Til Ullensaker kommune
postmottak@ullensaker.kommune.no

Mogreina, 31.10.2019

UTTALELSE TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR ULLENSAKER 2019 - 2030
Mogreina Grendeutvalg har som formål å ivareta Mogreina som lokalsamfunn, samt være
koordinerende organ for lag og foreninger i Mogreina. Grendeutvalget jobber spesielt for å
tilrettelegge for at barn og unge har et aktivt nærmiljø tilpasset deres behov.
NÆRINGSOMRÅDE – MOGREINA - INNSPILL NR. 8
Området rundt foreslåtte areal har tidligere blitt lansert som egnet for idrettsanlegg, både av
Idrettsrådet og kommunen. Under valgkampen var det tverrpolitisk enighet om at det må arbeides
for at det legges et idrettsanlegg til Mogreina, primært i nær tilknytning til skolen.
I september ble Mogreina Idrettslag etablert. Idrettslaget engasjerer i dag nærmere 50 barn i
organisert trening. Disse barna har per i dag ikke et anlegg tilpasset behov for idrettsaktivitet i eget
lokalmiljø. Det samme gjelder behovet for fysisk aktivitet ved Mogreina skole der gymsal ikke er
tilpasset dagens behov.
Arealet er for øvrig enkelt tilgjengelig for lokalbefolkningen da det allerede er etablert en undergang
under fylkesvei 454.01 Trondheimsveien.
Grendeutvalget er positiv til området kan reguleres til næring under forutsetning av at det også
tilrettelegges for en dagligvareforretning, samt at det samtidig reguleres et areal til idrettsformål i
henhold til anbefalinger fra Ullensaker Idrettsråd, og de politiske partienes lovnader i forkant av
valget 2019.
BUESKYTTERBANE – MOGREINA NORD - INNSPILL NR. 9
Grendeutvalget støtter kommunens innstilling.
GODSTERMINAL – HAUERSETER - INNSPILL NR. 10
En godsterminal berører i like stor grad Mogreina som Hauerseter. Området som foreslås avsatt
grenser til Mogreina i nord, og det må påregnes økt belastning på Mogreina som lokalsamfunn.
Grendeutvalget er bekymret for mulig økt støy og tungtrafikk. I tillegg er det sterkt bekymringsfullt at
det avsatte området ser ut til å begrense lokalbefolkningens tilgang til skogs- og rekreasjonsområder
som i dag skjer via bru over E6 mot Sand.
At kommunen referer til at området allerede er belastet med støy som et argument for å plassere
flere støyende tiltak samlet, kan grendeutvalget ikke godta. Tvert imot bør et område som allerede er
belastet med støy fra både OSL, Sessvoll og E6 snarere vernes enn å belastes ytterligere.
Grendeutvalget støtter ikke kommunens innspill, og ber om at området tas ut av kommuneplanen.
Det refereres for øvrig til innspill fra grunneiere og naboer som grendeutvalget også har signert.
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3. RULLEBANE GARDERMOEN LUFTHAVN – GARDERMOEN - INNSPILL NR. 24(1)
En eventuell tredje rullebane vil få særlig store konsekvenser for Mogreina som lokalsamfunn, det
være seg knyttet til støy og forurensning. Spesielt for området Elstad vil belastningen bli stor, men
også økt belastning over skole og barnehage vil berøre barns oppvekstmiljø.
Grendeutvalget støtter kommunens konklusjon/vurdering, men stiller spørsmål ved hvorvidt en tredje
rullebane skal stå i kommuneplanen all den tid det er tverrpolitisk enighet om at man ikke ønsker
denne bygd.
KOMBINERT BEBYGGELSE - MOGREINA - INNSPILL NR. 94
Tidligere Hersjøen Camping er en av de fineste tomtene i Mogreina. I dag ligger området brakk, men
det foreslås fritidsbebyggelse herunder overnatting (hotell eller lignende).
Grendeutvalget støtter kommunens konklusjon, men ber om at det legges føringer som bidrar til å
opprettholde naturperlen Hersjøen, samt at området tilgjengeliggjøres for befolkningen i Mogreina.
Videre at kommunen sikrer at det faktisk blir hotell og konferansedrift, og ikke mannskapsboliger for
eventuell fremtidig næringsvirksomhet.
NÆRING – MOGREINA - INNSPILL NR. 95
Grendeutvalget har ingen innvending mot kommunens konklusjon, men ber om at det arbeides for
annen type næring enn støyende industri og lagervirksomhet.
OFFENTLIG/PRIVAT TJENESTEYTING – DAL SKOG – INNSPILL NR. 96
Grendeutvalget stiller spørsmål ved om det er behov for å regulere formål til privat tjenesteyting. En
utvidelse vil kunne føre til økt støy, økt forurensning og økt trafikkbelastning i Sætrevegen.
GENERELT
Grendeutvalget påpekte i forkant av valgkampen at det er «Mogreinas tur». Etter å ha lest forslag til
kommuneplan finner vi grunn til å presisere at vi med begrepet «Mogreinas tur» mente og mener at
Mogreina skal prioriteres, ikke belastes ytterligere.
Under valgdebatten i Mogreina var det bred politisk enighet om at det må settes inn tiltak for å
bevare Mogreina som lokalsamfunn. Forslaget til kommuneplan for 2019-2030 bærer preg av at
Mogreina får godsterminal, næringseiendommer og begrenset tilgang til eksisterende
rekreasjonsområder. Dette er det motsatte av hva vi har bedt om, og det motsatte av hva vi
oppfatter at politikerne har gitt sin klare tilslutning til.
Nå er det på tide at kommunen setter politikernes løfter ut i handling, og at Mogreina prioriteres.
Det bør innebære mindre støy og mindre belastning på lokalmiljøet til fordel for økt tilrettelegging
for Mogreina som lokalsamfunn.
Mogreina Grendeutvalg ser frem til å fortsette en konstruktiv dialog i arbeidet med å utvikle
Mogreina i årene som kommer.
For Mogreina Grendeutvalg
Tom Rosenvinge, Leder/sign.
mgu@visitmogreina.no
Mob: 93 02 88 66
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