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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL, SVARTSKOGVEIEN 6 
 
Som eier av Svartskogveien 6, Gnr/Bnr 235/38 ønsker vi å fremme innspill til kommuneplanens 
arealdel for vår eiendom på Bålerud. Det er på grunn av eiendommens størrelse og det faktum at den i 
stor grad nyttes av allmenheten at vi velger å komme med innspill til arealplan. 
 
Den 18 mål store eiendommen med strandlinje utgjør et vesentlig areal nært knyttet til Bålerud 
Brygge, Roald Amundsens vei, Svartskogveien, Svartskog Brygge og «Bålerud Sentrum» og blir i stor 
grad benyttet av turgåere og allmenheten da hele 0,5 km av dagens kyststi er regulert over 
eiendommen.  
 

 
 
Som kartet viser følger kyststien sjøen sydover fra Bålerud Brygge frem til den når vår eiendom & hvor 
et gammelt gjerde stopper mulighetene for ferdsel videre. Kyststien er derfor regulert mot vest fra 



sjøen i en 500 meter trase over eiendom og stopper når den treffer Svartskogveien ca 65 høydemeter 
høyere.  
 

Det er dog et betydelig avvik mellom den reelle stien som er opparbeidet og hvordan kyststien er 

regulert, som tyder på dårlige undersøkelser i forkant. Kyststien fremstår ufullstendig i den siste delen 

opp mot Svartskogveien, den begrenser tilgang for allmenheten og er urimelig for grunneier. Vi ønsker 

å legge til rette for - og bidra til å utbedre dette, slik at eiendommen både blir mer tilgjengelig for 

allmenheten samtidig som den kan benyttes til boligformål.  

 
Dagens reguleringsplan åpner opp for en forsiktig fortetting og flere hus langs eksisterende veier hvor 
dette er naturlig og uten å «bygge ned» Svartskogs særpreg og egenart. Det fremstår da av flere 
grunner merkelig og urimelig at den delen av eiendommen som ligger langs Svartskogveien ikke er 
avsatt til boligformål: 
 

• Langs hele Svartskogveien forøvrig er det boligeiendommer.  
• Det kreves minimale inngrep i naturen for å anlegge bolig på denne eiendommen langs veien, 

noe som også er årsaken til at kommunen selv i forbindelse med pågående VA-arbeid vil 
benytte vår eiendom til riggplass. 

• De to nærmeste nabo-eiendommene Svartskogveien 4 og 5 som begge var uten boliger i 2015 
da området ble regulert, ble regulert til boligformål (gule), mens vår eiendom forble LNF2 
(uregulert/grønn) 

• Eiendommens areal langs veien (som for øvrig utgjør en begrenset del av eiendommen), ligger 
utenfor 100-metersbeltet fra sjøen og eventuell bebyggelse vil ikke ha noen fjernvirkning fra 
sjøen. 

• Den delen av eiendommen som ligger innenfor 100-metersbeltet vil fortsatt kunne være LNF. 
Det er allerede etablert praksis i reguleringen på at eiendommer med strandlinje kan være 
delt mellom B4 og LNF (235/28 og 235/43) 

 
Den delen av eiendommen som egner seg godt til boligformål har tilstrekkelig areal til 1 eller 2 
eneboliger evnt et flertall mindre boliger som kan tilpasses en eldre aldersgruppe. Man ser jo i dag at 
lokalbefolkningen velger å flytte fra Svartskog når de blir eldre, fordi det ikke finnes et egnet 
boligtilbud. Eiendommen ville egnet seg godt til et «seniorprosjekt» både med tanke på størrelse, 
nærhet til rekreasjonsområder og nærhet til «sentrum» med servicetilbud som kollektivtransport og 
Svartskog Kolonial.  
 
Denne eiendommen kan fint utvikles til boligformål utenfor 100-metersbeltet med en fornuftig 
plassert kyststi som integrert del av prosjektet.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Tommy Gaustad 
Wenche Skjæran 
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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:  Bålerud 

Adresse:  Svartskogveien 6 

Gnr/bnr 235/38 

Forslagsstiller: Grunneier (Tommy Gaustad & 
Wenche Skjæran 

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

Vedlagt i notat 

Områdets størrelse i m2  18.000 m2 

Beskrivelse/dagens bruk LNF2 (uregulert) 

Formål i gjeldende kommuneplan  

Hensynssone i gjeldende kommuneplan  

Foreslått arealformål   

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

 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Delvis bebygd 
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Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

 

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
 

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. 

 
8 km til jernbane 
200 meter til nærmeste busstopp 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og 

sykkelvei 

 
 
Direkte adkomst offentlig vei 

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? 

 
200 meter til Svartskog kolonial 
 
 

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

 

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

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

 
VA under etablering 

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

Barnehage finnes lokalt, 8 km til 
skole, omsorgsboliger, sykehjem 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

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

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

 

Trafikk   
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Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 

 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 

støysone?  

 

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? 

 

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

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

våtmarksområder? 

 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 

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

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

 
 
 
 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 

 

Eventuelle andre vurderinger: viser til separat notat 
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