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Offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel – Grønn strek i Maura 
 
Det vises til forslag til kommuneplanens arealdel som ligger ute til offentlig ettersyn med frist for 
uttalelser satt til 15.10.2018. 
 
Plan1 vil på vegne av Nordby Eiendomsselskap AS komme med denne uttalelsen: 
 
Nordby Eiendomsselskap sendte inn innspill til varsling av oppstart av kommuneplanrulleringen, om 
å ta inn et avgrenset boligområde på ca. 136 dekar i Lauvåsmarka, Maura. De sendte også inn et 
innspill om justering av grønn strek i samme område som en følge av dette innspillet.  
 
I gjeldende kommuneplans arealdel følger grønn strek den nordre eiendomsgrensen til gnr. 130/1 
og 130/2. Det er markert en hensynssone for et større område der det skal tas hensyn til 
friluftslivet innenfor arealformålet LNF, som går i en bue fra bebyggelsen i Holkebylia til 
rundkjøringen i Sangsvanelia.  
 
Kommunen har i forslag til revidert arealdel beholdt avgrensingen til overnevnte hensynssone, men 
gjort en justering av grønn strek og flyttet den nordover. Den foreslåtte grønne streken ligger sør 
for avgrensingen av hensynssonen, og synes ikke å ha noen naturlig føring annet enn at den går i 
en bue fra bebyggelsen i Holkebylia til bebyggelsen i Nattergaltoppen.  
 
Kommunen skriver i planbeskrivelsen til arealdelen at det ble innarbeidet en grønn strek rundt alle 
tettstedene ved kommuneplanrulleringen i 2010. Dette med hensikt å minimere inngrep i 
jordressurser, kulturlandskap og øvrig grønnstruktur, samt å vise en langsiktig utbyggingsgrense. 
Kommunen skriver videre at grønn strek ikke er juridisk bindende, men skal vise en framtidig 
utviklingsretning for tettstedene på kommuneplannivå i et 50-årsperspektiv. Det ble også tatt 
utgangspunkt i hvilke områder som var aktuelle for utbygging innenfor en radius på 1km fra 
barneskolene.  
 
Nordby Eiendomsselskap foreslår fortsatt at grønn strek må justeres i tråd med avgrensningen av 
arealinnspillet som ble sendt inn i fbm. varslingen av oppstart av kommuneplanen. Nå som grønn 
strek i vest er foreslått trukket inntil eksisterende boligbebyggelse i tilknytning til Holkebylia, samt 
trukket inntil fv. 120 i sør, er det stort sett områdene nord for fylkesvegen som kan bygges ut uten 
å berøre dyrka og dyrkbar mark, som ligger under 1 km fra barneskolen og har god tilgang til 
nærfriluftsområder. Da bør grønn strek ikke være for snever i fht. et 50-årsperspektiv, særlig også 
fordi streken ikke skal betraktes som juridisk bindende. Dette må i tillegg ses i sammenheng med 
at Kommunestyret vedtok at område B47 nord for fv. 120 skulle tas inn i arealdelen. På vedlagte 
kartutsnitt av forslag til arealdel vises gjeldende grønn strek, kommunens forslag til ny strek og 
forslag fra Nordby Eiendomsselskap som er vist med stiplet grønn strek. 
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Kommunen skriver også i planbeskrivelsen at «områdene nord for Maura skole og øst for 

boligområdet i Lauvåsmarka, foreslås en utvidelse av grønn grense, ved at det på lang sikt kan 

tenkes noe utbygging både mellom Holkebylia og Lauvåslia/Lauvåsmarka og østover inn i 

Myrhaugmarka. Dette er områder med skrinn skogsmark, som ikke er dyrkbar og som ift. 

beliggenhet anses godt egnet for framtidig boligutbygging.» 

 
Kommunen konstaterer selv at Maura har vært og er et attraktivt sted for bosetting og utbygging. 
Mange av de nye innbyggerne i kommunen er bosatt her og har sitt arbeidssted på og rundt 
hovedflyplassen på Gardermoen. Maura ligger langs samme kollektivakse som Nannestad sentrum, 
og har de siste årene fått et bedret busstilbud mot Gardermoen/Oslo og til Jessheim. Maura har pr. 
i dag kommunens største barneskole, fire barnehager, lege- og tannlegekontor og ulike andre 
servicetilbud i sentrum. Flere av disse funksjonene ligger nord for fv. 120. 
 
Nordby Eiendomsselskap så i fbm. sitt innspill om Lauvåsmarka, at utbyggingen også gir mulighet 
for en utvidelse og effektivisering av kollektivtilbudet på Maura, ved at eksisterende rute via 
Holkebylia (rute 420) kan utvides til også å omfatte adkomstveg gjennom Lauvåsmarka i en sløyfe. 
Adkomst til Lauvåsmarka er vist å kunne løses fra nordvest, via Holkebyvegen, fra sør via 
Lauvåsvegen og fra øst via Sangsvanelia (se vedlagt kart). Etter dette er alternative veger tegnet 
inn på forslag til arealdel med røde streker, også sett i fht. B47, samt forslag til ny grønn strek 
tegnet med grønn stipling. Se kartvedlegg. 
 
Grønn strek bør utvides mot nord og øst i fht. foreslått strek nord for fv. 120. Dette vil bidra til 
større forutsigbarhet i fht. framtidig utvikling av tettstedet, gi mulighet til framtidig kollektivlinje, og 
være med på å antyde et lengre tidsperspektiv enn foreslått strek.  
 
 
 
 
 

 
 Berit Marie Sivertsen 
 Arealplanlegger 

 

 

 

Vedlegg:    Innspill fra Nordby Eiendomsselskap AS til grønn strek, framtidig boligområde i 

                   Lauvåsmarka og til 2 alternative vegforbindelser 

                   Kartutsnitt av forslag til arealdel med gjeldende og foreslått grønn strek,  

                   og forslag fra Nordby Eiendomsselskap til grønn strek og 3 alternative vegforbindelser 

 

 

 

Kopi:         Nordby Eiendomsselskap AS 

 

 


