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Høringsuttalelse til arealdelen av kommuneplanen for innspill knyttet til gnr. 
129, bnr. 9 

- grønn strek i Nannestad 
 
Det vises til innspill til rullering av arealdelen for kommuneplanen for Nannestad kommune, 
registrert som nr. 7 for gnr. 129 bnr. 9 
 
Det registreres at dette innspillet slik det gjelder for en rekke andre innspill i Maura, ikke er tatt inn i 
forslaget til ny arealdel. Det tas til etterretning. Det som ønskes tatt opp 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. Det bes om at 
dette endres og at gjeldende grønne strek beholdes.   
 
Forslag nr. 7 ligger innenfor dagens grønne strek. Det betyr at det ved tidligere behandling av 
arealutviklingen i Nannestad er vurdert som et aktuelt utbyggingsområde. Maura er en viktig del av 
Nannestad. For den videre utvikling av Maura som et livskraftig tettsted med godt grunnlag for 
videreutvikling av privat og offentlig service er det viktig at det settes av tilstrekkelig areal for videre 
utvikling i området. Alle bør ligge sentralt i forhold til skole og barnehager og det voksende 
handelstilbudet i denne delen av kommunen. Det er tilfredsstillende trafikksikre løsninger i området 
for myke trafikanter. 
 
Hensyn til jordvern er en del av begrunnelsen for den foreslåtte justering. I regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus som nå legger sterke føringer for kommunens arealutvikling, er redusert 
transportbehov med tilhørende reduksjon i miljøbelastningen, et viktig premiss. Utvikling av 0-
utslipps kjøretøy både for persontransport med privatbil og buss og for varetransport, tilsier at dette 
premisset bør nyanseres. Samtidig har man i foran nevnte plan akseptert at jordvern knyttet til 
kommunesentrene kan vike dersom det bygger opp om en effektiv og miljøvennlig person- og 
varetransport. Her bør etter vår vårt syn en tilsvarende vurdering legges til grunn for Maura. Her vil 
en konsentrasjon som den grønne streken bygger opp om, ivareta de sammen hensyn. 
Når det gjelder de foran nevnte innspill og jordvern er det grunn til å bemerke at det for gbnr. 129/9 
dreier seg om et skogområde hvor eventuell dyrkning ligger mange tiår tilbake og hvor 
forutsetningene for å dyrke opp arealet antas å være dårlig.  Det underbygges av at tilgrensede 
dyrkede areal som opprinnelig har tilhørt samme grunneiendom er dyrket, mens dette arealet som i 
forhold til naturlig arrondering burde vært dyrket, ikke er det. 
 
Vi ber om at den foreslåtte justering av grønn strek tas ut av planen og at gjeldende grønne strek 
videreføres.  Vi oppfatter i denne sammenheng hensikten med den grønne streken som en mer 
langsiktig arealvurdering enn den som legges til grunn for kommuneplanperioden.  I et slikt 50 års 
perspektiv er det viktig å ha føringer som kan gi tilstrekkelige arealreserver og forutsigbarhet.  
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 vest og nord, er Maura et godt valg for de som ønsker å bosette seg landlig, 
men fortsatt sentralt, og der det samtidig er et godt servicetilbud lokalt. De strenge føringene som er 
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lagt i areal- og transportplanen for Oslo og Akershus er allerede utfordret av flere 
akershuskommuner.  I Hurdal hvor behovet for å styrke sentrum etter vår vurdering er langt større 
enn i Nannestad, har fylkesmannen akseptert betydelige avvik fra 80/20 regelen. Både Nesodden og 
Aurskog Høland ønsker å legge opp til en annen fordeling for nettopp å sikre en balansert utvikling av 
hele kommunen som også kan styrke kollektivtilbudet for langt flere enn de som bor i sentrum. Dette 
er også relevant for forholdet mellom Maura og kommunesenteret i Nannestad hvor et økt 
trafikkgrunnlag i Maura også vil føre til bedre forutsetninger for kollektivbetjening av sentrum 
Vi antar at dette allerede ved neste rullering av arealdelen av kommuneplanen vil bli myket opp i de 
føringene om konsentrasjon som nå gjelder. 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.   
 
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 jordvern, siden dagens bruk uansett videreføres. 
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