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Notat 

 
 
Nannestad Næringsliv SA har behandlet høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel og i dette 
notatet finnes våre innspill til denne. 
 
Først vil vi rose det utredningsarbeidet som er gjort og som danner et godt grunnlag for de konkrete 
tiltakene som naturlig vil følge av planen når den er endelig vedtatt. 
 
Nannestad har som uttalt mål å være Romerikes beste bokommune. For å komme nærmere den 
visjonen må kommunen kunne tilby mer enn boligområder og basistjenester, det krever også nærhet 
til varierte arbeidsplasser, et variert og tilgjengelig handelstilbud og et levende kulturliv. 
Kommunen bruker i mange sammenhenger stikkordene Åpenhet, Profesjonalitet, Effektivitet og 
Nærhet, bl.a. på forsiden av det aktuelle høringsdokumentet. Det må komme til uttrykk også i 
forhold til næringslivet.  
 
Når det er sagt ser vi at næringslivet ikke er viet plass i kommuneplanens samfunnsdel annet enn i 
utredningsdelen. Det gjør at kommunen kan mistenkes for ikke å ha noen næringspolitikk. For en 
kommune sentralt i Norges sterkeste vekstregion er det uheldig. Her har man en historisk mulighet til 
å være med på en utvikling som Norge knapt har sett maken til i omfang, mangfold og styrke – 
følgelig må næringsutvikling være med som et eget fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
På egne av Nannestads eksisterende og framtidige næringsliv har vi derfor to klare anbefalinger til 
den videre prosessen med kommuneplanen: 
 

1. Næringslivet blir et eget fokusområde i kommuneplanens samfunnsdel.  
2. Rullering av Strategisk næringsplan for Nannestad 2014-2018 med prioriteringer som er 

konkrete, målbare og forpliktende. 

Nannestad Næringsliv SA deltar med glede, kompetanse og engasjement i arbeidet med å få på plass 
disse to grunnleggende kravene. 
 
  

Til: Nannestad kommune 
Fra: Nannestad Næringsliv SA v/styret 
Kopi:  
Dato: 14. juni 2018 
Emne: Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 
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Notat 
 
I det følgende har vi stikkordsmessig listet opp elementer som vi mener at vil bidra til å gjøre planen 
til et nyttig verktøy også for utviklingen i forhold til næringslivet: 
 
• Om næringsarealer: kommunen bør ha en aktiv og positiv holdning til bedrifter som vil etablere 

seg i eller flytte til Nannestad. Kommunens rolle bør ha fokus å støtte og hjelpe først og heller 
være regelverkets voktere som annenprioritet slik det er i enkelte andre kommuner på Øvre 
Romerike.  
 

• Nye potensielle aktører må bli møtt med åpenhet og profesjonalitet, og kommunen forventes å 
være effektiv i tilretteleggingen for å få nye aktører til kommunen. Kommunen skal oppfattes 
som pådriver, tilrettelegger og støttespiller i arbeidet med næringsutvikling. Kommunen bør også 
bidra med aktiv støtte til etablerere i kommunen i samarbeid med etablerertjenesten i Akershus. 
 

• Nærheten til landets hovedflyplass og etterspørselen etter næringsarealer med kortest mulig 
avstand og reisetid til denne må utnyttes ved å legge til rette for attraktive næringsarealer i 
nærheten av E16. Her må det legges til rette for plasskrevende virksomheter og store nok arealer 
for disse. 
 

• Kommunen bør bidra til markedsføring og synliggjøring av Nannestad som en god kommune for 
næringslivet. Nannestad skal i kraft av sin sentrale beliggenhet på Østlandet framstå som en 
attraktiv kommune for næringsetablering og næringsutvikling. Et enkelt og konkret tiltak som 
ville gjort stor forskjell er om man hadde utnyttet aksen E16 til å markedsføre allerede 
eksisterende tjenestetilbud i Nannestad og Maura. Nå kjører folk E16 gjennom kommunen uten å 
knapt ha sett noe av det Nannestad kan by på.  
 

• Kommunen bør bruke lokale aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne. Kommunen kan 
utmerket bruke eget innkjøp til å styrke det lokale næringslivet der det ikke hindres av 
overordnet regelverk. 
 

• Vår sterke befolkningsvekst må utnyttes for å tiltrekke oss næringer knyttet til handel. 
Kommunen skal etablere nye næringsarealer som legger til rette for nyetableringer i tilknytning 
til eksisterende infrastruktur og med tanke på utvikling av tettstedene. Fortetting og opprusting 
av eksisterende ledige og delvis utbygde næringsarealer må gjennomføres. 
 

• Kommunen skal gjennom regionalt samarbeid bidra til å styrke regionen som felles arena for 
næringsutvikling samtidig som det tilrettelegges for at Nannestad kommune får sin naturlige del 
av denne utviklingen. 

Samfunnsdelen i kommuneplanen må ha en tydelig klar forpliktelse til å rullere Strategisk 
næringsplan. Andre steder i dokumentet er det naturlige linker til andre planer og 
strategidokumenter (eks kulturplan og klima-og energiplan på slutten av dokumentet), men 
næringsplanen er overhodet ikke nevnt. 
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Notat 
 
 
Her følger noen konkrete innspill til de fokusområdene som er med i høringsutkastet: 
 
Fokusområde 1: Folkehelse 
Her bør kommunen invitere relevante etablerte aktører i kommunen for å nå sine mål.  
Et eksempel: De skriver på side 23 at antibiotikabruk i kommunen er en utfordring. Da er det naturlig 
at man involverer alle relevante aktører og lager planer for hvordan man kan sette mål for bruken og 
konkrete tiltak for å nå dette.  
 
Fokusområde 2: Oppvekst 
Både under fokusområde 1 og 2 skriver de om frivilligheten. Hva med etablerte næringsaktører? De 
kan også bidra på begge områder. 
 
Under fokusområde 5 kunne de tatt med noe om å synliggjøre og markedsføre Nannestad langs E16. 
Samfunnsdelen inneholder veldig mye fakta om Nannestad kommune og innbyggerne. Vi savner 
konkrete og målbare prioriteringer om den utviklingen det skal jobbes for.  
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