
1  5  UKT. 2018

ix/aai

Ramstad, 12.10.2018
Nannestad kommune

Teieaiiéen 31
2030 Nannestad

Nannestad kommune

Innspill  ved  høring av: Forslag til kommuneplan  2018-2035  —  arealdelen

RAMSTADTOPPEN  -  El" NYTI' OMRÅDE  FOR  UTBYGGING UNDER RAMSTAD, GNR.
92 BNR. 1

Det vises til innspillet som ble avgitt 28.05.2018 og den orienteringen som grunneierne ga  i
«presentasjonsmøtet»  i  Nannestad kommune 07.06.2018. Ved behandlingen av
kommuneplanens arealdel 14.08.2018, besluttet kommunestyret  i  sak nr. 18/82 at
Ramstadtoppen ikke skuiie legges inn som aktuelt for utbygging i  den kommende
kommuneplanperioden.

Ikommunestyrets sak nr. 18/82 er det gitt en generell redegjørelse om boiigsituasjonen 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 og
B30b og nåværende Ramstadåsen som utgjør potensialet framover.

I  kommunestyresaken sies at med de avsatte områdene kan Åsgreina tettsted få et folketall
som sikrer god tilgang av elever  i  skolen og barn  i  den nye barnehagen som er under
oppføring. Et foiketaii på 3000 innbyggere kan gi grunnlag for etablering av nærbutikk og
diverse tjenestetilbud. Ramstadtoppen vil bidra til å øke antall beboere på Åsgreina for
framtidig grunnlag for nærbutikk.

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 deiene av planområdet
Ramstadåsen er solgt og nå «satt  i  produksjon». Det er tydelig at familier setter pris på
rolige boforhold med korte avstander til barnehage, skole og nærhet til uberørt natur. Det er
ingen tvil om at åpen småhusbebyggelse  i  form av ene- og tomannsboliger fortsatt er en
meget attraktiv boform for mange, på tross av den samordnede areal- og transportplanens
intensjoner. Det er vel heller ingen tvil om at en åpen boform  i  landlige omgivelser vil være
noe flere og flere vil etterspørre  i  framtida bare tilbudet er der. Åsgreina med Ramstadåsen
har vist dette og Ramstadtoppen kan bidra til å dekke denne interessen over tid.
Nannestad kommune har selv for kort tid siden listet opp en del viktige faktorer som
underbygger Åsgreinas fordeler (jfr. reguleringssak om 830 av 06.02.2018):

.  Nannestad skal være bokommune for de som jobber på og i tilknytning til flyplassen



0 Det er korte avstander til OSL (ca. 13 km) og til Nannestad sentrum (ca. 10 km)
Dyrket eller dyrkbar mark berøres ikke, i tråd med nasjonal jordvernstrategi fra 2015
om å reduksjon av omdisponering/nedby ging av dyrka og dyrkbar jord. Utbygging
bidrar til bedring av kollektivdekningen  i  greina.

.  Området virker også å være geografisk godt tilpasset mot framtidige klimaendringer.
Området ligger i le av Romeriksåsen og skråner ned mot Åsvegen. Grunnen er  i
hovedsak fjellgrunn slik at området har ikke vesentlig risiko for ras utløst av store
nedbørsmengder/flom.

Utover dette ønsker vi å utheve følgende erfaring fra Ramstadåsen prosjektet som vil
videreføres inn i arbeidet med Ramstadtoppen:

.  Et sikkert alternativ på Åsgreina med gjennomførings- og samarbeidsevne. Vi har
gjennom utbyggingen av Ramstadåsen vist at det går an  å  få gjennomført
utbyggingsprosjekt i Åsgreina på en vellykket måte og i et godt samarbeid med
Nannestad kommune. Vi tør således hevde at vårt prosjekt reflekterer ryddighet og
gjennomføringsevne. Vi vil heller ikke unnlate å nevne det gode samspillet vi har
hatt med Nannestad kommune både i planleggings- og gjennomføringsfasen, samt
samarbeidet med de andre grunneierne involvert i Ramstadåsen.

o Felles interesse med kommunen om rask gjennomføring. Istedenfor å vente på evt
bedre priser i markedet er vår strategi å selge til de markedspriser som råder. Når
området er klart for utbygging ønsker vi å bygge ut området raskt og sikre felles
interesser med kommunen under prosjektperioden.

Med dette signaliserer vi som grunneiere, at interessen er til stede for å få den aktuelle delen
av gnr. 92 bnr. 1 regulert som byggeområde for boliger så snart som muli  .  Vi ber derfor
kommunen om å prioritere inn vårt område for å ha et sikkert alternativ i greina  i
kommende planperiode.

For ordens skyld opplyses at Jørgen Ramstad nå er eier av eiendommen mens søsknene Kari
og Hilde er likeverdige avtalefestede medeiere i utbyggingssammenheng, og den lokale
forankringen fullt ut er opprettholdt.

Med vennlig hilsen
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