
Innspill til kommuneplanens arealdel                                                                              07.08.2018 

 

«Endringer i tekstdelen til arealdelen(tillegg): 

 5.1  Fortetting innenfor eksisterende boligområder Det tillates en tomannsbolig eller en enebolig 
med evt. i tillegg en søknadspliktig sekundærleilighet per fradelt boligtomt. 

 Forslag til endring: 2.1 Følgende unntak fra plankravet 

Det tillates en tomannsbolig eller en enebolig med evt. i tillegg en` søknadspliktig sekundærleilighet 
per fradelt boligtomt. 

 

Uheldige konsekvenser av endringsforslaget 

Nannestad kommune sin Kommuneplan Arealdel med tilhørende vedtatte reguleringsplaner har et 
godt forankret vedtak som er tydelig på hva som kan bygges og søkes om på gamle boligfelter. 

Gamle boligområder skal foresatt følge de retningslinjer som ligger i reguleringsplan og 
kommuneplan arealdel. 

Å tillate en slik endring vil føre med seg mye nabo tvister i bakgrunn, p.g.a at gamle felt som er 
opparbeidet og godt etablert, vil det for mange å få en tomannsbolig rett innpå seg føles som et stort 
inngrep på privatlivet. Dette innebærer økt innsyn, mindre sol, opparbeidet hage som får ikke den 
samme verdi, så vil det være en vesentlig fare for verdi tap på boligen. Boligområder som ikke har 
opparbeidede lekeplasser, så vil veier bli brukt som lekeplasser.  

Nannestad har rikelig med tomter samt at administrasjonen selv har argumentert med at gamle 
boligområder skal få beholde sitt preg, med denne endringen vil de som besitter disse tomtene ikke 
få beholde det de engang kjøpte. 

Anbefaler at dagens tekst beholdes uendret i kommuneplanens bestemmelse § 3.2 lyder som 
følger: 

Det tillates en boenhet ( enebolig ) per fradelt boligtomt med evt, i tillegg en søknadspliktig 
sekundærleilighet per fradelt boligtomt. Det tillates ikke seksjonering, av sekundærleiligheter.  

I områder avsatt til eksisterende boligområde, dersom de ikke er til hinder for utviklingen av 
området, eller i strid med arealbruken og intensjonene i kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan for område. 

Endringer av kommuneplanen gis ikke rettsvirkning på allerede regulerte boligfelt. 

 

Ønsker svar på behov kommunen har for å endre teksten og betydningen av en slik endring. 

Har kommunen sett på konsekvenser for etablerte boligfelt, samt folkehelse og barns behov for 
leke areal og bomiljø. Da dette vil kunne kjennes som et overtramp i nærmiljø, og hvilke negative 
økonomiske følger dette vil kunne gi for de berørte parter. 
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