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Innsigelse til forslag til kommuneplan for Nannestad 2018-2035 - arealdelen 

Vi viser til oversendelse datert 03.09.2018 fra Nannestad kommune. Forslag til 

kommuneplan for Nannestad 2018 – 2035, arealdelen er lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

Kommuneplanen som er kommunens overordnede styringsdokument, skal i henhold til 

plan- og bygningslovens § 11-1 ta utgangspunkt i kommunal planstrategi. Statlige og 

regionale retningslinjer skal også legges til grunn.  

 

Statens vegvesen forvalter riksveger på vegne av staten og fylkesveger på vegne av 

fylkeskommunen. Vi har også sektoransvar for å følge opp samordnet bolig- areal og 

transportplanlegging. 

 

 

Deler av planforslaget er i strid med rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal 

og transportplanlegging, og med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 

Statens vegvesen fremmer derfor, som sektormyndighet for samordnet bolig- areal- og 

transportplanlegging, innsigelse til planforslaget dersom ikke følgende tas ut: 

 

 Tilrettelegging for bygging av 250 – 300 nye boliger på område B30 a og b i 

Åsgreina 

 Område B47 på Maura 

 

 

Bakgrunn: 

Nannestad kommune har ca 13 000 innbyggere. I Nannestad sentrum bor det ca 3000, i 

Maura nesten 4000, i Åsgreina ca 1000 og i Eltonåsen ca 1200. 
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Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger til grunn at 80 % av bolig- og 

arbeidsplassveksten i Nannestad skal skje i Nannestad sentrum/Teigebyen. Den resterende 

veksten, på 20 %, bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder, som vedlikeholdsvekst. 

Kommuneplanen må bygge opp under denne føringen. 

 

Ifølge befolkningsprognoser og beregnet/forventet boligbehov, vil det ikke være behov for å 

legge inn flere boligområder ved rullering av kommuneplanen i Nannestad. En samlet 

vurdering viser at Nannestad kommune har behov for å bygge 2000 – 2500 nye boliger i 

planperioden. Områder som allerede er regulert, eller er under regulering, vil gi mulighet for 

å kunne bygge 3600 nye boliger. 

 

Til tross for ovennevnte foreslås det også å avsette og å regulere nye områder til 

boligformål. 

 

Eltonåsen: 

På Eltonåsen er noen områder regulert mens andre er under regulering. Disse arealene vil 

tilrettelegge for bygging av ca. 500 nye boliger. I gjeldende kommuneplan er det i tillegg 

avsatt mer areal til boligformål, noe som vil tilrettelegge for bygging av ca 1200 nye 

boenheter. To områder som i gjeldende plan er reserver til boligformål B26b og B24c, 

foreslås tatt ut. Det uregulerte området B26a på 137 da, foreslås opprettholdt.  

 

Siden det allerede fins arealreserver i regulerte områder er det ikke behov for at også 

område B26a reserveres for boligformål. Statens vegvesen anmoder derfor om at også 

område B26a tas ut. 

 

Åsgreina: 

Område B30 (B30a og B30b), som var en del av gjeldende kommuneplan, foreslås videreført. 

Det stilles samtidig rekkefølgekrav om at Tverrvegen, dvs. ny vegforbindelse mellom fv. 527 

Åsvegen og fv. 120, skal være bygd før området kan bygges ut jf. pkt. 2 under 

planbestemmelsenes pkt. 4.2. 

 

Arbeidet med områderegulering for område B30, som vil tilrettelegge for bygging av 250-

300 nye boliger, ble igangsatt i februar 2014. Vedtatt regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus er en viktig føring ved vurdering av nye utbyggingsområder. Forslag til 

områderegulering for B30 ble lagt ut til offentlig ettersyn i februar 2018. Vekst i Nannestad 

kommune skal i henhold til regional plan skje i Nannestad sentrum, og med bakgrunn i dette 

er det svært uheldig å tilrettelegge for et nytt stort boligområde i Åsgreina. Bygging av 250 – 

300 nye boliger på område B30 er ikke i tråd med gjeldende overordnede føringer, og det 

fins ingen offentlige midler til bygging av Tverrvegen.  

 

Statens vegvesen fremmet med bakgrunn ovennevnte i februar i år innsigelse til at 

kommuneplanforslaget tilrettelegger for et nytt stort boligområde på Åsgreina.  
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Rustadmoen: 

Rustadmoen ligger ca 5 km nord for Åsgreina, og kan ikke defineres som en del av Åsgreina 

tettstedsområde. Både gjeldende kommuneplan og forslag til kommuneplan for Nannestad 

2018 - 2035 viser at et område på 94 da, område B19, er avsatt til fremtidig boligformål på 

Rustadmoen. En slik utbygging vil stride mot regional plan, og bør tas ut av planforslaget.  

 

Nannestad sentrum:  

Områdeplan for Nannestad sentrum vil gi et betydelig utbyggingspotensiale både for næring 

og boliger i Nannestad sentrum. Områder som allerede er regulerte eller allerede avsatt til 

boligformål, vil sikre vekst i henhold til regional plan. Disse områdene vil i tillegg dekke det 

langsiktige boligbehovet i sentrumsområdet.  

 

Kommunen har likevel valgt foreslå at område B18b på 28 da, som i gjeldende plan er 

reservert for LNF-formål, skal omdisponeres til boligformål. Området B18b grenser mot fv. 

120. Siden det ikke er behov for at mer areal avsettes til boligformål i Nannestad sentrum 

anbefaler vi at dette området ikke omdisponeres til boligformål.  

 

Nannestad sentrum er i henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

kommunens prioriterte tettsted, og vi forventer at kommunen prioriterer mest vekst her. 

 

Maura: 

Maura ønskes videreutviklet som tettsted. Allerede regulerte områder, områder der 

reguleringsplanarbeid er igangsatt og områder som i gjeldende kommuneplan er avsatt til 

utbyggingsformål er foreslått videreført. 

 

Ifølge beregnet og forventet boligbehov er det ikke behov for å avsette mer enn ovennevnte 

areal til boligformål i Maura. Det foreslås likevel å reservere nok et areal dvs. område B47, 

der det skal tilrettelegge for ca 250 nye boenheter (lavblokker og småhusbebyggelse). 

Statens vegvesen fremmer innsigelse til område B47. 

 

En ca 32 da stor del av næringsområde N10, Hol næringspark, foreslås samtidig 

omdisponert til boligformål. Med bakgrunn i at det ikke er behov for mer areal avsatt til 

boligformål i Maura fraråder vi denne omdisponeringen. 

 

Næringsareal: 

Ifølge R10 i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal lokalisering av alle 

typer arbeidsplasser følge prinsippene i regional plan om rette virksomhet på rett sted.  

 

Et betydelige areal er i gjeldende kommuneplan avsatt til næringsformål, og næringsarealet 

foreslås videreført med en begrenset utvidelse. I tillegg foreslås et ca. 660 da stort nytt 

område, område N5b, omdisponert fra LNF til næringsformål.  

 

Område N5b ligger i tilknytning til dagens næringsområde på Moreppen. 

Planbestemmelsenes pkt. 9.2 krever bl.a at det ikke tillates aktiviteter eller anlegg for drift 

av hovedflyplassen der, og at det for næringsområdene N5, N6a+b, N7a+b ikke tillates 
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kommersiell parkeringsvirksomhet. Denne bestemmelsen også gjelde for område N5b jf. 

avklaring fra Nannestad kommune.  

 

Ifølge saksdokumentene er det ikke behov for næringsområde N5b i denne planperioden, og 

vi fraråder derfor denne omdisponeringen. 

 

Grønn grense: 

Fortetting i sentrumsområder vil gi mulighet for å kunne gå, sykle og bruke kollektive 

transportmidler.  

 

Ifølge R6 i regional plan for Areal og transport i Oslo og Akershus skal det legges til rette for 

en høy arealutnyttelse i prioriterte vekstområder. Gangavstand bør ifølge regional plan pkt. 

R7 være styrende for hvor arealutvikling skal skje, og boliger bør i størst mulig grad 

plasseres maks 1 km fra sentrale kollektivknutepunkt og servicefunksjoner.  

 

Grønn grense rundt tettstedene i Nannestad er ifølge oversendelsen vurdert med bakgrunn i 

avstand til skole og sentrumsfunksjoner, og ut fra en vurdering av beregnet utbygging. Det 

er viktig å ta utgangspunkt i regional plan når grønn grense vurderes. 

 

Massehåndtering: 

Nannestad kommune har kommet frem til at de områdene som allerede er regulert til 

massehåndtering vil dekke behovet.  

 

Det er likevel foreslått å etablere et nytt massemottak på område A2. Området ligger ved 

Engelstadkorset og er et ca 50 da stort område ved rundkjøringen i krysset mellom to fv. 

120 strekninger. Oppfyllingen vil ifølge pkt. 5.7 i planbeskrivelsen være viktig for rassikring 

og stabilisering av fv. 120. Vårt rassikrings/stabiliseringsprosjektet for fv. 120 strekningen 

allerede er gjennomført.  

 

I forbindelse med rassikrings-/stabiliseringsprosjektet ble det gjennomført 

grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger. Disse undersøkelsene/vurderingene gjaldt 

for sikrings/stabiliseringsprosjektet og en mindre oppfylling.  

 

Oppfylling av hele området/dalen (A2) ble ikke vurdert i sammenheng med sikrings-

/stabiliseringsprosjektet.  

 

Nytt massemottak A2 må detaljreguleres, og grunnundersøkelser må gjennomføres som en 

del av planarbeidet. Ved etablering av massemottak på område A2 må oppfyllingsprosjektet 

vurderes konkret. Tiltakshaver vil stå ansvarlig for eventuelle utglidninger oppfyllingen kan 

føre til.  

 

Overvann: 

Kommuneplanens bestemmelser pkt. 3.2 Overvann krever at overvann skal håndteres lokalt 

og åpent, det vil si på egen grunn. 
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Rammeplan for avkjørsler: 

Rammeplan for avkjørsler er gjennom kommuneplanens bestemmelser pkt. 3.1 gjort juridisk 

bindende og skal, der dette er relevant, tas i betraktning ved utarbeiding av reguleringsplan 

og ved byggesaksbehandling.  

 

Planbestemmelsen inneholder også en link til kart som viser hvilken holdningsklasse riks- 

og fylkesvegnettet i kommunen har, når det gjelder holdning til etablering av nye eller 

utvidet bruk av eksisterende avkjørsler. 

 

Støy: 

Planbestemmelsenes pkt. 5.2 Støy krever at retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av 

enkeltsaker, samt ved bygge- og anleggsvirksomhet.  

 

Det kreves også at utbygger/tiltakshaver, ved utarbeiding av reguleringsplaner og ved større 

byggetiltak, skal tegne inn og beskrive eventuelle støytiltak. 

 

Konklusjon:  

Vekst i Nannestad sentrumsområde må prioriteres, og Statens vegvesen fremmer innsigelse 

til etableringer som strider mot statlige og regionale retningslinjer for areal og 

transportplanlegging. 

 

Vegavdeling Akershus 

Med hilsen 

 

 

 

Nils Audun Karbø 

Avdelingsdirektør Inga-Elisabeth Gjerdalen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO 

 


