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1.

Innledning – hva er et planprogram?

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy og inneholder to deler: en
samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen fastsetter kommunens mål for samfunnsutviklingen og
kommunale tjenester. Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk i planperioden, både
vern og utvikling.
Samfunnsdelen for Nordre Follo kommune ble vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo kommune i
desember 2019. Samfunnsdelen peker ut fire satsingsområder med mål og strategier, samt ti
arealstrategier som gir føringer for utbyggingsmønsteret og framtidig arealbruk.
Det ble i mai og juni 2019 vedtatt arealdeler for de to tidligere kommunene Ski og Oppegård. Disse
arealdelene gjelder inntil ny felles arealdel for Nordre Follo er vedtatt.
Gjennom planstrategien for Nordre Follo vedtatt i april 2020 har kommunestyret besluttet at
samfunnsdelen skal gjelde for kommunestyreperioden, mens kommuneplanens arealdel rulleres med
oppstart i 2021.
Det følger av plan- og bygningsloven § 4.1 at det skal utarbeides et planprogram som grunnlag for
planarbeidet.
Et planprogram skal gjøre rede for
•
•
•
•

2.

formål med planarbeidet
utredningsbehov
grunnlag for konsekvensvurderinger og risiko- og sårbarhetsanalyse
plan- og medvirkningsprosess med frister og deltakelse

Mål for rullering av kommuneplanens arealdel

Nordre Follo kommune ble etablert 1.1.2020, etter sammenslåing av de to tidligere kommunene Ski
og Oppegård. Som opptakt til sammenslåingen samarbeidet de to kommunene om utarbeidelse av
ny kommuneplan. Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok kommuneplan 2019-2030,
samfunnsdel og arealdel i kommunestyrene i mai og juni 2019. Vedtatt samfunnsdel var identisk for
de to kommunene, og det nye kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok i desember 2019 at
samfunnsdelen skal gjelde videre for den nye kommunen.
Arealdelene for Ski og Oppegård vedtatt i 2019 gjelder inntil en ny arealdel er vedtatt. Delplanene er
basert på de samme arealstrategiene og inneholder mål og strategier som i all hovedsak er identiske.
Når vi nå skal utarbeide en samlet arealdel, gir det en ny mulighet for å sikre at arealdelen samlet
sett bygger opp om arealstrategiene og målene i samfunnsdelen.
Det er ventet høyere boligbygging i kommunen i årene framover sammenlignet med de siste ti årene,
blant annet som følge av at Follobanen åpner i 2022. Samtidig har kommunen store arealreserver til
boligformål. For å nå målene for samfunnsutviklingen og sikre en bærekraftig økonomi, er det viktig
med en tydelig prioritering av utbyggingsområder. Rullering av arealdelen gir også en ny mulighet til
å vurdere om det er arealer til utbyggingsformål som ikke er i tråd med de målene vi ønsker å oppnå,
og som bør tas ut av arealdelen.
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Mål for rullering 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.

3.

Føringer for planarbeidet

3.1 FNs bærekraftsmål
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i
vår tids største utfordringer, og være en del av grunnlaget for kommunenes samfunns- og
arealplanlegging. I Nordre Follo ligger bærekraftsmålene til grunn for kommuneplanens samfunnsdel
med arealstrategier, og vil også være førende for arbeidet med en ny arealdel.

3.2 Nasjonale og regionale føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. De nasjonale forventningene (2019-2023)
vektlegger følgende fire områder:
- Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
- Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
- Bærekraftig areal- og transportutvikling
- Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve
Dokumentet peker blant annet på FNs 17 bærekraftsmål som grunnlag for regional og kommunal
planlegging.
I mars 2021 la regjeringen fram en helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden som peker på plan- og
bygningsloven som et sentralt virkemiddel i forvaltning av land- og kystnære sjøarealer.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) veileder for kommuneplanens arealdel
I april 2021 la Kommunal- og moderniseringsdepartementet fram en ny veileder for
kommuneplanens arealdel. Nordre Follo kommune vil legge veilederen til grunn for arbeidet med
rullering av kommuneplanens arealdel.
Statlige retningslinjer og strategier
Retningslinjer fra staten brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og
markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. Sentrale retningslinjer og srategier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt 2021
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, fastsatt 2018
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 2014
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, fastsatt 2011
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, fastsatt 1995
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, fastsatt 1994
Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021)
Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi (2021)
Oppdatert nasjonal jordvernstrategi og forsterket jordvernmål (2021)

Statsforvalterens forventninger
Statsforvalteren i Oslo og Viken har gjennom brev datert 28.02.2021 kommet med sine forventninger
til kommunene, med et eget vedlegg som omhandler forventninger til kommunal arealplanlegging.
Statsforvalteren har en klar forventning til kommunene om å avgrense byggesonen, utvikle kompakte
byer og tettsteder, og konsentrere framtidig utbygging rundt kollektivknutepunkt. Statsforvalteren
peker på at det er et stort uutnyttet potensial for fortetting med kvalitet, transformasjon av bebygde
områder og gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Spredt boligutbygging bør kun være aktuelt i
de kommunene hvor det er lite utbyggingspress, og må begrenses i omfang.
Statsforvalteren peker på at kommunene bør legge frem en overordnet arealstrategi i
kommuneplanens samfunnsdel, med en politisk prioritering av utviklingen før innspill og
arealendringer blir vurdert konkret i arbeidet med arealdelen.
Statsforvalteren uttrykker videre forventninger til at kommunene jobber kunnskapsbasert,
systematisk og langsiktig med folkehelsearbeidet, og ivaretar boligsosiale hensyn i tråd med nasjonal
strategi for sosial boligpolitikk. Kommunene må planlegge for aldersvennlige samfunn og utjevning av
sosiale helseforskjeller, og iverksette tiltak i særlig levekårsutsatte områder.
Statsforvalteren understreker videre kommunenes ansvar for samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen, utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser som beslutningsgrunnlag for å
avgjøre om et område kan bebygges, og om det må tas spesielle hensyn som innarbeides i
planbestemmelser eller plankart.
Videre vektlegger Statsforvalteren klimatilpasninger, blågrønne strukturer, jordvern og forvaltning av
strandsone, vassdrag og vannkvalitet.
Statsforvalteren peker på at arealendringer som innebærer tap og fragmentering av leveområder er
den største trusselen mot naturmangfoldet.
Videre har Statsforvalteren forventninger til kommunenes planlegging for masseforvaltning og
snøhåndtering.
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Regionale føringer
Viken fylkeskommune utarbeidet sin første regionale planstrategi i 2020, Regional planstrategi 20202024: «Veien til et bærekraftig Viken». Planstrategien redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og
utfordringer, den vurderer langsiktige utviklingsmuligheter og tar stilling til hvilke spørsmål som skal
tas opp gjennom videre planlegging.
Planstrategien definerer behov for tre nye regionale planer som i all hovedsak vil erstatte gjeldende
regionale planer fra de tre tidligere fylkene som fra 2020 inngår i Viken. De tre nye regionale planene
er:
•
•
•

Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
Regional plan for kompetanse og verdiskaping
Regional plan for areal og mobilitet

I tillegg er det vedtatt en samferdselsstrategi for Viken for 2022-2033, og en vannforvaltningsplan for
Innlandet og Viken har vært på høring i kommunene.
For tidligere Akershus fylke er det utarbeidet en rekke regionale planer som gir føringer for
kommunens planlegging.
De mest sentrale føringene for kommunens arealplanlegging ligger i Regional plan for areal og
transport for Oslo og Akershus (RP-ATP) fra 2015, som er en felles strategisk plattform for hvordan
areal og transport kan samordnes bedre i regionen. Planen ligger til grunn for gjeldende arealdeler
for Ski og Oppegård. Oslo, Viken og bybåndskommunene samarbeider om å følge opp planen. I
arealdelen skal det blant annet defineres en «grønn grense» for vekstområder, eller det vi har valgt å
kalle avgrensing av «prioriterte utbyggingsområder».
Disse regionale planene gjelder inntil de tre nye regionale planene for Viken er vedtatt:
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus, vedtatt 2015
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016 – 2030
Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus, vedtatt 2018
Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025
Regional plan for klima og energi i Akershus, vedtatt 2018
Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus, vedtatt 2019
Regional plan for masseforvaltning i Akershus, vedtatt 2016
Regional plan for vannforvaltning for Innlandet og Viken

3.3 Byvekstavtalen for Oslo og Akershus
Nordre Follo er part i Byvekstavtalen for Oslo og Akershus, som trådte i kraft i november 2020.
Øvrige parter i avtalen er staten, Viken fylkeskommune og kommunene Bærum, Lillestrøm og Oslo.
Det overordnede målet med byvekstavtalene er å redusere klimagassutslipp fra veitrafikken og nå
nullvekstmålet for personbiltrafikken i storbyområdene. Med avtalene ønsker man å skape et
forpliktende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene om en mer samordnet areal- og
transportutvikling.
I byvekstavtalen for Oslo og Akershus går staten inn med betydelige økonomiske midler til
miljøvennlig samferdselsinfrastruktur i hovedstadsområdet. Kommunene på sin side forplikter seg til
å følge opp sine arealforpliktelser fra den regionale planen for areal og transport, blant annet ved å
fortette ved kollektivknutepunkt og praktisere en restriktiv parkeringspolitikk i sentrumsområder.
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3.4 Kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunale føringer
Kommuneplanens samfunnsdel viser hvordan Nordre Follo kommune skal bidra til å oppfylle FNs
bærekraftsmål. Samfunnsdelen peker ut fire satsingsområder: Sammen for en ny kommune, Trygg
oppvekst, Aktiv hele livet og Byvekst med grønne kvaliteter.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdelene for Ski og Oppegård har en rekke mål og strategier
som gir føringer for rullering av kommuneplanens arealdel. Det samme gjelder mål i temaplaner og
strategier som er vedtatt etter 2020. De mest relevante føringene fra samfunnsdelen og vedtatte
temaplaner/strategier er tatt inn i tabellene nedenfor.
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I tillegg er det flere planer under arbeid som vil gi føringer inn i kommuneplanarbeidet, blant annet
kommunedelplan for naturmangfold, temaplan for mobilitet, temaplan for vannmiljø og avløp og
boligstrategi.

Helsetilstanden og påvirkningsfaktorer i Nordre Follo
Oversiktsdokumentet fra 2019 peker på fem hovedutfordringer i Nordre Follo:
• Sosiale helseforskjeller
• Psykisk helse og livskvalitet hele livet
• Utenforskap
• Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn
• Fysisk helse og levevaner
SSB har levert levekårsindikatorer fordelt på ungdomsskolekretser i Nordre Follo kommune. Levekår
er viktige premisser for helse og livskvalitet, og handler om økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold,
samt utdanningsforhold. De som har lang utdanning og god økonomi lever lenger og har færre
helseproblemer. Levekår har betydning for motivasjon og evne til å opprettholde helsefremmende
levevaner som regelmessig fysisk aktivitet, sunt kosthold, og avhold/måtehold i bruk av tobakk og
andre rusmidler.
Samlet sett skårer Nordre Follo bedre enn landsgjennomsnittet på alle de åtte utvalgte indikatorene.
Kommunen har eksempelvis en nesten 40 prosent lavere andel av innbyggerne som bor i leid bolig og
om lag 15 prosent lavere andel barn med barnevernstiltak enn gjennomsnitt for landet. Går vi ned på
ungdomsskolekretser finner vi at det er noe variasjon internt i kommunen.

Kilde: SSB 2018

Befolkningsutvikling
Nordre Follo har utarbeidet nye befolkningsprognoser for perioden 2022 til 2042. I hovedalternativet
er det lagt til grunn en utbyggingstakt på 550 boliger de første tre årene, før utviklingen avtar til om
lag 400 boliger per år. Boligbyggingen er forventet å bli høyere enn den har vært de siste ti årene,
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blant annet som en effekt av Follobanen. Ut fra hovedalternativet forventer vi denne demografiske
utviklingen:
•

Befolkingen øker med om lag 14 000 personer (23 prosent) i perioden fra 2021-2042. Det
tilsvarer en årlig befolkningsvekst på cirka 1 prosent.

•

Alderssammensetningen i befolkningen kommer til å endre seg betydelig i årene framover.
Andelen eldre over 80 år vil øke fra 4,6 prosent i 2022 til 7,3 prosent i 2042. Det er lav
innflytting til Nordre Follo i denne aldersgruppen, så veksten i denne aldersgruppen er
primært dagens innbyggere som blir eldre.

Behovsanalyser – kommunens behov for areal til formålsbygg
Som grunnlag for utarbeidelse av en langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP), er det
utarbeidet behovsanalyser innenfor skole, barnehage, helse og omsorg og idrett. Behovsanalysene er
basert på nye befolkningsprognoser for perioden 2022 til 2042.
Behovsanalysene identifiserer behov for nye formålsbygg og idrettsanlegg som i noen grad vil kreve
at det settes av arealer i kommuneplanen.

4. Utredningstemaer i planarbeidet
For å sikre at arealdelen bygger opp om kommunens mål for samfunnsutviklingen, er det behov for å
svare på disse utfordringene:
•
•
•
•

Klima- og miljøvennlig by- og stedsutvikling
Boligforsyning og sosiale boformer
Lokalisering av næringsvirksomhet
Tilpasning til klimaendringer – overvannshåndtering og grunnforhold

Etter at kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel har vi vært og er i en
pandemisituasjon. Det er liten tvil om at de erfaringene vi har fått gjennom pandemien, vil påvirke
framtidig areal- og samfunnsplanlegging, men hvilke konsekvenser vi vil se av pandemien, er det
fortsatt tidlig å si noe om. Vi har tatt i bruk digitale verktøy og hjemmekontor på en måte som kan
påvirke mobilitet, boligpreferanser, flyttemønstre og arbeidsplasslokalisering og -utforming. Vi har
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sett verdien av og økt bruk av nærrekreasjonsområder og uteoppholdsarealer. Pandemien har også
forsterket sosiale ulikheter.
Temaene ovenfor inneholder problemstillinger på ulike nivåer. Det vil bli utarbeidet
kunnskapsdokumenter, enkle notat eller saksframlegg for politisk behandling, ut fra behovet for
politiske avklaringer underveis. Ny kunnskap vil bli tatt i bruk for avveining mellom ulike
arealbruksinteresser, utforming av kommuneplanbestemmelser og retningslinjer. I tillegg til
problemstillingene som er skissert ovenfor, vil det være behov for å belyse mer avgrensede temaer i
planarbeidet som parkeringspolitikk, hensynet til kulturminner og kulturmiljøer, lokalisering av
formålsbygg og arealer til ulike funksjoner som snødeponi, masseforvaltning, gravplasser med videre.

4.1 Klima- og miljøvennlig by- og stedsutvikling
Kommuneplanens arealdel er et viktig verktøy for en samordnet areal- og transportutvikling som er
klima- og miljøvennlig. Målene og arealstrategiene fra kommuneplanens samfunnsdel legges til
grunn for videre arbeid. De viktigste premissene for by- og tettstedsutviklingen er at hovedtyngden
av veksten skal skje i Ski og på Kolbotn, og i gangavstand til jernbane og områder med høyfrekvente
bussruter. Videre skal veksten skje «innenfra-og-ut» med høyest arealutnyttelse nær
jernbanestasjonene i Ski og på Kolbotn.
I februar 2021 vedtok kommunestyret temaplan for klima og energi. Ett av målene i klima og
energiplanen er at 85 prosent av all boligbygging og næringsutvikling skal skje i de prioriterte
utbyggingsområdene eller innenfor 10 minutters gangavstand fra jernbanestasjoner.
Nordre Follo kommune har store arealreserver til boligformål. Samlet potensiale for boligbygging for
alle områdene i gjeldende arealdeler er anslått til cirka 14 000 boenheter. Hvis vi legger til grunn en
boligbygging på i snitt 400 boliger per år, har vi en boligreserve for de kommende 35 årene.
Arealreservene ligger både innenfor og utenfor prioriterte utbyggingsområder, og de ligger både
innenfor og utenfor eksisterende byggesone. For å følge opp vedtatte mål og strategier i
samfunnsdelen og andre styringsdokumenter, er det viktig å gjøre en riktig prioritering av
utbyggingsrekkefølge. Nordre Follo kommune vedtok våren 2021 sin første langsiktige driftsanalyse
og investeringsplan (LDIP). I LDIP er det lagt til grunn en investeringsprofil som skal bygge opp om
kommuneplanens arealstrategier. Parallelt behandlet kommunestyret sak om prioritering av
utbyggingsområder, der alle områder avsatt til boligformål er vurdert opp mot arealstrategiene i
kommuneplanen og kapasitet i sosial og teknisk infrastruktur vedtatt i LIDP.
Ved gjennomgang av områder til boligformål, er det også gjort en vurdering av om arealene per i dag
er bebygde eller ubebygde. I tråd med målet om arealnøytralitet er det vedtatt at alle områder som
er helt eller delvis ubebygde, skal bli vurdert på nytt ved rullering av kommuneplanens arealdel.
I gjeldende kommuneplan er det pekt ut prioriterte utbyggingsområder knyttet til de fleste
jernbanestasjonene i kommunen. Det er ikke definert et «senterhierarki» som gir differensierte
føringer for utviklingen innenfor de prioriterte utbyggingsområdene, bortsett fra at arealutnyttelsen
skal være høyest nær jernbanestasjonene i Ski og på Kolbotn. Det vil styrke kommuneplanen som
styringsverktøy dersom arealdelen gir differensierte rammer for tetthet og funksjoner for de ulike
senterområdene. Det bør også gis en tydeligere definisjon og rammer for vedlikeholdsvekst for
lokalsamfunn/tettsteder som ikke er pekt ut som prioriterte utbyggingsområder.
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4.2 Boligforsyning og sosiale boformer
Kommuneplanens arealdel gir viktige føringer for boligforsyningen i kommunen, og virkemidler som
kan bidra til gode, trygge bomiljøer og nærhet til tjenester og servicetilbud.
Planens bestemmelser skal sikre at det bygges gode og attraktive byområder, som fremmer god
folkehelse og bidrar til aldersvennlige lokalsamfunn. Nordre Follo kommune skal, i tråd med mål fra
samfunnsdelen, vektlegge sosial bærekraft og sikre at alle bor trygt og godt. Dette skal vi oppnå
gjennom en god og variert boligutbygging, og føringer for bygningsutforming, boligstruktur,
offentlige rom, fellesskapsfunksjoner, sosial infrastruktur og kvalitet.
Fortetting nær jernbanestasjonene trekker til seg godt voksne innbyggere, selv om kommunen
vektlegger variasjon i boligtyper også i sentrumsområdene. Utbygging nær kollektivknutepunkt gir
høye boligpriser, noe som er en utfordring for barnefamilier og førstegangsetablerere. Kommunen
ønsker å analysere flyttemønsteret i områder rundt knutepunktene, og få kunnskap om i hvilken grad
generasjonsflytting bidrar til å opprettholde eller styrke rekrutteringen av barnefamilier i et område.
Det er et mål å legge til rette for at også barnefamilier har gangavstand til hverdagsfunksjoner.
Hensynet til trafikksikkerhet og trygg skolevei er viktig for å redusere bilbruken og være attraktiv for
denne målgruppen.
En økt andel av befolkningen som bor i mindre leiligheter, skaper behov for nye boformer med gode
fellesløsninger både innomhus og utomhus. Veksten i den eldre delen av befolkningen bidrar til at vi
må ha økt fokus på botilbud som gjør at eldre kan bli boende hjemme lengre og leve gode, aktive liv.
Fellesskapsløsninger kan motvirke ensomhet, og deleløsninger er positivt for miljøet. Tiden med
pandemi har skap økt bevissthet om verdien av gode uteområder og mulighet for nærrekreasjon.
Kommunen vil se på virkemidler som kan stimulere til at boligutviklere utforsker sosiale boformer og
bidrar til mangfold og kvalitet i boligmarkedet.

4.3 Lokalisering av næringsvirksomhet
I gjeldende plan legger kommunen til grunn ABC-prinsippet for næringslokalisering. Dette innebærer:
A. Det skal tilrettelegges for arbeidsplassintensive virksomheter i Ski og Kolbotn sentrum.
Detaljhandel skal lokaliseres i sentrumsområder.
B. Virksomheter med mange ansatte og besøkende skal lokaliseres i områder med høy
kollektivtilgjengelighet og med regulert parkeringstilgjengelighet.
C. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, engros, transport og industri skal lokaliseres på
strategisk viktige arealer nær riksveinettet.
Næringsstrukturen i Osloregionen er i endring. Arealkrevende logistikk og produksjon søker seg ut av
befolkningstette områder og mot rimeligere arealer knyttet til effektive transportårer. Kommunen
erfarer imidlertid en økende interesse for etablering av slik virksomhet nærmere Oslo enn tidligere,
blant annet som følge av elektrifisering av transporten. I gjeldene arealdel, delplan Ski og Oppegård,
heter det at logistikk og arealkrevende næring søkes etablert på de «best egnede steder i regionen».
Dette tilsier at spørsmål om lokalisering må drøftes på et regionalt nivå.
De fleste arbeidsplassene i Nordre Follo er knyttet til husholdningsrettede tjenester (varehandel,
servering, kommunale tjenester). Slike tjenester øker med økende befolkning og inntektsnivå, og
etablerer seg der folk bor. Det er et press på kommunen for å omgjøre areal fra næring til bolig i
sentrumsnære områder. For å skape levende og mangfoldige sentrumsområder, er det viktig å holde
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fast ved en tilstrekkelig andel næringsareal i sentrum. Netthandel, hentepunkter og varetransport gir
nye utfordringer for sentrumsområdene.
Det skjer også en etablering av plasskrevende varehandel og bransjeglidning over mot detaljhandel
utenfor sentrum, i konkurranse med sentrumshandelen. Etableringer av konkurrerende handel skjer i
stor grad utenfor kommunens grenser (eksempelvis Nygård i Ås kommune), noe som tydeliggjør at
dette er problemstillinger som må drøftes i et regionalt perspektiv. Kommunen vil ta initiativ til en
regional analyse av forhold knyttet til lokalisering av handel og arealkrevende lager- og
logistikkvirksomheter.

4.4 Tilpasning til klimaendringer – overvannshåndtering og grunnforhold
Klimaendringene påvirker oss gjennom endrede vær- og nedbørsmønstre og endringer i utbredelse
av arter, naturtyper og økosystemer. Selv om verden når klimamålene, vil vi i årene som kommer stå
overfor store klimaendringer, med konsekvenser også for arealplanleggingen.
Økte nedbørsmengder og eksisterende utfordringer med overvann gjør at vi må planlegge robuste
overvannsløsninger for fremtiden, og redusere påslipp av overvann til det offentlige ledningsnettet
der kapasiteten ikke er tilstrekkelig.
Målet er også å nå god vannkvalitet i vassdragene, og å fremme en helhetlige løsninger for
overvannshåndtering som ikke medfører skade på miljø og helse, bygninger og konstruksjoner.
Som grunnlag for rullering av kommuneplanens arealdel er det behov for oppdatert kunnskap og
analyser for å identifisere sårbare områder med hensyn til flom, skred og overvannsutfordringer. Det
er også behov for å gjennomgå planbestemmelser for å sikre hensynet til flomveier og
overvannshåndtering. Videre er det behov for å revidere hensynssoner for kvikkleire basert på ny
oppdatert kunnskap.
I henhold til statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i
kommunene, skal planprogram til kommuneplanens arealdel inneholde en vurdering av om hensynet
til klimaendringer innebærer behov for å oppheve eller revidere gjeldende reguleringsplaner.
Kommunen vurderer at det er mest hensiktsmessig å vurdere behovet for å oppheve slike planer i
arbeidet med selve arealdelen.

5. Grunnlag for vurdering av endringer i arealdelen
Gjennom kommuneplanens arealdel gjør kommunen en avveiing mellom vekst og vern, der statlige
og regionale føringer og kommunes mål og arealstrategier legges til grunn for vurderingene. Dersom
nye arealer skal legges ut til utbyggingsformål, skal konsekvenser for helse, miljø og samfunn utredes
i tråd med kravene i plan- og bygningsloven (KU-forskriften), og det skal gjøres en risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS) av arealendringen.

5.1 Kommunens arealstrategier som premiss for arealutviklingen
Ved oppstart av planarbeidet vil det bli åpnet for at private aktører kan sende inn forslag til endring
av arealformål i kommuneplanen. Det er viktig at planprogrammet gir tydelige føringer som kan bidra
til at de forslagene som kommer inn er i tråd med den utviklingen kommunen ønsker. Tydelige
føringer gir større forutsigbarhet og kan hindre at utbyggere, grunneiere, kommunen og andre
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aktører bruker ressurser på forslag som ikke vil nå fram. Arealstrategiene fra samfunnsdelen legger
viktige rammer for vurdering av foreslåtte endringer i arealdelen.
De ti arealstrategiene fra samfunnsdelen er:
1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder.
Hovedtyngden av veksten skjer i Ski, 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 i kommunen 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 ulike aldersgrupper.
4. Virksomheter med mange arbeidsplasser, detalj-handel og publikumsvirksomheter
lokaliseres i sentrum eller så nært at det er naturlig å bevege seg til fots mellom funksjonene
og sentrum.
5. Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og vektlegger
universell utforming.
6. Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og
grønnstrukturene i sentrum ivaretas, prioriteres og styrkes.
7. Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og ut til
tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier opprettholdes.
8. Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder styrkes og sikres
mot nedbygging og fragmentering.
9. Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord.
10. Folkehelse og samfunnssikkerhet legges til grunn for all kommunal arealplanlegging.

5.2 Arealnøytralitet og arealregnskap
I gjeldende arealdeler for Ski og Oppegård er det pekt på at arealer er en ikke-fornybar ressurs, og at
det i en bærekraftig utvikling ikke er rom for å forbruke naturarealer slik vi gjør i dag. Arealbruk
medfører tap av og fragmentering av leveområder, og er den desidert viktigste årsaken til tap av
naturmangfold. I tillegg vil klimaendringene medføre forandringer i de gjenværende økosystemene.
Gjeldende arealdeler har vedtatte mål om arealnøytralitet, det vil si å gjenbruke og fortette områder
som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Som en konsekvens av dette, vil alle uregulerte
områder med utbyggingsformål som er helt eller delvis ubebygde, bli vurdert ved rullering av
kommuneplanen. Dette gjelder i hovedsak områder satt av til boligformål, men også områder satt av
til næring og tjenesteyting. Områdene vil bli vurdert opp mot verdier knyttet til naturmangfold,
landskap, matproduksjon, rekreasjon, overvannshåndtering, klimaeffekt og kulturmiljø.
Arealdelen har også en målformulering om arealnøytralitet innenfor områder regulert til bebyggelse,
slik at hundremetersskoger og parker ikke endres. Denne delen av grønnstrukturen i kommunen vil
bli kartfestet som del av kunnskapsgrunnlaget for planprosessen.
Målet om arealnøytralitet vil bli vektlagt ved vurdering av innspill til nye utbyggingsområder. Ut fra
arealnøytralitet skal utbygging i hovedsak skje på allerede bebygd areal. Ved nedbygging av ubebygd
areal må utbygging vektes opp mot vernehensyn. Ubebygd areal skal kun tas i bruk når potensialet
for fortetting innenfor byggesonen er brukt opp og/eller tungtveiende samfunnsmessige hensyn
tilsier det.
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Prinsippet om arealnøytralitet kan innebære at man tillater nedbygging mot å kompensere dette ved
opparbeiding av arealer som skal erstatte de funksjonene som går tapt. Gjenskaping og restaurering
av natur og dyrka mark er imidlertid ikke uproblematisk, og plan- og bygningsloven gir begrenset
mulighet for å stille krav om erstatningsarealer. Å unngå nedbygging av verdifulle områder bør være
et prioritert tiltak for å oppnå arealnøytralitet, etterfulgt av avbøtende tiltak som kan gjøres for å
minimere konsekvensene dersom et område likevel bygges ned.
For å kunne følge opp målet om arealnøytralitet og sikre en bærekraftig forvaltning av kommunens
arealressurser, vil det bli utarbeidet et arealregnskap som viser utviklingen over tid, og hva slags type
arealer som eventuelt går tapt ved nedbygging. En god oversikt over naturverdiene i kommunen vil gi
grunnlag for en bærekraftig naturforvaltning. Kommunen deltar i to pilotprosjekter sammen med
Viken fylkeskommune og OsloMet-NIBR for å utvikle en god metodikk for arealregnskap.

5.3 Konsekvensutredninger og ROS-analyse
For alle endringer av arealformål i kommuneplanen skal det gjennomføres en konsekvensutredning
(KU) i henhold til KU-forskriften, der foreslått bruk av arealer blir vurdert opp mot kommuneplanens
mål og arealstrategier, samt konsekvenser for helse, miljø og samfunn. Miljødirektoratets veileder
for konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941) vil bli lagt til grunn for − Miljødirektoratets
veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941) KU-arbeidet. Det skal videre
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse av foreslåtte endringer. DSBs veileder
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2017) vil bli lagt til grunn for ROS-analysen, og
sentrale temaer er flom og overvann, grunnforhold og rasfare, drikkevann, ulykker,
høyspentledninger og forurenset grunn. Som vedlegg til planprogrammet følger et innspillskjema
som brukes av de som sender inn forslag til endring av arealformål, og som viser hvilke temaer som
vil danne grunnlag for konsekvensutredninger og risiko- og sårbarhetsanalyser.
Forslag som ikke er i tråd med føringer gitt i planprogrammet avvises tidlig, gjennom en første
grovsiling av innsendte forslag, og blir ikke gjenstand for full konsekvensutredning. Dette er i tråd
med Statsforvalterens anbefalinger og KMDs veileder for kommuneplanens arealdel. Et forslag til
grovsiling vil bli lagt fram til politisk behandling parallelt med sluttbehandling av planprogrammet. En
slik siling vil bidra til at kommunen ikke bruker ressurser på konsekvensutredning av innspill som ikke
vil føre fram.

6. Planprosess, medvirkning og framdrift
Det er satt som et mål for arbeidet med en ny arealdel at 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. Åpne planprosesser med mulighet til å
medvirke er lovpålagt gjennom plan- og bygningsloven (§ 5-1). En god medvirkningsprosess gir en
mer gjennomarbeidet plan og bidrar til bedre forankring og eierskap til planen.
Medvirkning ut mot innbyggere, næringsliv, lag og foreninger gir kommuneplanen bedre forankring
og sikrer at lokal kunnskap og ulike interesser blir fanget opp i planprosessen. Det skal legges særskilt
til rette for at barn og unge skal bli hørt i planprosessen. Det er også viktig å få til en god intern
forankring hos de kommunale faginstansene som skal jobbe med utarbeidelse og oppfølging av
kommuneplanen.
Videre er det sentralt i en god planprosess at arbeidet er godt forankret i folkevalgte organ, og at
planen blir til i en åpen og demokratisk prosess. Som en forberedelse til oppstart av planarbeidet, har
16

det våren 2021 blitt gjennomført to digitale folkevalgtsamlinger; en samling med fokus på å bli kjent
med våre lokalsamfunn, og en samling med utvalgte temaer med spesiell relevans for
kommuneplanens arealdel.
Administrasjonen har presentert utkast til planprogram for regionale og statlige myndigheter i et
såkalt planforum, for å fange opp signaler fra disse så tidlig som mulig.
De viktigste milepælene i planprosessen er vist i figuren nedenfor.
Ny figur legges inn i henhold til formannskapets vedtak.

Det er lagt vekt på at involvering i planarbeidet starter i en tidlig fase av planprosessen. Dette gir
mulighet for å drøfte premisser for utviklingen før det er tegnet nye forslag på plankartet.
Som vedlegg til planprogrammeter det utarbeidet en mer detaljert plan for kommunikasjon og
medvirkning med aktivitetsplan. Metoder for involvering og medvirkning vil være avhengig av
koronasituasjonen.

Nedenfor er vist viktige milepæler for politisk behandling. Framdriften er blant annet avhengig av
hvor mange forslag til endringer av arealformål som skal utredes videre, nye problemstillinger som
kommer opp i planprosessen og eventuelle konflikter knyttet til planforslaget, herunder innsigelser
fra regionale og statlige myndigheter.

Kommuneplanens areadel – framdrift med politisk behandling
Tidspunkt
Aktivitet
2021
26. august
September
8. sept. til
1. nov.
Sep. - nov.

Forslag til planprogram 1. gangs behandling
Vedtak om oppstart
Oppstart av planarbeidet varsles
Offentlig ettersyn av planprogram

Politisk
behandling/involvering
Formannskapet

Informasjonsmøter og åpent plankontor

1.nov.

Høringsfrist og frist for innspill til arealdelen

4.nov.

Folkevalgtsamling

Kommunestyrets
medlemmer

Planprogram – 2. gangs behandling
Utarbeide planforslag
Faglige utredninger og analyser
Konsekvensutredning og ROS av forslag til endring
Medvirkning fase 1

Formannskapet

2022
3.febr.
Jan. - juni

Febr. - april
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September
Oktober november
August
Medio sept.

2023
Mars

Dialog/verksted med utvalgte grupper
Folkevalgte
Grupper av innbyggere/organisasjoner/næringsliv
Forslag til arealdel 1. gangs behandling

Formannskapet

Åpne høringsmøter
Høringsfrist
Medvirkning fase 2
Dialog/verksted med utvalgte grupper
Folkevalgte
Grupper av innbyggere/organisasjoner/næringsliv
Sluttbehandling av kommuneplanens arealdel

Kommunestyret
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Vedlegg 1
Temaer i konsekvensutredning og ROS-analyse av arealinnspill
Når forslag til endring av arealformål har kommet inn, vil kommunen vurdere om innspillene er i tråd
med føringer gitt i planprogrammet. Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene, vil ikke
bli anbefalt tatt med videre. Dette skjer gjennom en første siling parallelt med vedtak av
planprogrammet.
Innspill som anbefales tatt med videre. utredes basert på metodikken i T-1493 Konsekvensutredning
av arealdelen og Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941).
ROS-analyse gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i kommunens planlegging
(DSB, 2017).
Oversikten nedenfor viser hvilke temaer som tas med i konsekvensutredningen av arealinnspill til
kommuneplanen, og hvilket kunnskapsgrunnlag som skal brukes. Temaene er i samsvar med skjema
for arealinnspill som fulgte ved høring av planprogrammet (vedlegg 2 her). Det må tas høyde for at
noen av temaene og kunnskapsgrunnlagene kan endre seg i løpet av planprosessen.
Det er kommunen som har ansvar for å gjennomføre konsekvensutredning og ROS-analyse.

Samfunn
a) Kommunens langsiktige arealstrategier og strategi for arealnøytralitet
Kommunen har ti langsiktige arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt av
kommunestyret i desember 2019. Arealstrategiene er gjengitt i planprogrammet i kapittel 5.1.
Arealnøytralitet er tatt inn i gjeldende arealdeler for Ski og Oppegård, vedtatt i de tidligere
kommunestyrene i mai og juni 2019.
Arealstrategiene og strategi for arealnøytralitet blir brukt som ramme for vurdering av
arealinnspillene.
b) Transportbehov, kollektivdekning, trafikksikkerhet
•
•
•
•

Avstand til nærmeste jernbanestasjon
Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste jernbanestasjon? Avstand til nærmeste
busstopp.
Adkomstløsning
Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei

c) 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?

d) Barn og unges oppvekstvilkår
•

Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet
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Kunnskapsgrunnlag
Kommuneplanens samfunnsdel, gjeldende arealdel og planprogrammet kapittel 5, Kommunekart
med barnetråkk, Oversiktsdokument – helsetilstanden og påvirkningsfaktorer.
Gjennom en analyse av næringsutvikling sett i et regionalt perspektiv, forventer kommunen å få ny
kunnskap om egnethet for ulike typer næring, arealreserver og arealbehov framover.

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet (se også miljø og naturressurser)
Kravet til ROS-analyse etter plan- og bygningsloven §4-3 gjelder alle planer for framtidig utbygging i
kommuneplanens arealdel. ROS-analysen gjennomføres og dokumenteres som del av
konsekvensutredningen. ROS-analysen vil bli gjennomført i tråd med DSB-veileder
«Samfunnssikkerhet i kommunens planlegging» (DSB, 2017). Temaer som vil bli vurdert i denne
sammenhengen er flom og overvann, grunnforhold og rasfare, ulykker, høyspentledninger og
forurenset grunn.
a) Teknisk infrastruktur
•

Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett (fjernvarme, fiber) og renovasjon

b) Flom og overvann
•
•
•

Arealer til flomveier
Medfører tiltaket endring av flomveier?
Overvannsanlegg

c) Drikkevann
•

Avstand til drikkevannskilde og tilførselsbekker

d) Trafikk
•

Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av økt belastning.

Kunnskapsgrunnlag
Kommunekart, kommunens overordnede ROS, Klimahjelperen (DSB 2015), DSB sin kunnskapsbank
med tilhørende kartløsninger.
Gjennom en egen utredning knyttet til overvann og skred, vil kommunen identifisere sårbare
områder og få et oppdatert kunnskapsgrunnlag knyttet til grunnforhold, flomveier og
overvannsutfordringer.

Miljø og naturressurser
Endring av arealformål vil ofte gå ut over og redusere kvaliteten på natur-, landbruk-, friluftsliv- og
kulturverdier og ressurser. Det skal derfor utredes hvilken konsekvens endret arealformål får for
disse interessene. Aktuelle temaer er: registrerte naturtyper, trua arter, utvalgte naturtyper,
prioriterte arter, nøkkelbiotoper, registrerte friluftsområder, myrområder, skog og jordbruksverdier.
Endring av arealformål kan ha betydning for støy, luftforurensing, grunnforhold og overvann.
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Forurensning, klimagassutslipp, støy
•
•
•

Fører tiltaket til støy og forurensning?
Fører tiltaket til økte klimagassutslipp?
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
•
•

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?

Kunnskapsgrunnlag
Kommunekart, www.kart.naturbase.no , www.miljødirektoratet.no
Rullering av kommuneplanen pågår parallelt med utarbeidelse av kommunedelplan for
naturmangfold for Nordre Follo og vil ta hensyn til nye registreringer og kunnskap fra dette
planarbeidet. Det samme gjelder oppdatert kunnskap fra andre temaplaner, som temaplan for klima
og energi og temaplan for vannmiljø og avløp.
Kommune deltar i to pilotprosjekter knyttet til utvikling av arealregnskap/naturregnskap, og vil
gjennom dette delta i metodeutvikling som legges til grunn i kommuneplanarbeidet.
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Vedlegg 2

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:
Adresse:
Gnr/bnr
Forslagsstiller:
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og
utsnitt av kart som viser arealinnspillet
Områdets størrelse i m2
Beskrivelse/dagens bruk
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?
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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?
Transportbehov, kollektivdekning,
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon
- Hvor ofte går det buss til Oslo sentrum/nærmeste
jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste
busstopp.
Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale
konsekvenser
- Adkomstløsning
- Avstand til offentlig 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?
Barn og unges oppvekstvilkår
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet
Teknisk infrastruktur
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett
(fjernvarme, fiber) og renovasjon
Avstand til offentlig tjenester
- Skole
- Barnehage
- 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
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av
økt belastning.

Miljø og naturressurser
Forurensning og klimagassutslipp
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-

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:
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