
 

Til 
Nannestad kommune 
postmottak@nannestad.kommune.no  
 
 

 

 
Høringsuttalelse til arealdelen av kommuneplanen for innspill knyttet til del 
av gnr. 98 bnr. 2 m.fl. 

- grønn strek i Nannestad  
 
Det vises til innspill til rullering av arealdelen for kommuneplanen for Nannestad i Åsgreina, registrert 
som innspill nr. 5 for gnr. 98, bnr. 2 m.fl. 
 
Det registreres at dette innspillet som det også gjelder for en rekke andre innspill i området, ikke er 
tatt inn i det forslaget til ny arealdel. Det tas til etterretning, selv om vi har synspunkt på flere deler 
av argumentasjonen som er lagt til grunn.  
 
Det vi ønsker å bringe frem er den justering av grønn strek som er lagt inn som en del av 
begrunnelsen for dette og som fører til at de foran nevnte arealene faller utenfor det som vurderes 
som aktuelt framtidig utviklingsområde. Vi ber om at dette endres og at gjeldende grønne strek 
beholdes.   
 
Det foreslåtte området et ligger innenfor dagens grønne strek. Det betyr at det ved tidligere 
behandling av arealutviklingen i Nannestad er vurdert som et aktuelt utbyggingsområde. 
Begrunnelsen for å justere den grønne streken i denne er blant annet at det er tilstrekkelige arealer i 
gjeldende planer, dette bør nyanseres.  Åsgreina er et område hvor det også i årene framover 
sannsynligvis er behov for å styrke befolkningsgrunnlaget for å sikre privat og offentlig service. Det 
tilsier at det i det lengre tidsperspektiv, som den grønne streken bør ivareta, er viktig å beholde 
attraktive utbyggingsområder som dette. En utbygging på det foreslåtte arealet vil kunne knyttes opp 
mot de veger, vann- og avløpsanlegg som er lagt som en del av planforslaget for B30. Det vil bli et 
meget attraktivt boligområde som ikke kommer i konflikt med jordvern eller legger hindringer i 
vegen for friluftsliv. Tvert imot kan en utvikling av området gjøre mer interessante friluftsområder 
innenfor markagrensen i vest, bedre tilgjengelig. 
 
Å beholde dagens grønne strek i dette området vil ikke føre til endringer i dagens bruk. Den 
problemstillingen oppstår eventuelt dersom området tas inn som utbyggingsområde i 
kommuneplanen. 
 
Vi ber om at den foreslåtte justering av grønn strek tas ut av planen og at gjeldende grønne strek 
videreføres. Arealplanlegging i vekstområder krever en lengere tidshorisont enn det som vanligvis 
ligger ved rullering av kommuneplanen. Vi oppfatter at nettopp dette har vært og er hensikten med 
den avgrensning som følger av den grønne streken. I et slikt 50 års perspektiv er det viktig å ha 
føringer som kan gi arealreserver og forutsigbarhet langt utover gjeldende kommuneplanperiode.  
Med den veksten Nannestad kan forvente i årene framover er det viktig at forholdene legges til rette, 
for et variert boligmønster. Med nærhet til Gardermoen, et godt kollektivtilbud og enkel tilgang til de 
fine friluftsområdene i er det viktig det skjer en balansert utvikling i Nannestad. De strenge føringene 
som er lagt i areal- og transportplanen for Oslo og Akershus er allerede utfordret av flere 
Akershuskommuner. 
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Vi antar at det allerede ved neste rullering av arealdelen av kommuneplanen vil skje endringer i de 
føringene om konsentrasjon som nå gjelder. Da vil både reaksjoner på føringene og de uheldige 
konsekvensene en konsentrasjon medfører for boligstrukturen, bli synligere. Samtidig vil 
forurensningsutfordringene som ligger til grunn for konsentrasjonen, bli svekket ved at en stadig 
større andel av person og varetransporten vil skje med 0-utslipps kjøretøy. 
Derfor vil det være uheldig om det i denne runden strammes inn på de områdene som en tidligere 
vurderte som fornuftige for tettstedutviklingen i Nannestad kommune.   
 
Selv om vi ikke oppfatter denne grønne strek som en juridisk bindene «grense», tilsier all erfaring at 
en tilbakeføring av en slik innstramming, er en langt mer krevende oppgave enn det er å 
opprettholde dagens avgrensning. Dette tilsier at en ved pågående revisjon av kommuneplanens 
arealdel, bør vurdere å la gjeldende føringer ligge. Det vil da for den kommende 4 års perioden heller 
ikke ha noen betydning for dagens arealbruk. 
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