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Forslag til kommuneplan for Nannestad 2018-2035 – arealdelen.   Bemerkninger fra 
Naturvernforbundet 
 
 
Vi har følgende forslag til endringer i det utsendte forslaget til «Bestemmelser og retningslinjer»: 
Til pkt. 2.1: Første avsnittet bør lyde: «Utover de krav som følger av pbl. § 12.1, stilles det krav om 
vedtatt reguleringsplan før det foretas fradeling, avskoging eller utbygging i henhold til fastsatt 
formål.» 
Forklaring til forslaget: Det er et problem at planområder ofte er avskoget og delvis ødelagt med 
hensyn til naturverdier før disse skal registreres, jfr. pkt. 7.3 i disse bestemmelsene. 
 
Til pkt. 7.3: Reguleringsplaner: Ordene «om nødvendig» fjernes, og avsnittet bør heller lyde:  
«Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det vurderes hvordan natur og biologisk mangfold 
berøres. Dersom det ikke nylig er gjennomført en registrering av naturtyper og inngående 
artsinventering i området, skal dette gjøres, i felt og til årstider da de ulike artsgruppene kan 
gjenkjennes. Registreringen skal suppleres med en beskrivelse av hvilke naturverdier som skal 
bevares og videreutvikles, og hvordan dette skal skje.» 
 
I tillegg vil vi påpeke et punkt i «Bestemmelser og retningslinjer», som står der uendret fra tidligere, 
men tydeligvis IKKE RESPEKTERES når reguleringsplaner lages og vedtas: 
Punkt 7.1. Forbud mot tiltak og arbeid langs vann og vassdrag. 
I andre avsnittet står det: «Inntil 30 meter langs øvrige vassdrag kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl 
§ 20-1 eller fradeling til slike formål, ikke iverksettes.»  Og i for «Vassdrag ved eksisterende 
byggeområder» kan vi lese: «I eksisterende byggeområder gjelder byggeforbudssone på 30 meter 
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langs vassdrag, dersom det ikke i regulerings- eller bebyggelsesplan vedtatt før denne 
kommuneplanen, er angitt andre byggegrenser.»  
 
Som eksempel på manglende respekt for denne bestemmelsen vil vi nevne at vi nylig har kontrollert 
avstanden til Harstadbekken fra boligområdet her i Øyungsvegen, der reguleringsplanen ble vedtatt i 
2016. Støttemuren nederst mot bekken, som er ca. 3 m høg på det høgeste, og er bygd ca. 3 m fra 
bolighusa, står på det nærmeste bare 10 m fra Harstadbekken. 
 
Når det gjelder første avsnittet i pkt. 7.1, lurer vi på hvorfor ikke elva Løysa er nevnt som vassdrag 
med 100-m-sone. Den renner ikke i hele sin lengde innafor markagrensa. 
 
 
Vi har følgende bemerkninger til arealdelen, «kommuneplankartet»: 
Administrasjonens forslag ser vi som et utmerket forslag, bortsett fra på to punkter, der vi er uenige: 

1. Boligområdet B18, som ligger i nordkant av Nannestad sentrum, og har gjort det i lang tid, 
(heldigvis) uten å ha blitt realisert, bør tilbakeføres til LNF-område, både på grunn av farlige 
kvikkleireforekomster og fordi det er et viktig vilttrekkområde på utsida av det konsentrerte 
Nannestad sentrum. 

2. «Grønn strek» rundt utbyggingsområdene i Nannestad sentrum har fortsatt med seg store 
deler av den både overvannsdempende og klimagasslagrende Bjørkemåsan, til tross for all 
den nye kunnskapen vi har fått etter at en reguleringsplan for boliger der ble vedtatt i 2007, 
og ennå ikke er realisert. Vi mener at «grønn strek» MÅ trekkes sørover her, og inntil 
bebyggelsen på den tidligere Nannestadmåsan. 

 
Til kommunestyrets vedtak 14.08.2018, som går imot administrasjonens, vil vi få understreke at vi 
er sterkt imot at det skal utredes et unødvendig (mhp kapasitet, ifølge administrasjonen) 
massemottak på Jælberg, i ravinene med Hæras kilder.  Ifølge administrasjonen har de vedtatte 
massemottakene på Slettmoen og Herstua nok kapasitet for lang tid framover. 
 
Vi er også svært skeptiske til det ledende gode vedtatte forslaget fra kommunestyret om å utrede 
muligheten for å realisere «diagonalen» (mellom Åmål og Herstua), som ville være verdifullt for å 
unngå all tungtrafikken gjennom Maura sentrum, men som vil brukes for å få gjennom de 
kontroversielle forslagene om massedeponi på Jælberg og delvis boligutbygging i det tidligere 
næringsområdet ved Åmål. 
 
Når det gjelder utbyggingsstrategi for Nannestad viser vi til vårt brev av 14.05: Rullering av 
kommuneplanen for Nannestad 2018-2035 – klima- og miljøfaglige synspunkter, som ble sendt til 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med kopi til Nannestad kommune, og som har kommet inn som 
vedlegg i saken om rullering av kommuneplanens samfunnsdel.  
 
 
Med hilsen 
Todd Nore 
for Naturvernforbundet 
 
 
   
   


