen utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i regional plan for areal og 
transport. Kommunen opplyser at den ikke ser det som hensiktsmessig å utarbeide egen 
parkeringspolitikk, og anser at den klarer å håndtere dette gjennom reguleringsplaner. 
 
Parkeringsregulering er et viktig virkemiddel for å stimulere til bruk av gange, sykkel og 
kollektivtransport fremfor bil, og en kommunal parkeringspolitikk vil kunne bidra til en helhetlig 
behandling av reguleringsplanforslag. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn på nytt oppfordre 
kommunen til å utarbeide en kommunal parkeringspolitikk og anbefaler at det regionale 
kunnskapsgrunnlaget legges til grunn. 
 

Masseforvaltning 
Kommunen har, i tråd med retningslinjene i regional plan for masseforvaltning, avsatt to nye 
arealer for mottak av overskuddsmasser (A1 og A2) i tillegg A3, som er under regulering. Det er 
positivt at det i kapittel 6 i bestemmelsene er tatt inn generelle bestemmelser til masseforvaltning. 
Det er imidlertid viktig at kommuneplanbestemmelsene er tydelige på hva som tillates. I regional 
plan for masseforvaltning (kapittel 1.4 Begreper og definisjoner) brukes begrepet deponi kun om 

https://www.akershus.no/ansvarsomrader/planlegging/?article_id=206275
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deponier som har fått tillatelse fra fylkesmannen og Miljødirektoratet, det vil si deponier for farlig 
avfall, ordinært avfall (kan ta imot forurensede masser) eller inert avfall. I stedet anbefales det blant 
annet å bruke begrepene terrengregulering, mellomlager eller behandlingsanlegg. Som eksempel på 
hvordan kommuneplanbestemmelser om masseforvaltning kan formuleres, legger vi ved et forslag 
til bestemmelser utarbeidet av Vestby kommune i forbindelse med deres kommunerullering. 
 

Friluftsliv 
Det er positivt at kommunen er ferdig med prosjektet kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
og har brukt dette som verktøy i kommuneplanen. Det er satt av hensynssoner til friluftsliv rundt 
Nannestad sentrum og Maura, som i stor grad samsvarer med det som er kartlagt som viktige 
friluftsområder. Fylkesrådmannen stiller derfor spørsmålstegn ved hvorfor det ikke er avsatt 
tilsvarende hensynssone for friluftsliv i det viktige nærturterrenget ved Eltonåsen, som blant annet 
inkluderer området B26a avsatt til boligformål. 
 
Det er også viktig at friluftslivsinteressene ivaretas i område B30 i Åsgreina. Selv om dette 
området ikke er kartlagt og verdsatt for friluftsliv, er det et bolignært område med mange stier for 
nærturer til Stordammen og videre innover i marka. Det anbefales å gjøre en kartlegging av viktige 
og mye brukte stier i området, slik at disse kan ivaretas i et friluftslivs- og folkehelseperspektiv. 
 

Kulturminner 
Vi ser det som positivt at kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Nannestad 
kommune (2016) skal være retningsgivende for all plan- og byggesaksbehandling i kommunen, og 
at det er lagt inn bestemmelser og retningslinjer for kulturminner og kulturmiljøer, jf. § 8.1 i 
bestemmelser og retningslinjer til arealdelen. Vi kan imidlertid ikke se at vår anbefaling til varsel 
om oppstart om å legge delområder gitt kulturminneverdi i kulturminneplanen under 
hensynsynssoner har blitt fulgt. Vi anbefaler sterkt at delområder vurdert til å ha kulturminneverdi i 
kulturminneplanen avsettes som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø (H570) i plankartet og at 
det knyttes generelle bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene. 
 
Hensynssoner gir muligheter til å ivareta kulturminner, kulturmiljø og landskap. Å ivareta dette på 
kommuneplannivå vil bidra til forutsigbarhet for forvaltning, eiere og utbyggere. Dersom 
Nannestad kommune skal bevare en historisk lesbarhet, identitet og attraktivitet med hensyn til å 
trekke til seg nye innbyggere, næringsaktører og besøkende, er det viktig at et representativt utvalg 
av historien bevares og framheves via hensynssoner. Erfaringsmessig er det ikke tilstrekkelig med 
en generell bestemmelse om bevaring uten at denne er knyttet til hensynssoner, jf. § 11.9 i 
bestemmelser og retningslinjer til arealdelen. Riksantikvaren har utarbeidet en eksempelsamling for 
bestemmelser til arealplaner, vi viser til denne: 
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arealplanlegging/Plan-og-bygningsloven. Vi ber også 
kommunen vurdere om enkelte delområder med hensynssoner skal ha egne retningslinjer for å 
sikre god forvaltning av kulturminneverdiene. 
 
Vi anbefaler også at det legges inn en bestemmelse om tilpasning til eksisterende bebyggelse og 
kulturmiljø når det gjelder tiltak i LNF-områder. Vi foreslår følgende bestemmelse knyttes til § 10: 
«I LNF-områder med kulturminneinteresser skal det tas hensyn til bevaring av eksisterende 
bygninger, og alle tiltak skal lokaliseres og utformes slik at gårdsbebyggelse og landskapets 
karakter opprettholdes. Karakteristiske trekk i kulturlandskapet, som topografi, trerekker, veifar, 
bruer, landskapsrom, vegetasjon og steingjerder og lignende skal ivaretas.» 
 
Fylkeskommunen kan gjerne bidra i en dialog om utformingen av bestemmelser og retningslinjer.  

https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arealplanlegging/Plan-og-bygningsloven
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Nye utbyggingsområder 
Regional plan for areal og transport har nedfelt kvalitetskrav til arealutvikling, både innenfor og 
utenfor vekstområder. Dette innebærer, ifølge planens retningslinje R7 at kommunene legger til 
rette for ivaretagelse av viktige blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer, og integrerer 
dette i kommuneplanens arealdel gjennom bestemmelser og retningslinjer. 
 
Vi ser at det er planlagt utvidelse av næringsområdet Moreppen/Grasmogrenda. Vi minner om at 
dette området (delområde 16) er vurdert til å ha kulturminneverdi i kulturminneplanen, og vi 
gjentar vår anbefaling om at området avsettes til hensynssone (H570). 
 
Gravhaug fra jernalder på gnr 149 Hol 
Bebyggelsesområde B48 i kommunens plan, Hol næringsområde N1, er beskrevet i 
konsekvensutredningen, vedlegg 1. Her er det feilaktig opplyst at det ikke er kulturminner i 
området. Det er registrert en gravhaug fra jernalder. Gravhaugen har id 5836 i Riksantikvarens 
kulturminnedatabase Askeladden. Gravhaugen er regulert til bevaring i gjeldende plan og 
omkranset av område avsatt til grønnstruktur i kommuneplankartet. I konsekvensutredningens 
illustrasjon har haugen både en hensynssone H570 og en hensynssone H530. Teksten i 
konsekvensutredningen og kommuneplankartet bør endres slik at det er samsvar mellom 
kommuneplankartet og detaljkartet i konsekvensutredningen. 
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