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Kommuneplanens arealdel 
Vår langsiktige plan for bruk og vern av kommunens arealer



Formannskapet i Nordre Follo vedtok 26.08.2021 oppstart av arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel

Oppstart av kommuneplanarbeidet



Vi starter ikke på bar bakke

Gjeldende kommuneplan vedtatt i kommunestyrene i Ski 
og Oppegård i mai/juni 2019:

▪ Felles arealstrategier og prinsipper for 
utbyggingsmønster

▪ I all hovedsak felles planbestemmelser i arealdelen for 
hver av de geografiske områdene

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 
vedtatt (på nytt) av kommunestyret i Nordre Follo 12.12.2020
Skal gjelde for kommunestyreperioden.



Kommuneplanens arealstrategier – fra samfunnsdelen

1. Nordre Follo styrer boligutbyggingen mot fortetting i prioriterte 
utbyggingsområder. Hovedtyngden av veksten skjer i Ski og på 
Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder med 
høyfrekvente bussruter.

2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær 
jernbanestasjoner i Ski og på Kolbotn. De små tettstedene skal ha en 
vedlikeholdsfortetting, slik at de kan videreutvikles som 
bærekraftige lokalsamfunn.

3. Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god balanse og 
samspill mellom ulike funksjoner og tilbud til alle aldersgrupper.



Kommuneplankart med
prioriterte utbyggingsområder





Gjennomgang av utbyggingsområder i gjeldende plan
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• Mål for rullering av kommuneplanen

• Føringer for planarbeidet

• Utredingstemaer i planarbeidet

• Grunnlag for vurdering av endinger i arealdelen

• Planprosess, medvirkning og framdrift

Høringsfrist 1. november 2021

Planprogrammet – en plan for planarbeidet



Mål for rulering av arealdelen

1. Samlet arealdel for Nordre Follo bidrar til å oppfylle FNs 
bærekraftsmål og politiske mål vedtatt i samfunnsdelen og andre 
relevante styringsdokumenter (temaplaner med videre). 

2. Ny arealdel er basert på erfaringer med gjeldende arealdeler for 
Ski og Oppegård og oppdatert kunnskap. 

3. Planprogrammet for arbeidet gir tydelige føringer og bidrar til at 
arealdelen blir et strategisk dokument for styring av arealbruk og 
utbyggingsmønster der plankart, planbestemmelser og 
planbeskrivelse gir et helhetlig og tydelig bilde. 

4. Det er god kobling mellom arealdelen og kommunens 
investeringsprofil i langsiktig driftsanalyse og investeringsplan 
(LDIP). 

5. Kommuneplanens arealdel er godt forankret i folkevalgte organ 
og har blitt til gjennom en åpen prosess, der innbyggere, 
organisasjoner og næringsliv er gitt gode muligheter for 
medvirkning. 



• Klima- og miljøvennlig by- og stedsutvikling 

• Boligforsyning og sosiale boformer 

• Lokalisering av næringsvirksomhet 

• Tilpasning til klimaendringer – overvannshåndtering og grunnforhold

Temaer i kommuneplanarbeidet



Kartfeste viktige naturverdier og sette opp regnskap for følgende 

områder:

‒ dyrket og dyrkbar mark

‒ viktige områder for biologisk mangfold - økosystemer

‒ viktige områder for vilttrekk/spredningskorridorer 

‒ viktige områder for friluftsliv inkl. områder omfattet av markaloven

‒ ROS-områder – områder utsatt for ras, flom, radonstråling med 

sikkerhetssoner

Kunnskapsgrunnlag for å vurdere arealbruk



Skjema for arealinnspill – grunnlag for  vurdering av konsekvenser 



Totrinns prosess

Frist for forslag til endring av arealformål er 1. november

Trinn 1

Administrasjonen foretar en grovsiling der forslag som er i strid 
med vedtatte arealstrategier og mål, ikke blir anbefalt tatt med 
videre og ikke blir gjenstand for en full konsekvensutredning.

Anbefalingen blir lagt fram til politisk behandling sammen med 
sluttbehandling av planprogrammet på nyåret 2022.

Trinn 2

Forslag til endringer av arealformål som blir med videre, vil bli 
utredet med hensyn til konsekvenser for miljø og samfunn. Dette 
vil skje vinteren 2022.





Åpent plankontor

22. september kl 17.00 til 19.00 i Nordre Follo rådhus i Ski

23. september kl 17.00 til 19.00 i Kolben på Kolbotn

Meld gjerne ønsket tidspunkt til 
anne.holten@nordrefollo.kommune.no

Frist for høringsuttalelser og forslag til endret arealbruk 
er 1. november 2021

Hva skjer?

mailto:anne.holten@nordrefollo.kommune.no



