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Velg sak du vil gi høringssvar til

Rullering av kommuneplanens arealdel for Nannestad kommune 2018
Saksnr.

18/331
Høringssvar

Det vises til administrasjonens vurdering og senere kommunestyrets vedtak i forhold til omregulering til boligformål
på 26 dekar + 3 dekar på gnr. 7/bnr.34 m.fl. tilhørende Nannestad Almenning.

Nannestad Almenning har opp gjennom årene drevet næring på Rustadmoen, i all hovedsak sagbruksnæring. Alene
eller i samarbeid med flere allmenninger i kommunen. I tillegg driver allmenningen næring på store skogarealer i
kommunene i form av skogbruk. En langsiktig, økonomisk og ikke minst en bærekraftig næring. I forhold til bruken
av Rustadmoen til næring, ville Nannestad Almenning vært de første til å benytte dette i næringsøyemed dersom
dette ville gitt gode inntekter. Vi har dessverre sett opp gjennom de siste 10 år at dette blir en vanskeligere og
vanskeligere arena å jobbe på. Det er gjennom kommunens reguleringer lagt opp til næringsutvikling i andre deler
av kommunen, eks. Moreppen og Kopperudmoen. Dette er arealer som med sin beliggenhet er betraktelig mer
attraktive for næring enn Rustadmoen som med sin beliggenhet blir liggende mer eller mindre usentralt sett opp i
mot tilsvarende mer sentrale områder. Vi har med det komme opp i en situasjon hvor vi liten grad vil kunne få inn
ettertraktede leietakere og lønnsomhet i utleie evt. utvikling av arealet til næring vil bli dårlig. Vi ser dessuten ikke
spesielt optimistisk på fremtidsutsiktene i forhold til byggefelt i etablering på motsatt side av Åsvegen. Næring på
Rustadmoen hvor det trolig vil kunne produseres både støy og støv vil trolig falle i dårlig jord på tilgrensende
byggefelt. Altså, Nannestad Almenning  blir stående i en svært vanskelig situasjon i forhold til å drive
inntektsbringende næring på Rustadmoen.

Allmenningen er en aktiv aktør innenfor skogbruket i bygda, de har en grønn profil og snakker frem det «grønne
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skifte» og herunder bruken av tre i bygging av boliger og andre bygg. Med en åpning for boligbygging på
Rustadmoen vil en kunne tenke seg en grønn linje gjennom bruk av tre – massivtre. Det vil kunne legges opp til
bruk av fjernvarme gjennom etablering av anlegg, hvor allmenningen med samarbeidspartnere står for levering av
bioflis. Bygging i rene  materialer som tre i form av massivtre eller tilsvarende løsninger med oppvarming gjennom
kortreist brensel i form av bioflis fra allmenningskogen vil gi en svært positiv miljøeffekt. Ikke bare for Nannestad
Almenning, men og for Nannestad kommune. Et tiltak i takt med tiden med lokal forankring.

En omregulering til boligformål på Rustadmoen vil være en positiv sak sett opp i mot tilgrensende arealformål. Med
en omregulering her vil det dessuten frigjøres midler allmenningen kan sette inn i andre prosjekter i bygda som vil
gi gevinst for allmenningen, men og for kommunenes innbyggere. Det kan være tiltak allmenningen iverksetter i
egen regi, eller innvesteringer i andre prosjekter i kommunene, alene eller i samarbeid med andre, eks. Nannestad
kommune. Allmenningen er en svært solid organisasjon med en svært langsiktig horisont, direkte forankret i bygda
gjennom eierne som er 140 gårdsbruk i bygda. Allmenningen vil med det kunne være en svært god
samarbeidspartner for Nannestad kommune.

På bakgrunn i de her fremsatte betraktninger ber vi allmenningens ønske om omregulering av Rustadmoen til
boligformål imøtekommes i pågående rullering av kommuneplan.
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