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AREALINNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL – SIGGERUDVEIEN 1082 

 

Vi viser til varsel om arbeid med kommuneplanens arealdel og ønsker å fremme innspill til 

planprogrammet vedrørende vår eiendom Siggerudveien 1082 for å få vurdert muligheten til å 

dele av den store tomten. 

 

Eiendommens adresse: Siggerudveien 1082, 1404 Siggerud 

                                     Gnr./Bnr.: 97/45 

Arealstørrelse :    5098 m2  

Dagens formål:    Frittliggende småhusbebyggelse 

Gjeldende plan:    Reguleringsplan for Nordløkka, felt B1 

Forslagsstiller:    Terje Skjeppestad 

 

Siggerudveien 1082 inngår i felt B1 i reguleringsplanen for Nordløkka. Planen begrenser 

tomtestørrelsen til 750 m2 og tillater ikke større eiendommer delt opp i flere parseller.  

Tomten 97/45 er vesentlig større enn de fleste andre i feltet, så det ønskes derfor adgang til  

dispensasjon fra gjeldende plan, eller at kommuneplanen åpner opp for en planendring som gjør 

det mulig å dele tomter på denne størrelsen. 

  

Siden planen ble vedtatt 15.12.2004, har områdeutviklingen etterkommet alle planens 

rekkefølgekrav som i hovedsak er knyttet til off. infrastruktur, og det bør nå være grunnlag for en 

ny vurdering om arealutviklingen innenfor B1.  

 

En beskjeden fortetting vil være i tråd med regionale føringer, hvor det åpnes for en forsiktig 

utvikling utenfor prioriterte vekstområder, med formål å opprettholde gode og stabile 

nærområder og boligmiljøer, jfr. Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, R4 

utvikling utenfor prioriterte vekstområder. Forsiktig utvikling betraktes som en positiv ressurs for 

regionen og bør i seg selv være en god begrunnelse for oppgradering av den 17 år gamle planen 

for Nordløkka. 

 

Vi ser det som positivt for nærmiljøet at det åpnes for en mulighet til å dele av de største 

eiendommene innenfor planen. Vår tomts beliggenhet i planområdet, dens kvaliteter og 

muligheter for å bidra til en positiv områdeutvikling, bør tillegges stor vekt. 

 

Med vennlig hilsen  

 
Terje Skjeppestad 

Vedlegg 

 Kart Kplan 

 Kart basis 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  

Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 

kommuneplanen.  

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 

til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021.    

 Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 

tråd med føringene gitt i planprogrammet.  

 Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 

videre. 

 Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 

veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

 ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens planlegging (DSB, 2017).  

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 

arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 

følgende leveres inn:  

 Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 

stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

 En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet.  

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 

kommunekart.   

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 

Område:  Nordløkka 

Adresse:  Siggerudveien 1082 

Gnr/bnr 97/45 

Forslagsstiller: Terje Skjeppestad 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Se vedlegg 

Områdets størrelse i m2  5098 m2 

Beskrivelse/dagens bruk Eiendommen er regulert til 
boligbebyggelse. Det står en 
fritidsbolig med uthus på 
eiendommen. 

Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan Nei 

Foreslått arealformål  Boligbebyggelse – flere eneboliger 

Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Nei, ikke kjent 
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Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Bebygd med fritidsbolig og uthus 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Eiendommen grenser til LNFR-
område: Jordbruk og skogsbruk 
innenfor marka. 

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med kommunens arealstrategier 
gjengitt i planprogrammet?  

Delvis, se vedlagte 
beskrivelse. 

Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor prioriterte utbyggingsområder i 
gjeldende arealdel Ski og Oppegård temakart 1?  

Nei 

Transportbehov, kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste 

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

Ca. 8 km til Vevelstad stasjon 
Buss til Vevelstad hvert 
kvarter i rushtiden, buss til 
Oslo og Ski hver time i 
helgene. 
Nærmeste busstopp: 200m 
til Nordløkka 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Direkte adkomst fra felles 
avkjørsel til Siggerudveien 
150 meter til off. vei og gang- 
og sykkelvei 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser (formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 

Dagligvare og tjeneste: 2 km 
Siggerud sentrum: 1,5 km 
Tiltaket retter seg mot 
barnefamilier. 
Bidrar til opprettholdelse/ 
utvikling av et eksisterende 
boligstrøk. 
 

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

Gode muligheter for lek i 
nærmiljøet, med relativt kort 
avstand til lekeplasser ved 
barnehage og skole, og 
umiddelbar nærhet til skog og 
friluft. 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett 

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Teknisk infrastruktur er 
etablert. 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

Skole: ca. 1,6 km 
Barnehage: ca. 1,5 km 
Omsorgsboliger: Langhus bo- 
og servicesenter 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann   
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- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

- nei 
- nei 
- til terreng 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Antatt økt trafikkbelastning: 
4,5 turer pr. bolig 

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 

Ligger ikke støyutsatt til, 
generer lite støy 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

Nei 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

- Nei 
- Nei 
- Ja, tomten heller mot 
nordvest og svakt mot øst 
- Nei 
- Nei 
 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog?   
- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

- Nei 
- Nei, men ligger i verneplan 
for vassdrag, 
Mossevassdraget 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Tomten ligger i etablert 
bebygd boligstrøk, ingen 
kjente forekomster av 
rødlistearter. 
Eiendommen grenser til LNRF 

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø og 

vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet?  

- Ca 170m luftlinje til 
Bruelven 
- Nei 
- Nei 
- Tiltaket vil ikke påvirke 
vannmiljøet 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

- Nei 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner?  
- Berører tiltaket historiske steder og veier?  

- Nei 
- Nei 
- Nei 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
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