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HØRINGSINNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR NANNESTAD – OMRÅDE N40, RUTHOLEN – 

GNR 39 BNR 2, 6, 12 OG 53 

 

Vi viser til forslag til kommuneplan for Nannestad 2018-2035, som i møte 14. august 2018 ble vedtatt 

lagt ut til offentlig ettersyn. Vi tillater oss å komme med noen merknader til planforslaget på vegne av 

Grønn Parkering AS, selv om høringsfristen før offentlig ettersyn er ute. Merknadene bes innarbeidet i 

forslaget som legges ut til offentlig ettersyn. Om dette ikke lar seg gjøre, bes det om at merknadene i 

stedet blir innarbeidet som merknader ved offentlig ettersyn. 

 

Grønn Parkering AS ønsker å etablere seg i Nannestad kommune, og bygge verdens største ladepark for 

el-biler på Rutholen. Andelen el-biler er sterkt økende, og det er fastsatt som mål i Nasjonal 

Transportplan at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. El-bilen har allerede i dag 

bortimot 35 % andel av nybilsalget, og dette er sterkt økende. Samtidig er det vesentlige mangler ved 

infrastrukturen som må på plass for å sikre bruksmulighetene for el-biler både nå og i fremtiden. 

 

OSL har satt seg som mål å bli verdens mest miljøvennlige flyplass. Nannestad kommune har som mål å 

være en grønn kommune i vekst. Begge disse målsettingene bygger godt opp om Nasjonal 

Transportplans mål om å redusere utslippene fra bilparken.  

 

Området Rutholen er i eksisterende kommuneplan markert med «N40», og er avsatt til næring. 

Næringsformålet tenkes videreført, og parkeringsvirksomhet er i høyeste grad er i samsvar med dette 

formålet. Når næringsaktøren likevel ser seg nødt til å komme med innspill til kommuneplanen, er det 

på bakgrunn av historikken på eiendommen – og tidligere innsigelser og klager fra 

innsigelsesmyndigheter til bruken av næringsområdet til parkeringsvirksomhet.  

 

Vi mener det ikke er grunnlag for innsigelse – hverken til parkering generelt på eiendommen, eller i sær 

dette konseptet. Vi vil kommentere dette i eget avsnitt nedenfor. 
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Det bør være et mål at flest mulig av de som reiser til flyplassen med bil, enten det er for å parkere der 

eller såkalt «kiss and go»-transport, skal reise med nullutslippskjøretøy. En forutsetning for å oppnå det 

er at infrastrukturen legger til rette for lademuligheter i nær tilknytning til flyplassen.  

 

Ved å etablere verdens største ladepark for el-biler i Nannestad kommune vil kommunen bidra til å 

legge forholdene til rette for slik miljøvennlig transport, og sette seg selv på kartet som en viktig aktør 

for satsningen på infrastruktur for el-biler. En slik satsing vil også kunne legge grunnlaget for ytterligere 

næringsvekst i det aktuelle området og skape arbeidsplasser. Det kan dessuten legge til rette for øvrig 

utvikling og produksjon av fornybar energi for eksempel ved etablering av solcellepark e.l. Dette er ikke 

en del av planen for området i dag, men det kan skape slike muligheter i årene fremover. Det er allerede 

inngått intensjonsavtale om samarbeid med en av Europas største leverandører av ladeparkutstyr.  

 

En forutsetning for å få til en slik etablering, som innebærer store investeringer, er at arealet kan tas i 

bruk som parkeringsområde. Det er nødvendig å hente inntekter fra området under arbeidet med 

etableringen av ladeparken, som er tenkt utbygget gradvis over fem år. I løpet av fem år er planen at det 

skal være etablert ferdig 700 «grønne parkeringsplasser» i form av ladestasjoner, dog slik at det skal 

etableres minst hundre slike plasser årlig. Nærmere avklaring av antall plasser og fremdrift for 

etablering av ladestasjoner kan gjøres i detaljregulering. 

 

Grønn Parkering AS vil legge til rette for miljøvennlig transport og parkering ved landets hovedflyplass 

og støtte opp om de målformuleringene som følger av Nasjonal Transportplan. Det bygger også opp 

under det som var de opprinnelige grunnene for å kreve høy andel kollektivtransport (75 %), med 

miljøvennlig og sikker transport til og fra hovedflyplassen. Det bes om at kommuneplanen eksplisitt vil 

være med å legge til rette for dette. For allerede nå å skape forutsigbarhet, og unngå innsigelser til 

detaljreguleringsplanen, er det ønskelig at det tas inn bestemmelser om dette til arealformålet.  

 

Nærmere om Fylkesmannens varsel om innsigelse og innsigelsesadgangen 

 

Fylkesmannen har også nå kommet med varsel om innsigelse i sitt høringsbrev: 

 
 «Flyplassrelatert parkering  

 Fylkesmannen informerer allerede nå om at eventuelle forslag om parkering relatert til reisende ved 

 Oslo lufthavn vil bli møtt med innsigelse. Dette fordi denne typen tiltak ikke er i samsvar med de 

 nasjonale målsetningene for en bærekraftig areal- og transportpolitikk, jf. St.meld. nr. 26 (2006-

 2007). Oslo Lufthavn har et meget godt kollektivtilbud både med flytog, regiontog og ekspressbusser. 

 Det er et mål om en kollektivandel på minimum 75 % til Oslo lufthavn Gardermoen. En restriktiv 

 parkeringspolitikk er et viktig og effektivt virkemiddel i den sammenheng». 

 

Fylkesmannen har imidlertid ikke hatt opplysninger om Grønn Parkerings planer for området, og det 

antas at innsigelse til dette konseptet ikke vil være aktuelt i et slikt bærekraftig arealperspektiv. 

 

Vi ønsker likevel å understreke at en innsigelse til parkeringsvirksomhet generelt heller ikke vil være i 

samsvar med plan- og bygningsloven § 5-4, som stiller krav til at innsigelsen skal gjelde spørsmål av 

nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for 

vedkommende organs saksområde». Det er fremhevet i en rekke rundskriv og brev fra departementet at 

terskelen for å fremme innsigelse skal være høy, og at innsigelse bare skal anvendes der det er 

nødvendig for å ivareta viktige, statlige eller regionale interesser «av stor samfunnsmessig betydning». 

 

Fylkesmannen har begrunnet en eventuell innsigelse i målet om minimum 75 % kollektivdekning til 

Oslo Lufthavn.  

 

De som reiser med fly fra Gardermoen, benytter i hovedsak kollektivtransport. Kollektivandelen er over 

75 % og det overordnede målet for kollektivandelen er nådd. Dette har Fylkesmannen selv slått fast i 
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klagesaksvedtak 23. mars 2018, der Fylkesmannen i Oslo og Akershus stadfestet Avinors søknad om 

tillatelse til 8 850 plasser. Denne søknaden ble heller ikke påklaget av Fylkesmannens 

miljøvernavdeling, til tross for en sterk fraråding i forbindelse med høring av søknaden.  

 

Parkeringsområdene for de to aktørene ligger ved siden av hverandre, har samme shuttlebuss-system, er 

alle opparbeidet fra før, har samme kundenedslagsfelt, berører kollektivtransporten på nøyaktig samme 

vis, og berører også trafikken ellers på samme vis. Det er også i etterkant av dette vedtaket gitt tillatelse 

til ytterligere 1800 plasser i området P7 til Avinor. Når dette vedtaket heller ikke er påklaget, må det 

være fordi Fylkesmannen mener målene er nådd. En forskjellsbehandling av aktørene i 

arealplansammenheng vil være i strid med konkurranseretten, og vil bli vurdert klaget inn til ESA. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har på sin side i brev 14. juli 2017 i forbindelse med 

avslag på søknad om parkering på Rutholen ment at det må være opp til Nannestad kommune selv å 

fastsette arealbruken i området, og at dette bør skje gjennom arealplan.  

 

Konklusjon 

Vi ber derfor om at det avklares i kommuneplanens arealdel hvorvidt næringsformålet er innskrenket til 

ikke å gjelde en fremtidsrettet og miljøvennlig el-bilparkeringsvirksomhet. Om kommunen ønsker å 

klargjøre at grønn parkering inngår i formålet, kan dette for eksempel gjøres ved at det innarbeides 

bestemmelser til formålet, der slik parkeringsvirksomhet inngår. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirma Lønnum DA 

 

 
Ingeborg Sæveraas 

advokat 
 

 


