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Knevelsrud, 14.10.2018 

Nannestad kommune 
Teiealléen 31 

2030 Nannestad 
 
Innspill fra fam. Knevelsrud ved høring av:  

Forslag til kommuneplan 2018-2035 – arealdelen, høringsfrist 15.10.2018 
 
KNEVELSRUDÅSEN – ET OMRÅDE FOR UTBYGGING UNDER GNR. 90 BNR.  1 

 
 

Det vises til innspillet som ble avgitt 28.05.2018 og den orienteringen som siv.ing. Halvor 
Tangen ga i «presentasjonsmøtet» i Nannestad kommune 07.06.2018.  
Ved behandlingen av kommuneplanens arealdel 14.08.2018, besluttet kommunestyret i sak 

nr. 82/18 at Knevelsrudåsen ikke skulle legges inn som aktuelt område for utbygging i den 
kommende kommuneplanperioden. For vår del var dette en skuffelse ettersom 

Knevelsrudåsen ligger så naturlig til rette for utbygging med ca. 25 tomter.  
 
I begrunnelsen heter det fra kommunens side bl.a.: 

«Innspillet/forslaget anbefales ikke imøtekommet. Dette med bakgrunn i kommunens 
utbyggingsstrategi og overordna føringer, hvor det kreves en mer konsentrert 
tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad sentrum ift. framtidig vekst og boligutbygging. 
Det ligger betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte utbyggingsområder i 
Åsgreina, og det anses ikke behov for utvidelse med nye boligområder ved denne 
rulleringen. Området ligger også utenfor grønn strek (langsiktig utviklingsretning), og det 
anses ikke aktuelt å endre på denne. Søndre del av Ramstadåsen ligger også inn under gul 
flystøysone (siste offisielle støysoner fra Avinor – 2018) og en ev. utvidelse av boligområdet 
er av den grunn heller ikke ønskelig, inntil konsekvenser er tilstrekkelig utredet.»  
 

I kommunestyrets sak nr. 82/18 er det gitt en generell redegjørelse om boligsituasjonen, og 
behovet for nye områder i Nannestad de nærmeste årene. Situasjonen i de enkelte 
tettstedene er nærmere beskrevet, herunder også i Åsgreina tettsted. Det er utvilsomt 

reserver i kommunen som helhet. Når Åsgreina betraktes isolert, er det feltene B30a, B30b 
og Ramstadåsen som utgjør potensialet framover.  

 
I kommunestyresaken sies det at Åsgreina tettsted kan få et folketall som sikrer god tilgang 
av elever i skolen, samt barn i den nye barnehagen som er under oppføring.  

Et folketall på 3000 innbyggere kan gi grunnlag for etablering av nærbutikk og diverse 
tjenestetilbud. Det pekes konkret på mulig etablering av en dagligvare-forretning i et sentralt 
område ved hovedadkomsten inn til boligområdet Ramstadåsen – noe som skal være sikret i 

de endelige reguleringsbestemmelsene. Selv om behovet for boligområder anses dekket i 
overskuelig framtid, omtales Åsgreinas fortrinn fra kommunens side i positive ordelag, noe 

også ordføreren poengterte i sitt innlegg i «presentasjonsmøtet» 07.06. d.å.  
 
Utbyggingen av Ramstadåsen har til fulle vist at Åsgreina er, og vil være et godt sted å bo. 

Interessen har økt i takt med tilretteleggingen og de resterende delene av planområdet 
Ramstadåsen er nå under fullførelse.  
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Det er tydelig at mange familier i dag setter pris på rolige boforhold med korte avstander til 

barnehage, skole og nærhet til uberørt natur.  
 
Til saksbegrunnelsen som er referert over: 

 

• Vi kan ikke se at en videre og begrenset utvidelse av Ramstadåsen svekker Nannestad 
kommunes mer konsentrerte tettstedsutvikling og prioritet på Nannestad sentrum ift. 
framtidig vekst og boligutbygging, jfr. begrunnelsen i kommunestyresaken. En videre 

utbygging av Knevelsrudåsen vil gi kommunen flere fornøyde innbyggere, og styrke 
Nannestad sentrum som senter for handel og tjenester. Familier som ønsker å etablere 
seg i hus på egen tomt i Knevelsrudåsen, vil sannsynligvis ikke anse blokk eller rekkehus i 

Nannestad sentrum som aktuelt.   

• Det er betydelige boligreserver i Åsgreina hvis B30-feltet medregnes, det ser imidlertid ut 
til at det er liten bevegelse i utviklingen der. Videre er forutsatt en stor andel rekkehus og 
en forholdsvis tett utbygging i B30. Vi kan derfor ikke være helt enige i at det ligger 

betydelige boligreserver i allerede regulerte og avsatte utbyggingsområder i Åsgreina i 
hvert fall ikke for familier som ønsker eget hus på egen tomt. Vi vil også trekke fram at vi 
i samarbeid med Ramstad- og Heni-familiene har representert gjennomføringskraft og 

samarbeidsevne, ikke minst med Nannestad kommune, i forbindelse med utbyggingen av 
Ramstadåsen. 

• Området ligger utenfor grønn strek. Det er imidlertid verdt å trekke fram at grønn strek 
ikke synes å følge terrenget. En avgrensning noe lenger sør vil tilrettelegge for en mer 

naturlig avgrensning i sør og vest, jfr. kartet og beskrivelsen i innspillet. 

• I forhold til gul flystøysone er det riktig at Søndre del av Ramstadåsen ligger også inn 
under gul flystøysone (siste offisielle støysoner fra Avinor – 2018). Søndre del av 
Ramstadåsen har imidlertid vært både innenfor og utenfor gul flystøysone i løpet av de 
årene. I det siste utspillet til OSL som ble presentert i Romerikes Blad den 12.10.2018 er 

vårt foreslåtte utbyggingsområde godt utenfor gul sone i 10-årene framover til 2050.  
 

Vi oppfordrer Nannestad kommune til å se på vårt område på nytt i lys av overnevnte og 
vårt innspill av 28.05.2018. Samtidig vil vi trekke fram stikkordene i presentasjonen fra møtet 
07.06.2018. Disse er gjengitt nedenfor: 

 
HVORFOR? 

- En hensiktsmessig utvidelse 

- Stor interesse for egen bolig i distriktet og på stedet 

- Godt bomiljø 

- «Det meste finnes i nærheten» 

HVA FINNES I NÆRHETEN? 

- Barneskole – 1,5-1,8 km avstand på trygge veger 

- Ny barnehage (6 avd.) bygges i Ramstadåsen – 700-800 m unna 

- Kollektivtransport/busslommer med halvtimesruter – 500-800 m 

- Urørt og variert natur – milevis  

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- Adkomstveger ligger ferdig opparbeidet fram til feltet  

- Vann- og avløp ligger til rette både i Ramstadåsen og ved Bergesvingen 

GRUNNFORHOLD 

- De best tenkelige: Fjellgrunn  

- Ikke dyrket eller dyrkbart 
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OMRÅDET SOM SPILLES INN 

- En ren, men begrenset forlengelse av Ramstadåsen sørover 

- Ca. 36 da. ca. 24 tomter og opp mot 30 boenheter 

- Naturlig omkranset av lokalt drog i vest, skråning med bekk og bebyggelse i sør og 

øst 

      

Presentasjonen legges ved her i sin helhet sammen med innspillet til kommuneplan som ble 
sendt Nannestad kommune 28.05.2018. 
 

Med henvisning til det som er anført over og i vedleggene, ber vi på nytt om at 
Knevelsrudåsen legges inn som boligområde i kommuneplanens arealdel for 2018-2035. 

 
 
 

Med hilsen 
 
Thor Hermann Knevelsrud 

 
For familien Knevelsrud 

 
Vedlegg: 
 

- 2018-05-28 Innspill - Nannestad kommuneplan arealdel  
- 2018-06-07 Presentasjon av innspill i Nannestad kommune - arealdel 


