
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommuneplan for Nannestad 2018-2035 - arealdelen - Fylkesmannens 
uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Nannestad kommune av 03.09.2018. 
 
Nasjonale og regionale føringer er langt på vei fulgt opp, og det er bra at flere områder 
er tilbakeført til LNF. Kommuneplanen kommer likevel i konflikt med nasjonale 
interesser som Fylkesmannen skal ivareta.  
 
Kommunen har betydelig boligarealreserver i allerede regulerte områder. Det nye 
boligområdet B47 på Maura og endring fra næring til bolig for både B48 på Maura og 
del av B30b på Åsgreina er i strid med føringer for areal- og transportplanlegging. Det 
samme er eksisterende uregulerte områder B26a på Eltonåsen og B12 på Maura. 
Boligområdene B13 Maura, B30a+b Åsgreina og B9 Maura har vi tidligere fremmet 
innsigelse til i reguleringsplan, og vi kan ikke se at det er grunnlag for å frafalle 
innsigelsene her.  
 
Vi fremmer også innsigelse til områdene A1, A2, N1 og K3 av hensyn til jordvern og til 
området som er endret fra friområde til idrettsområde på Maura av hensyn til barn og 
unge samt areal- og transportplanlegging. Av hensyn til vinterbeite og trekkruter for 
elg fremmer vi innsigelse til område N5b. Vi fraråder også disse områdene av 
jordvernhensyn. 
 
Vi fremmer dessuten innsigelse til manglende oppfølging av fare for skred og flom i 
plankartet og bestemmelsene. 
 
De foreslåtte grønne grensene for tettstedene er etter vår oppfatning for vide og ikke i 
tråd med føringer i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Vekst kan 
ikke gå foran vern innenfor grønn grense dersom denne trekkes for vidt. Omfanget av 
boligområder på Maura er også er i strid med regional plan. Vi vil derfor sterkt 
fraråde å beholde de foreslåtte grønne grensene.  
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
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Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader og innsigelser 
Konsekvensutredning 
Forskrift om KU § 18 ledd 3 sier følgende: 

Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger utbygging av nye områder 
eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få for miljø og samfunn. Det skal 
også gis en vurdering av virkningene av de samlede arealbruksendringene i planen. 
Inneholder planen bare strategier for fremtidig arealbruk, skal det vurderes hvordan 
disse vil påvirke miljø og samfunn. 

 
Vi vurderer at Nannestad kommunenes konsekvensutredning av hvert enkelt arealforslag ikke er 
utført etter forskriften. Vi savner også en samlet vurdering av nye områder, av områder som har 
fått endret arealformål, en utredning av område O3 og del av N2/B30B og en vurdering av 
samlede konsekvenser av kommuneplanen, bl.a. for utbyggingsmønstre, jordvern, naturhensyn 
inkludert vilttrekk, verna vassdrag og den regionale vannforvaltningsplanen. Dette gjør det 
utfordrende både for høringsinstanser og beslutningstagere å vurdere planen.  
 
Når det gjelder jordvern har vi etter forespørsel mottatt en tabell som gir en mer samlet oversikt 
over konsekvenser av kommuneplanen for dyrka og dyrkbar jord. Disse opplysningene skulle 
også vært tilgjengelige for andre. Når de gjelder naturverdier forutsetter vi at kommunen gjør 
vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 før planen vedtas, jf. nml § 7. 
 
Nasjonale og regionale føringer for areal og transport, jordvern og oppfølging av regional plan 
Regional plan for areal og transport og jordvern 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus spesifiserer hvordan nasjonale føringer 
for areal og transport skal følges opp, og gir føringer for jordvern. For Nannestad er det pekt ut 
ett vekstområde, Nannestad sentrum/Teigebyen. I henhold til retningslinje R3 skal minimum 80 
% av bolig- og arbeidsplassveksten foregå i tilknytning til dette tettstedet. I arbeidet med 
kommuneplanen forventes det at det utarbeides dimensjoneringsgrunnlag for vekst, jf. R2 og R3, 
samt fastsettes en langsiktig grønn grense rundt vekstområdet, jf. R8. I tillegg skal det vurderes å 
ta ut områder som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i den regionale planen, jf. 
R5.   
 
Jordlovens §§ 1 og 9 stadfester et vern av både dyrka og dyrkbar jord. Kommunenes 
arealdisponeringer er vesentlige for at Stortingets jordvern- og matproduksjonsmål skal kunne 
nås. Stortinget har satt mål om at omdisponering av dyrka jord i Norge ikke skal overstige 4 000 
dekar per år innen 2020 og at nasjonal matproduksjon skal øke. Målene skal bidra til å sikre 
tilstrekkelig jordbruksareal for varig framtidig matproduksjon, og unngå at matjord blir 
omdisponert og tatt i bruk til andre formål. En revidert nasjonal jordvernstrategi er lagt fram 
sammen statsbudsjettet i høst og skal behandles av Stortinget. Nytt jordvernbrev fra Regjeringen 
av 1. oktober 2018 viser hvordan kommunen bør følge opp ansvaret for jordvern og 
matproduksjon i sin arealplanlegging.  
 
Oppfølging av regional plan for areal og transport  
Flere områder som kommunen har ansett for å være i strid med regional plan, jf. R5 og nasjonale 
føringer for jordvern, er tatt ut, herunder bygge- og anleggsområder som omfatter i alt 743 dekar 
dyrka jord og 33 dekar dyrkbar jord (golfbane og golfrelatert virksomhet G1 og GV1, 2, 3 og 
skoletomt O17 Maura). Dette er bra.  



Det er lagt til grunn en befolkningsvekst på 2 % i planperioden som gir et gjennomsnittlig behov 
for 140 boliger per år. Dette vil det innebære et samlet behov for 2000-2500 boliger i 
planperioden. Det fremgår av planbeskrivelsen at det i gjeldende vedtatte reguleringsplaner er 
potensiale for mer enn 3600 boliger. Av planbeskrivelsen framgår det at det er potensial for 
henholdsvis 2320 boenheter i Nannestad sentrum/Teigebyen, som er det prioriterte tettstedet, og 
1289 i øvrige tettsteder. Summen av regulerte og uregulerte områder som er avsatt til bolig viser 
et potensiale på 2500 i Nannestad sentrum og 2969 i øvrige tettsteder. Totalen for hele 
kommunen blir da 5469 boliger. Boligpotensialet utenfor grønn grense ligger på omtrent 54 % av 
samlet potensial som innebærer at kommunen ligger på en tilnærmet 50/50-fordeling i stedet for 
en 80/20-fordeling. 
 
Kommunen har samlet sett langt mer boligareal enn det er behov for, spesielt utenfor 
vekstområdet Nannestad sentrum. Dette kan svekke mulighetene til å sikre at minimum 80 % av 
bolig- og arbeidsplassveksten kommer i vekstområdene, jf. retningslinje R3 i regional plan, og vi 
mener at kommunen må vurdere å ta ut ytterligere byggeområder utenfor det prioriterte 
vekstområdet.  
 
Kommunen har ikke utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag for arbeidsplassvekst. Dette er 
komplisert, men bør gjøres for å kunne vurdere muligheter for å nå en 80/20-fordeling, også når 
det gjelder arbeidsplasser.  
 
Hensyn til jordvern 
De nye arealforslagene vil føre til omdisponering av omtrent 58 dekar dyrka jord og over 800 
dekar dyrkbar jord som etter vårt syn ikke er i samsvar med nasjonale jordvern- og 
matproduksjonshensyn. Ifølge oversendt tabell omfatter avsatte, men ikke regulerte arealer over 
200 dekar dyrka jord og over 300 dekar dyrkbar jord. Regulerte næringsområder på Moreppen og 
N10 Hol/Maura ved E6 omfatter også mye dyrka og dyrkbar jord. Flere av disse arealene utgjør 
en stor utbyggingsreserve. Arealer som ikke er regulert bør vurderes tatt ut. 
 
Forslag til langsiktige grønne grenser 
Ved utarbeiding av grønn grense må det tas utgangspunkt i dimensjoneringsgrunnlaget, 
gangavstand på 1 km fra sentralt kollektivknutepunkt og gangavstand mellom viktige funksjoner. 
Jordvern må vektlegges ved utarbeidelse av grønn grense for å redusere presset på dyrket og 
dyrkbar mark. Det er vektlagt i regional plan at dersom vekst skal gå foran vern i vekstområdene 
skal potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggesone utnyttes før nye 
ubebygde areal tas i bruk. Nye områder skal ha høy utnyttelse og utvidelse av byggesonen skal 
være nødvendig ut fra mål for bolig- og arbeidsplassvekst jf. R3 og R8. Vi viser også til ny 
veileder fra Fylkeskommunen. 
 
Det er foreslått vide langsiktige grenser rundt Nannestad sentrum. Vi fraråder at den skal omfatte 
dyrka og dyrkbar jord ved Fjellet og langs E16 som er et LNF-område. Prinsippet om 
gangavstand på 1 km fra Nannestad sentrum er etter vår vurdering ikke fulgt opp, og 
naturhensyn, jordvern- og matproduksjonshensyn er ikke vurdert. Vide grønne grenser bidrar 
ikke til kompakt bolig- og arbeidsplassvekst, og støtter ikke opp om føringer i regional plan. 
Nannestad har et betydelig utbyggingspotensial i områder som allerede er avsatt og regulert til 
byggeområder, noe som tilsier en grønn grense som er strammere.  
 
Det skal bare fastsettes grønn grense for det prioriterte tettstedet. Dersom kommunen likevel 
ønsker grønne grenser rundt de andre tettstedene bør de ikke inkludere dyrka og dyrkbar jord 



som berører større LNF-områder eller viktige nærfriluftsområder på Maura, eller ubebygde 
områder på Åsgreina og Eltonåsen.  
 
Det kan ikke fremmes innsigelse til grønne grenser ettersom de ikke er juridisk bindende. Vi 
fraråder imidlertid sterkt å vedta en så vid grønn grense for Nannestad. Vi vil ikke kunne 
akseptere at vekst skal gå foran vern innenfor denne grensen.  
 
Næringsområder og regional plan for areal og transport (R12)  
I planforslaget er det foreslått tre nye næringsområder ved Moreppen som ligger nord for 
flyplassen. Disse ligger ikke i umiddelbar nærhet til Gardermoen næringspark/Hauerseter, som er 
utpekt som et regionalt næringsområde i strategi A6 og retningslinje R12 regional plan for areal 
og transport. I slike regionale områder kan det være aktuelt å la vernehensyn vike, men det 
presiseres at bedre utnyttelse av allerede avsatte arealer må prioriteres og at det i tillegg må 
gjøres en regional vurdering av behovet for nye områder.  
 
I plandokumentene fremheves det at områder ved Moreppen skal opprettholdes, og at det er 
avsatt tilstrekkelig med arealer til næring i gjeldende plan. Ettersom det finnes store arealreserver 
for næring og grunnlagsrapporten i henhold til handlingsprogrammet (H7) konkluderer med at 
logistikknæringen har nok arealer regionalt i Akershus, kan vi ikke se at det foreligger et 
regionalt behov for områdene som er foreslått ved Moreppen.  
 

* * * 
 
Vi vil nå gjennomgå de områder som vi mener er vesentlig i strid med nasjonale og regionale 
føringer for bl.a. areal- og transportplanlegging, jordvern og naturmangfold, og som vi dermed 
har merknader eller innsigelse til. Vi kan ikke se at disse foreslåtte utbyggingsområdene er av en 
slik samfunnsmessig betydning at nasjonale hensyn skal vike. Vi har også andre kommentarer til 
kommuneplanens arealdel. 
 
Oppfølging av regional plan for areal og transport 
B12, B13, B9, B26a, B30, B30b, B47 og B48 
Kommunen har en betydelig boligarealreserve i allerede regulerte områder. Det nye boligområdet 
B47 på Maura og endring fra næring til bolig B48 på Maura og del av B30b på Åsgreina er i strid 
med føringer for areal- og transportplanlegging.  Eksisterende uregulerte områder B26a på 
Eltonåsen og B12 på Maura er også i strid med føringer for areal- og transportplanlegging. Vi 
fremmer derfor innsigelse til områdene B47, B48, B30b, B26a og B12.  
 
Vi fremmer dessuten innsigelse til boligområdene B13 Maura, B30 Åsgreina og B9 Maura. 
Vi kan ikke se at det er grunnlag for å frafalle innsigelser i tidligere reguleringsplaner. 
Arealforslagene kommer i konflikt med nasjonale og regionale føringer for areal- og 
transportplanlegging. 
 
Alle de nevnte områdene ligger utenfor det prioriterte tettstedet Nannestad sentrum og har et 
dårlig kollektivtrafikktilbud.  
 
Områdene B12, B13 og B48, samt gjenværende del av N10 Hol næringspark, frarådes av 
jordvernhensyn. Området er en del av sammenhengende dyrka og dyrkbare LNF-områder syd for 
Maura. Til sammen utgjør området ca. 22 dekar dyrka jord og mer enn 100 dekar dyrkbar jord.   
 
 



Boliger i N20 
I område N20, Nannestad alderspensjonat, er det lagt opp til bygging av boenheter i bestemmelse 
9, punkt 5. Området ligger svært usentralt til, og vil vi sterkt fraråde å tillate nye boliger her. 
 
Massemottak 
A2 massemottak, Engelsrudkrysset (35 dekar dyrka jord) A1 massemottak (12 dekar dyrka, 83 
dekar dyrkbar jord) og N1 næring (116 dekar dyrkbar jord) 
Arealforslagene vil både samlet og hver for seg føre til store inngrep i sammenhengende LNF-
område. Dyrka jord på A1 og A2 er en del av større jordbruksområder, og området ved A1 og N1 
har også mye dyrkbar jord. Arealenes egnethet for massemottak er ikke vurdert og 
jordvernhensyn er ikke tilstrekkelig vektlagt. Kommunen skriver at det ikke er behov for område 
A1, og at det ligger lite hensiktsmessig til når det gjelder transport. Totalt er mer enn 220 dekar 
dyrka og dyrkbar jord berørt av A1 og N1. Næringsområdet er ikke vurdert på nytt i 
kommuneplanen, og vi kan ikke se at det er behov for å avsette området til næring. 
  
Vi fremmer derfor innsigelse til massemottakene A1 og A2 og næringsområdet N1 fordi 
nasjonale og regionale jordvernhensyn ikke er ivaretatt. A1 og A2 omfatter dyrka jord av 
nasjonale og regional verdi for matproduksjon, og det er ikke dokumentert behov for 
masseoppfyllinger, heller ikke som stabiliseringstiltak for fv. 120. Bestemmelsen til A2, pkt. 13 
åpner i tillegg for utvidelse av mottaket på ytterligere dyrka jord mot nord. Oppfylling kan føre 
til forringelse av områdenes dyrkingsverdi og avlingspotensial i lang tid, samt til økt 
forurensningsfare. Det er ikke satt krav til kvalitet på massene som foreslås brukt på arealer som 
senere skal kunne brukes til matproduksjon. Vi vurderer også at forslagene er i strid med regional 
plan for masseforvaltning, og vi viser særlig til retningslinje 3.5.4. Mottakene ivaretar ikke 
jordvernhensyn ifølge konsekvensvurderingen. Videre heter det at «Tilførsel av eksterne masser 
på dyrka og dyrkbar jord er ikke tillatt», i forslaget til kommuneplanbestemmelse 6 om 
masseforvaltning.  
 
Jordvern 
K3 næring/flyplassrelatert næring, Kneppefeltet, 200 dekar dyrka jord  
Vi kan ikke se at det er behov for å avsette ytterligere areal til næringsformål før eksisterende 
areal for flyplassrelatert virksomhet er utnyttet. Regional plan for areal og transport tilsier at det 
skal gjøres en ny vurdering av tidligere avsatte arealer Området består av 200 dekar dyrka jord, 
og ble avsatt i kommuneplanen for flere år siden.. Ut fra nasjonale og regionale føringer for 
jordvern, matproduksjon og kulturlandskap, mener vi at området bør tilbakeføres fra 
byggeområde til LNF-område. Vi fremmer derfor innsigelse til at området ikke er tatt ut av 
kommuneplanen.  
 
Øvre Nordby gbnr 98/1, regulert  
Arealet er vist som «andre typer anlegg» i ny kommuneplan. Dette tunområdet bør vises som 
LNF-område siden det er regulert til «LNF-formål i kombinasjon med bygge- og 
anleggsvirksomhet». 
 
Idrettsformål på Maura 
Dette området er i gjeldende kommuneplan avsatt til friområde, og er nå foreslått satt av til 
idrettsformål. Vi kan ikke se at dette har blitt utredet i forbindelse med kommuneplanen. En 
reguleringsplan for området er på høring nå.  
 
Vi minner om at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot  



forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, jf. punkt 5 a) i rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen. Vi viser også til Miljøverndepartementets  
rundskriv T-2/08 ”Om barn og planlegging”. Punkt 5d i retningslinjene sier at det ved 
omdisponering av arealer som er egnet for lek skal skaffes fullverdig erstatning. Dette skal også 
gjelde omdisponering av uregulert areal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører 
til at de hensyn som er nevnt i punkt b ikke blir oppfylt. 
 
I plandokumentene til reguleringsplanen fremstår dette som et stort anlegg som vil generere mye 
trafikk ved turneringer. Det virker også vesentlig større enn ved varsel om oppstart. Vi mener at 
et så stort anlegg burde vært utredet på kommuneplannivå, og andre mer sentrale beliggenheter 
burde vært vurdert. Et anlegg som skal være av regional størrelse bør ligge i et prioritert tettsted. 
På grunn av hensyn til areal- og transportplanlegging og barn og unge fremmer vi 
innsigelse til denne endringen. Området har store dyrkbare jordressurser, og vi fraråder 
idrettsanlegget av hensyn til jordvern. 
 
Næringsområder på Moreppen 
Nannestad kommune har betydelige næringsarealer i regulerte og uregulerte områder. Moreppen 
er ikke utpekt til et viktig næringsområde i regional plan for areal og transport.   
Det er likevel foreslått tre nye næringsområder på Moreppen, som i dag er avsatt til LNF-område. 
Vi fraråder sterkt at kommunen legger inn/opprettholder næringsområdene N5a og b, N6a og b 
og N7a og b. Området bør bevares som et LNF-område med utgangspunkt i nasjonale og 
regionale føringer for jordvern. Særlig vil vi peke på at ca. 23 dekar dyrka jord på N6a og b bør 
bevares sammen med de dyrkbare arealene på N7a og b. N5 omfatter svært store dyrkbare 
arealer. Vi fraråder derfor at næringsområdet N5 utvides med 635 dekar dyrkbar jord. Tapet av 
dyrka og dyrkbar jord i Moreppenområdet bør reduseres, også tidligere avsatte næringsareal.  
 
Elgprosjektet i Akershus er fullført, og det ble gitt ut en rapport 8.5.2018. Det har vært store 
utbyggingsprosjekter i området som har lagt beslag på mye av elgens beiteområde. Fordi området 
er et regionalt viktig vinterbeiteområde, er det svært viktig å bevare de eksisterende trekkveiene. 
Utbyggingen av Gardermoen, Gardermobanen, E16 og utvidelse av E6 har delt opp tilgjengelige 
arealer og gjort det vanskelig for elgen å bevege seg mellom sine naturlige beiteområder. Det er 
investert betydelige midler i viltoverganger og -underganger for å sikre elgens trekkveier både 
øst og vest for det planlagte næringsområdet, slik at elgen skal kunne krysse jernbanen, E6 og 
E16. En av anbefalingene til prosjektet er at kommunene tar et særlig ansvar for å bevare 
leveområdene for elg og grønne korridorer mellom disse gjennom helhetlig arealplanlegging. I 
Nannestad er det spesielt viktig å bevare trekkruten mellom Maura og Nannestad sentrum, i 
tillegg til å ikke hindre bruken av viltpassasjer.   
 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til område N5b av hensyn til elgtrekk og vinterbeite for 
elg. Vi ber kommunen vurdere å tilbakeføre område N5a til LNF-formål eller redusere arealet. Ut 
fra nasjonale jordvernhensyn fraråder vi utbygging av N6a og b og utvidelser av N7 og N5.  
 
Samfunnssikkerhet 
Fylkesmannen har 2.10.18 mottatt ett nytt forslag til ROS-analyse. Analysen avdekker at det er 
faresone for kvikkleire i og ved B18b og A2, samt flere områder med marine avsetninger og 
aktsomhetsområde for flom. Disse områdene er ikke avmerket med hensynssone og tilhørende 
bestemmelser jf. pbl. § 4.3. Vi fremmer derfor innsigelse til manglende oppfølging av fare 
for skred og flom i plankartet og bestemmelsene. 
 



Faresoner for kvikkleire og aktsomhetssområder for flom som ligger i NVEs databaser må legges 
inn som hensynssoner med tilhørende bestemmelser.   
 
Kontor og handel 
I § 9 i bestemmelsene er det satt noen krav til næringsområdene. Det er i liten grad satt 
bestemmelser som avklarer hva slags næring som tillates i områdene. Det bør innarbeides en 
bestemmelse som ivaretar at arealformål som rene kontorarbeidsplasser og detaljhandel kun skal 
etableres sentralt i Nannestad sentrum, nært kollektivknutepunkt. Vi viser til retningslinje R10 i 
regional plan for areal og transport. 
 
Storulykkevirksomhet 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har som mål at alle 
storulykkesvirksomheter skal avmerkes med hensynssoner for fare, får unngå uheldig utvikling 
rundt virksomhetene. I Nannestad er det en slik virksomhet. Farepotensialet er ikke vurdert, og 
området rundt virksomheten er ikke avmerket med hensynssone, eventuelt med tilhørende 
bestemmelser. Vi ber derfor om at virksomheten sikres med hensynssone og eventuelle 
bestemmelser. Kommunen kan ta kontakt med oss for en dialog om dette. 
 
Klimatilpasning 
Klimaprofilen for Oslo og Akershus er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning 
og et hjelpemiddel i overordnet planlegging. Her anbefales et klimapåslag på minst 40 % for 
regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. Det anbefales at det vurderes lagt inn en klimafaktor 
på 1,5 i planbestemmelsen for forventet økning i nedbørintensitet som grunnlag for 
dimensjoneringen av løsninger.  
 
Støy 
Det er positivt at hensynet til støy er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Det er viktig å sikre 
at støy utredes i alle planer og tiltak som berøres av støysonene. Deler av boligområdene i 
Nannestad tettsted og i Åsgreina ligger innenfor gul flystøysone og kommunen har definert disse 
som avvikssoner. Fylkesmannen har forståelse for at kommunen ønsker å bygge ut allerede 
regulerte områder her, men vi stiller oss spørrende til om disse områdene faller innenfor kriteriet 
om hensynet til samordnet areal- og transportplanlegging som tilsier at området kan defineres 
som avvikssone.  
 
En viktig del av arbeidet med avvikssoner er å definere vilkår for avvik og krav til avbøtende 
tiltak. I bestemmelse § 11.1 er det definert byggeforbud innenfor flystøysonene, men det er også 
listet opp en rekke unntak som overgår de definerte avvikssonene. Det kunne med fordel vært 
utarbeidet klarere kriterier for avvik og satt krav til avbøtende tiltak dersom dette er aktuelt. Det 
bør ikke tillates etablering av støyfølsom bebyggelse innenfor rød flystøysone og slik vi leser 
planen er heller ikke dette intensjonen, men unntaksbestemmelsen i § 11.1 åpner for dette. Vi 
råder derfor til å endre denne bestemmelsen og sette klarere vilkår til kriterier for avvik, ev med 
krav om avbøtende tiltak. 
 
Parkeringsbestemmelser 
I henhold til Stortingets klimaforlik fra 2012 er det et mål at veksten i transport skal tas med 
kollektiv, sykkel og gange. Det er også et sentralt mål i den regionale planen for areal og 
transport at det skal legges til rette for miljøvennlig transportformer i de prioriterte 
vekstområdene. En restriktiv parkeringspolitikk er et effektivt middel for å minske bilandelen og 
øke andelen reiser med miljøvennlige transportformer. Vi anmoder derfor kommunen om å lage 



en parkeringspolitikk i tråd med R15 i regional plan for areal og transport, og å sette 
bestemmelser i kommuneplanen som fastsetter maksimumskrav for parkeringsplasser. 
 
Masseforvaltning 
Planretningslinjene i Regional plan for masseforvaltning i Akershus sier at på overordnet nivå 
bør kommuneplanen ta opp spørsmål knyttet til håndtering av overskuddsmasser. Aktuelle 
arealer for mellomlager, behandling, massemottak og deponi bør vurderes ut fra områdets 
egnethet, og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. 
 
Overskuddsmasser er avfall og håndtering styres av forurensningsloven § 32. Den som 
produserer næringsavfall, skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller 
gjennomgår gjenvinning, slik at det enten opphører å være avfall eller på annen måte kommer til 
nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Det er ønskelig at en sikrer at mest 
mulig av rene naturlige masser gjenvinnes. Nannestad kommune har bestemmelser i 
kommuneplanen om at gjenbruk av masser skal stå sentralt og at det skal utarbeides 
massehåndteringsplan ved byggeprosjekter der det må fjernes masser som ikke kan gjenbrukes.  
 
Det er viktig at kommunen overordnet kartlegger områder hvor det er behov for masser. Det 
forventes at mellomlager og deponier som innebærer vesentlige terrenginngrep eller tar imot 
andre typer overskuddsmasser enn rene, naturlige masser, avklares i kommuneplanen og 
reguleres. Områder til utfyllingsformål skal ha et reelt behov for masser. Det skal ikke være et 
tiltak for å bli kvitt overskuddsmasser, og massene må ha egenskaper som gjør det egnet til 
bruksformålet. Områdestabilitet, jordvern, matproduksjon, kulturlandskap, naturmangfold, 
klimautslipp og forurensningsfare er temaer som må vurderes grundig og i sammenheng. En 
utfylling kan medføre fare for avrenning av partikler, miljøgifter, støy og støv. Utfyllinger vil 
også gi økt trafikkbelastning mens massemottaket er i drift.  Det må gjøres en vurdering om 
utfyllingen må ha en tillatelse etter § 11 i forurensingsloven. 
 
Vi anbefaler at områder med forurenset grunn merkes av i kommuneplanens arealdel som 
hensynssone av typen sikrings-, støy- og faresone jamfør plan- og bygningsloven § 11-8 punkt a. 
Som et alternativ til å bruke hensynssone, kan kommunen velge å regulere arealbruken gjennom 
å fastsette arealformål og bestemmelser som tar hensyn til miljørisiko.  
 
Retningslinjer til hensynssone – utvalgt kulturlandskap Øya – Nordre Eik  
Det er positivt at verdien av området vises med en egen hensynssone i kommuneplanen. 
Retningslinjene er ikke bindende, og vi mener at «skal» bør erstattes med «bør».  Videre bør 
retningslinjer for området avklares/fastsettes i samsvar med forvaltningsplanen for området og i 
samråd med styringsgruppa for Øya – Nordre Eik. Vi anbefaler derfor at retningslinjene endres 
noe.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ellen Lien  
fung. fylkesmiljøvernsjef Morten Ingvaldsen 
 landbruksdirektør 
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