
 
 
Nannestad kommune 
Teiealleen 31, 
2030 Nannestad        Nannestad 02.10.2018 
 
 

Høringsinnspill fra Nannestad Høyre knyttet til rullering av Kommuneplan – arealdel 2018 
– 2035. 
 
Ved rullering av kommuneplanen i 2018 ser vi nå konturene av en massiv utbygging 
innenfor kommunens grenser. Gardermoeffekten er i ferd med å gjøre sitt inntog for 
fullt og vil bidra til å skape et samfunn med variert bebyggelse som til sammen vil gi oss 
gode bomiljøer med trygge lokalsamfunn. Nannestad Høyre ønsker å være en positiv 
bidragsyter i denne prosessen, og ser for oss store muligheter, men også noen 
begrensninger. 
Vi ser for oss at utviklingen må baseres på miljøbevissthet samt nøkternhet med hensyn 
til å disponere dyrket mark til utbygging. Videre må utbyggers plikter avklares fullt ut i 
utbyggingsavtaler slik at det blir bærekraft i kommunens økonomi og investeringsevne. 
 
Nannestad Høyre ønsker også i fremtiden å fokusere på fire tettsteder i kommunen. 
Muligheten for å bygge identitet ved å utvikle tettstedene anses viktig. I tillegg vil det 
være hensiktsmessig å opprettholde en utvikling i Sandsnesseter kanskje med fokus på 
utvikling av hytter i området.  
 
Fremtidig utvikling av Nannestad sentrum må etter Høyres vurdering sees i 
sammenheng med utvikling av Maura. Nannestad er det naturlige sentrumspunktet, 
men for å imøtekomme fremtidens tilflytting, vil Maura også stå meget sentralt. Dette 
innebærer at kommunens politiske ledelse må gå i tett dialog med både 
Fylkeskommunen og Fylkesmannen for å etablere et omforent syn på muligheten av å se 
Nannestad sentrum og Maura i en sammenheng. Nannestad Høyre vil også selv være en 
pådriver for å oppnå dette. 
 
Et tiltak som Nannestad Høyre mener er viktig og som har ligget som et urealisert 
forslag i mange år, er utbygging av den såkalte diagonalen fra Åmålkrysset til 
Herstubakken. En slik etablering vil ha flere positive effekter, både miljømessig, men 
også sett i et trafikksikkerhetsperspektiv. Dagens trafikkmønster med betydelig trafikk 
gjennom miljøgata i Maura er lite fremtidsrettet og miljøvennlig.  En etablering av 
diagonalen vil være en betydelig avlastning og i høy grad rette på det.  
En forutsetning er at dette blir en helhetlig løsning hvor alle berørte 
områder/grunneiere blir involvert og hørt, og at deres individuelle planer blir 
synkronisert til en helhet. I dette tiltaket vil de miljømessige fordelene og 
trafikksikkerhetseffekten være så stor at omdisponering av noe landbruksareal må 
aksepteres som en del av helheten.  
 
 



En oppgradert tverrvei fra Åsgreina til Rv. 120 har over tid vært ønsket. Nannestad 
Høyre ønsker at dette skal realiseres slik at potensialet i Åsgreina blir utnyttet på en 
bedre måte. Etablering av en helt ny vei ser så langt ut til å være utfordrende å få på 
plass. En oppgradering av Austaddalsveien med nødvendige trafikksikringstiltak knyttet 
til Kringler Slattum skole kan da være et alternativ og vil være et tiltak som Nannestad 
Høyre kan støtte. 
 
Nannestad Høyre ser med positive øyne på tiltakshavere som forsøker å gå nye veier for 
å videreutvikle sitt bedriftskonsept. Et eksempel på dette vil være tiltakshaver på 
Sandsnes gård som satser på en begrenset hytteutbygging for å gi primærdriften flere 
ben å stå på. Selv om hyttene vil ligge innenfor 100 metersbelte, vil de allikevel ligge bak 
etablert bebyggelse og vil således ikke skape nye utfordringer ned mot vannkanten. Vi 
gir all mulig støtte til dette tiltaket og mener kommunens ledelse må gjøre det som er 
mulig for at disse planene kan realiseres. 
 
En trend som er i ferd med å utvikles hvor kortreist hytteferie er i fokus, vil kanskje på 
sikt synliggjøre Nannestad som en kommune hvor dette kan realiseres. Flere områder i 
kommunen vil kunne være aktuelle til et slikt formål. Særlig langs E16 mot Lunner synes 
dette å ligge til rette. 
 
Næringslivsetableringen på Moreppen har startet opp og er i ferd med å utvikle seg 
framover. Nannestad Høyre ber kommunens politiske ledelse og administrasjon være 
pådriver for tempo i framdriften slik at området kan ferdigstilles og fungere etter 
intensjon. 
Samtidig bør synliggjort potensial langs E 16 bearbeides og utvikles i tråd med innspill 
og planer. 
 
Mange arbeidsplasser i Nannestad kommune har over tid vært tilknyttet landbruket og 
gårdsdrift. I de senere årene har vi fått færre og færre aktive gårdsbruk. I 
bygningsmasse på de brukene som ikke lenger er i drift, vil det være et potensial for 
næringsutvikling. Nannestad Høyre ønsker at det i større grad skal tilrettelegges for 
variert næringsvirksomhet i denne bygningsmassen. God informasjon om muligheter og 
aktivt arbeid for å fjerne begrensninger, vil være viktige stikkord. En fremoverlent, 
brukervennlig politisk ledelse og kommuneadministrasjon vil også være viktig. 
Nannestad Høyre vil imidlertid på eget initiativ være bidragsyter for videre utvikling. 
 
Nannestad Høyre ønsker en utvikling av kommunen hvor enkeltmenneske er i fokus og 
hvor det tilrettelegges for reelle valgmuligheter. Med våre innspill til kommuneplanen 
vil dette kunne realiseres. 
 
 
På vegne av Nannestad Høyre, 
 
/s/    /s/ 
Espen Skaar   Hans T. Holmgrunn 
Fung. leder   Sekretær/saksbehandler


