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Høringssvar til arealdelen av kommuneplanen knyttet til forslag om å ta ut arealet som er 
regulert til golfprosjektet i Åsgreina 
 
Innledningsvis 
I forslag til ny arealdel i kommuneplanen for Nannestad kommune er området som er omfattet av 
reguleringsplan for golfbanen med mer øst for Åsvegen i Åsgreina, vedtatt i 2004, i sin helhet tatt ut 
av kommuneplanen. 
Vi har forståelse for at det kan stilles spørsmålstegn ved framdriften i dette prosjektet, men slik 
saken framstilles gis det inntrykk av at intet eller svært lite har skjedd de siste 14 år. Det er ikke 
tilfelle.  Sist avholdte møte med planavdelingen i Nannestad kommune var den 30.08.2016 i 
Nannestad Rådhus. 
 
Langvarig planarbeid 
Det ble i 2009 utarbeidet et revidert forslag til reguleringsplan som ble presentert for kommunen og 
som kommunen la ut til offentlig ettersyn, se vedlegg. Det kom på slutten av 2009 og begynnelsen av 
2010 inn en rekke høringssvar med merknader som krevde et mer omfattende planarbeid. Arbeidet 
med dette pågikk over en lengere periode i samarbeid med flere rådgivere. ØRP ble engasjert av 
prosjekteierne våren 2016 for å følge opp planarbeidet knyttet til golfprosjektet. Kommunen ble 
orientert om dette, og den 30.08.2016 var det et møte i kommunen. Til stede i møtet var 2 
representanter fra plankonsulenten ØRP, 2 representanter fra oppdragsgiver og 3 representanter fra 
planavdelingen i Nannestad kommune. Temaer i møtet var blant annet detaljeringsgraden, plantype 
og videre fremdrift. 
Eierne av prosjektet er en betydelig grunneier i området og har i forbindelse med planarbeidet 
inngått avtaler med berørte grunneiere. 
Parallelt med arbeidet med golfanlegget ble eierne av dette prosjektet også engasjert i arbeidet med 
regulering av boligområdet B30 i Åsgreina. Her ble ØRP engasjert som plankonsulent for å utarbeide 
reguleringsplan, fra oppstart av planarbeidet. I prioriteringen mellom de to prosjektene er det 
arbeidet med B30 som de siste årene har hatt høyest prioritet. Det har ikke medført at planene for 
golfanlegget er lagt bort. Det bekreftes blant annet ved at det i planforslaget for B30, datert 24. 
november 2017, er vist til at kravet bør fjernes fra B30 og knyttes til hotelltomta ved Stordammen og 
golfprosjektet. 
 
Sammenheng mellom flere prosjekt 
Arbeidet med utkast til reguleringsplan plan for B30 viste seg i flere sammenhenger å ha vært 
krevende, blant annet knyttet til tilgang overtakelse av hotelltomta ved Stordammen og 
rekkefølgekravet i kommuneplanen knyttet til Tverrvegen. Arbeidet endte i 2017 opp i et planforslag 
som ble oversendt kommunen.  Reguleringsforslaget ble den 6. februar i år behandlet i planutvalget i 
sak 9/18 og lagt ut til offentlig ettersyn.  Videre oppfølging er blant annet knyttet til at det i 
saksfremlegget i behandlingen i planutvalget er henvist til revisjon av arealdelen i kommuneplanen 
når det gjelder avklaring av foran nevnte rekkefølgekrav for tverrvegen.  Dette er tatt opp i en egen 
høringsuttalelse, fra ØRP på vegne av samme oppdragsgiver som i dette brev, til forslaget til ny 
arealdel av kommuneplanen. Samtidig har reguleringsplanen for B30 en viss sammenheng med 
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planene for golfanlegget fordi en videre utvikling av disse er avhengig av den tilknytning mot 
Gardermoen som Tverrvegen representerer. Eierne av golfprosjektet er derfor innforstått med at 
rekkefølgekrav til Tverrvegen knyttes til videre utvikling av golfprosjektet.  
Nå når reguleringsbehandlingen av B30 synes å gå mot slutten, er det lagt opp til at arbeidet med 
golfprosjektet skal intensiveres. Å ta dette ut av kommuneplanen nå etter alt det arbeid som faktisk 
er lagt ned i prosjektet, og de investeringer som er gjort, virker derfor svært urimelig. 
 
Arbeidet med golfprosjektet har gått over lang tid, og forutsetningene for et slik prosjekt har endret 
seg betydelig siden arbeidet ble startet opp for nesten 20 år siden.  Dette viser en sterk seriøsitet og 
engasjement til prosjekteierne ved at de har stått på både for golfprosjektet og en spennende 
utvikling for B30 vest for Åsvegen. Det skyldes blant annet at de ser golfprosjektet som et bidrag ved 
salg av boliger i B30. Deler av dette området ligger nesten bare et golfslag fra den foreslåtte 
golfbanen. I tillegg sees golfprosjektet i sammenheng med kommunens ønske om å utvikle Åsgreina 
til et livskraftig lokalsamfunn med offentlig og privat service. Areal for en nærbutikk som både 
golfprosjektet og innbyggerne i Åsgreina kan bruke er derfor et element i de planene som det har 
vært arbeidet med. 
 
Aktivitetstilbud og arbeidsplasser 
En utvikling i tråd med prosjekteiers intensjoner vil skape et anlegg som kan få spillere fra fjern og 
nær. Det vil skape et aktivitetstilbud som både tilreisende og lokale kan bruke. Det er også 
muligheter for å utvikle flere aktivitetstilbud innenfor området som ytterligere kan øke 
attraktiviteten.  Med en golfbane, hotell, servicefasiliteter osv., vil prosjektet også kunne gi et 
betydelig antall arbeidsplasser. 
 
Jordvern 
Vi vil i forhold til Fylkesmannens henstilling om på grunn av jordvernhensyn, å ta ut område avsatt 
for golfbane i gjeldende kommuneplan, bemerke følgende:  
Golfbanen har ligget i arealdelen av kommuneplanen gjennom flere rulleringer, dog med noen 
justeringer ved regulering av ny tverrveg. Gjennom gjeldende planbestemmelser er 
reguleringsplanen for golfbanen, vedtatt i 2004, unntatt rettsvirkning. Dette opprettholdes og 
området foreslås gjennom denne rulleringen tatt ut av arealplanen og tilbakeført til LNF-formål. 
Dette gjelder alle arealene i tilknytning til golfbanen blant annet G1, samt GV1-3. Dette betyr 
frigjøring av ca. 800 daa dyrka og dyrkbar mark. 
 
Bakgrunnen for denne merknaden er at det ønskes at vedtatt regulering av området opprettholdes 
og at prosjekteier gis anledning til å arbeide videre med prosjektet og pågående 
reguleringsplanendring med sikte på realisering. Dyrkbare arealer holdes i hevd, så i forhold til faktisk 
arealbruk vil forslaget ikke få noen umiddelbar virkning. Det er derfor etter prosjekteiers vurdering 
ingen stor risiko å videreføre gjeldende reguleringsvedtak knyttet til at området kan omdisponeres til 
andre formål. I tillegg antar vi at et golfanlegg forholdsvis enkelt kan tilbakeføres til LNF. Vi er kjent 
med at det tidligere kunne bli brukt en del sprøytemidler som forurenser grunn og kunne 
vanskeliggjorde en slik tilbakeføring. Med dagens krav til bruk av slike midler og et mål om at anlegg 
skal baseres på en biologisk balansert drift, bør en eventuell tilbakeføring være enkel å gjennomføre. 
Interessen for golf og etablering av golfbaner har svingt betydelig i perioden arbeidet med prosjektet 
har pågått. Etter at gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2004 har vi i Norge opplevd to perioder med 
økonomiske utfordringer. Vi registrerer at det nå synes å være en positiv utvikling. Vi viser blant 
annet til Myklagard ved Kløfta hvor det nå er klart for større investeringer i hotell knyttet til 
golfbanen. 
Valget av å planlegge en golfresort ved Lerberg er blant annet begrunnet i nærheten til Gardermoen. 
Enkel tilgang til store friområder på Romeriksåsen er også et forhold som gjør det aktuelt å 
kombinere opphold ved golfanlegget med andre aktiviteter. 
 



Prosjekteiernes engasjement og egne utviklingsprosjekter 
Prosjekteierne har sin base i Stockholm og er engasjert i flere langsiktige eiendomsutviklingsprosjekt 
som bekrefter at de arbeider langsiktig. På Gotland, rett utenfor Visby er de i sluttfasen på et 
boligprosjekt med 12 rekkehus. Alle disse er solgt.  I samme område har de kjøpt tomt for bygging av 
ytterligere 90 boliger. Entreprenør er i gang og prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2020. På en 
annen del av Gotland er de i gang med et annet eiendomsprosjekt med 40 boenheter. Planlagt 
produksjonsstart er her sommeren av 2019. 
 
Nær Stockholm kjøpte de for 7 år siden en næringseiendom fra Upplands Väsby kommune. 
Utviklingen av denne med tilleggsareal er nå etter en lang planlegging klar for produksjon av ca. 75 
boenheter, fordelt på eneboliger, rekkehus og leiligheter. Byggestart i løpet av 6 – 12 måneder og 
ferdigstillelse i løpet av 2 – 4 år. 
 
På Dalarø i Stockholm skjærgård har de i 3 år planlagt et større utviklingsprosjekt ved sjøen. Foreløpig 
tilsagn fra Haninge kommune gir grunnlag for å utvikle ca. 200 leiligheter. 
 
I Stockholm har de også tidligere kjøpt en eldre skolebygning som ble regulert til hotell. Hotellet 
heter Hotel Karlaplan, og ble solgt videre i 2003. Deretter begynte arbeidet med golf-prosjektet i 
Nannestad. 
 
For øvrig kan det nevnes at prosjekteiernes selskaper i dag har en samlet kapital på om lag 300 
millioner SEK. 
 
Dette bør bekrefte at prosjekteierne har både evne og vilje til langsiktig eiendomsutvikling slik også 
golfprosjektet er et eksempel på. 
 
 
Konklusjon og vår henstilling 
Dette er et arbeid som har pågått over lengere tid og hvor prosjekteierne har lagt ned betydelige 
ressurser. Det vil gi Nannestad kommune en spennende golfdestinasjon med betydelige muligheter 
og ringvirkninger. Inntil ny regulering er vedtatt og arealet opparbeidet vil området forvaltes på lik 
linje med et LNF-område. Å ta området ut av kommuneplanen vil derfor i første omgang ikke endre 
den faktiske situasjon.  
 
Ut fra det som er omtalt i denne uttalelse ber vi om at arealet regulert til golfbane med tilhørende 
anlegg i Åsgreina videreføres i kommuneplanens arealdel slik at pågående planarbeid kan 
videreføres. 
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