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1. Innledning 

Oppegård kommune skal utarbeide områderegulering med konsekvensutredning for Nedre 

Ekornrud. Området er avsatt til boligbebyggelse, og hensikten er å regulere i tråd med 

dette.  

 

Dette planprogrammet angir hvilke utredninger som skal gjennomføres i 

konsekvensutredningen. I tillegg redegjør planprogrammet for formålet med planarbeidet, 

planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning og hvilke alternativer som 

vil bli vurdert. 

 

Forslag til planprogram sendes på høring samtidig som det blir varslet oppstart for 

planarbeidet. I høringsperioden kan berørte parter og interessenter gi innspill til arbeidet. 

Planprogrammet vil justeres på bakgrunn av ev. innspill. Deretter skal planprogrammet 

stadfestes i utvalg for miljø og plan. Når planprogrammet er stadfestet er rammene for det 

videre reguleringsarbeidet formelt fastlagt. 

 

2. Bakgrunn 

Planområdet er avsatt til boligbebyggelse og barneskole i kommuneplanen 2011-2022. 

Kommunen eier hele planområdet. Planområdet er ubebygd og uregulert. 

 

Kommunestyret behandlet en sak om salg av kommunale eiendommer 19.6.2017 (sak 

39/2017). Kommunestyret vedtok at Nedre Ekornrud skal selges i tråd med rådmannens 

anbefalinger (vedtakspunkt 15).  

 

Rådmannens anbefaling var: 

 

«Eiendommen gnr 41 bnr 35, Nedre Ekornrud, har et areal på i alt 216 000 m
2
. 

Eiendommen er i hovedsak ikke regulert. I kommuneplanen er de delene av eiendommen 

som har de aller største verdiene som tur- og rekreasjonsområde avsatt til LNF. Et område 

på ca 47 700 m
2
 er avsatt til fremtidig boligbebyggelse (felt B4 i kpl) og en annen del på ca 

8 800 m
2
 er avsastt til barneskole. Arealene som er avsatt til boligformål og barnehage 

ligger sentralt ved Myrvoll og rådmannen mener at deler av det bør kunne ha høy 

arealutnyttelse.  

 

Anbefaling for salgsprosess: Rådmannen fremmer en planavklaringssak om en kommunal 

områderegulering av feltene avsatt til utbygging i kommuneplanen. I områdereguleringen 

må det avsettes nødvendig areal til fremtidig kommunalt tjenestebehov i området. 

Områdereguleringen må avklare rammer for fremtidig utbygging og krav til etablering av 

infrastruktur slik at det gis den økonomiske forutsigbarhet for kjøper som er nødvendig for 

at eiendommen kan oppnå riktig pris. Etter vedtatt områderegulering legger rådmannen de 

arealer som er avsatt til boligformål ut for salg». 

 

Rådmannen fremmer ikke en planavklaringssak, siden formannskapet likevel skal behandle 

forslag til planprogram.  
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2.1 Formål med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å lage en helhetlig plan som definerer overordnete mål 

og føringer for boligutvikling i Nedre Ekornrud. Planarbeidet skal avklare fremtidig 

arealbruk, forholdet mellom boligutbyggingen og landskapet, og etablering av nødvendig 

infrastruktur.  

2.2 Plantype 

Det skal utarbeides en områdereguleringsplan iht. plan- og bygningslovens § 12-2.  

 

En områderegulering utarbeides av kommunen på steder det er behov for å gi detaljerte 

områdevise avklaringer av arealbruken. Områderegulering følges opp enten med 

detaljregulering for delområder, eller med byggesøknader. Områdereguleringen for Nedre 

Ekornrud skal gi rammene for utforming av detaljreguleringer.  

2.3 Planområdet 

Planområdet er sentralt i Oppegård kommune, nær Myrvoll stasjon. I øst og sør grenser det 

til næringsområder, i nord og vest til LNF. 

 

Området avsatt til utbygging i kommuneplanen er ca. 56,5 dekar. Planområdet er ubebygd, 

med skogkledt kolle i øst, og slette i vest. Det går kjørbar grusvei gjennom planområdet.  

 

 

 

Avgrensning 

Avgrensingen er bestemt av kommuneplanens formål, eiendomsgrenser og veiformål. 

Planavgrensningen inkluderer deler av fylkesvei 152 (Skiveien) og en næringseiendom, for 

å se på behovet for å bygge om kryssløsningen.  

 

Eierforhold 

Kommunen eier størstedelen av arealet innenfor planavgrensningen. Fylkeskommunen eier 

Skiveien (fylkesvei 152). Næringseiendommen øst for fylkesveien er privat.  
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2.4 Vurdering av krav om konsekvensutredning 

Vurdering av utredningsplikten 

Tiltaket er vurdert etter plan- og bygningslovens kapittel 4 «generelle utredningskrav» og  

forskrift om konsekvensutredning. I pbl § 4-2 står det:” For reguleringsplaner som kan få 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og 

beskrivelse – konsekvensutredning (KU) – av planens virkninger for miljø og samfunn.” 

 

Forskrift om konsekvensutredninger § 6 bokstav a). beskriver hvilke «planer og tiltak som 

alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding». Her er det krav om 

konsekvensutredning hvor det skal reguleres nye boligområder som ikke er i samsvar med 

overordnet plan.  

 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til fremtidig boligbebyggelse, offentlig eller 

privat tjenesteyting og LNF. Planområdet grenser til LNF i nord og vest, og kombinert 

bebyggelse og anlegg i øst. Det må i planarbeidet vurderes om plassering av boligfeltet er 

plassert optimalt med hensyn til landskapet. Behovet for offentlig eller privat tjenesteyting i 

området (barnehage eller barneskole) må også vurderes. Dersom det foreslås å endre 

arealformål fra kommuneplanen i områdeplanen, må planen konsekvensutredes.  

 

Planen kan komme i konflikt med verdifulle landskap, som definert i kommuneplanen: «I 

videre planlegging må avgrensing av området vurderes med hensyn til å sikre en mest 

mulig ubrutt horisontlinje rundt Gjersjøen». Hvorvidt det er truede arter eller naturtyper i 

området, må avklares gjennom reguleringsarbeidet. 

 

Med bakgrunn i dette er det vurdert at det skal utarbeides et planforslag med 

konsekvensutredning. Hensikten med konsekvensutredningen er å synliggjøre hvilke 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn områdereguleringen kan føre med seg. Hva KU-

en skal inneholde står i punkt 6: konsekvenser og utredningsprogram. 

 

Innhold i planprogrammet 

I forkant av reguleringsarbeidet skal dette planprogrammet vedtas. Planprogrammet setter 

rammene for planarbeidet, og beskriver: 

- hensikten med planarbeidet 

- prosess og fremdrift 

- medvirkning 

- vurderingsalternativer  

- utredningsbehov 

 

Utkastet til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig som oppstart av 

planarbeidet kunngjøres. 

3. Forutsetninger for planarbeidet 

Disse overordnede planene og retningslinjene anses å være mest relevant for plansaken: 

3.1 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Naturmangfoldloven 

Formålet med naturmangfoldloven er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige 

og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
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også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 

fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

 

Alle kommunale planer skal vurderes i henhold til naturmangfoldloven. Særlig aktuelt er 

lovens kap. II, III og IV. 

Folkehelseloven 

Formålet med folkehelseloven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, 

herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 

helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og 

somatisk sykdom, skade eller lidelse. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Formålet med forskriften er å: 

a) Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold 

b) Sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og 

sosiale, som kan ha negativ innvirkning på helsen 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021 og regionalt 

tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 

Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en 

helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Planområdet har avrenning til 

Gjersjøvassdraget, som er en del av vannregionen Glomma/Indre Oslofjord. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. 

Nasjonal transportplan 2018-2029 inkl. nasjonal sykkelstrategi 

Ressursbruken skal bidra i retning av tre hovedmål 

- Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

- Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

- Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

Nasjonal sykkelstrategi 2014–2023 er en del av Nasjonal transportplan (NTP) og beskriver 

mål og virkemidler for å oppnå økt sykling i Norge. 

Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging 

Kommunene skal gjennom sin planlegging, myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere 

og bidra til reduserte klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging. 

Rikspolitiske retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

Retningslinjene stiller blant annet krav om at barn og unge blir ivaretatt i 

planleggingsprosessene. Det stilles krav til fysisk utforming slik at anlegg som skal brukes 

av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområder som er i 

bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatningsareal. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/regional-plan-vedtatt-fylkesting-2016-2021/regional-plan-vannregion-glomma.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/tiltaksprogram-2016-2021/tiltaksprogram-vannregion-glomma-2016-2021.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/plandokumenter/2016-2021/tiltaksprogram-2016-2021/tiltaksprogram-vannregion-glomma-2016-2021.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-33-20162017/id2546287/sec1
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/Miljovennlig+transport/Sykkeltrafikk/Nasjonal+sykkelstrategi
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/planretningslinje-klima-energi/id575764/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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Universell utforming i planlegging 

Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på 

personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes 

innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige 

samfunnsområder. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T- 1442/2016) 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 

bebyggelse med støyfølsom bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser 

ved etablering av nye støykilder, som for eksempel veianlegg, næringsvirksomhet og 

skytebaner. For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan- og 

bygningsloven. 

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T- 1520) 

Hensikten med anbefalingene i denne retningslinjen er å sikre og legge til rette for en 

langsiktig arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer. 

 

Retningslinjen skal bidra til å ivareta hensynet til menneskers helse og trivsel gjennom 

- å gi anbefalinger for når og hvordan lokal luftforurensning skal tas hensyn til ved 
planlegging av virksomhet eller bebyggelse 

- å gi anbefalinger med hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra 
luftforurensningsforhold, samt vurdere behovet for avbøtende tiltak 

 

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

Første del av dokumentet omhandler gode og effektive planprosesser. Andre del omhandler 

planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt. Tredje del omhandler 

planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt. 

3.2 Regionale føringer og retningslinjer 

 

Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus 

Mål for planen er at 

- Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa 
- utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling 

og bevaring av overordnet grønnstruktur 
- transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, til 

resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med 
tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport 

 

Fylkesmannens forventningsbrev 2017 

Fylkesmannen legger vekt på å gi innspill til kommuneplaner. I arbeidet knyttet til 

kommuneplanens samfunnsdel vil Fylkesmannen særlig rette fokus mot barn og unge og 

boligsosiale hensyn. Innspill til arealplanleggingen vil vektlegge oppfølgingen av nylig 

vedtatte regionale planer for areal og transport og masseforvaltning. Fylkesmannen vil ha 

fokus på fortetting med kvalitet, grønn grense og klimahensyn. 

Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018 

Hensikten med planen er at den skal bli et redskap til å ta vare på og bruke de store 

kulturminneverdiene i fylket på en god og langsiktig måte. Den skal avklare roller og ansvar, 

og gi større forutsigbarhet for kommunene og utbyggere. Den skal også legge grunnlag for 

bedre dialog og samarbeid med kommunene, fylkesmannen, museer, frivillige 

organisasjoner , fagmiljøer og næringsliv. 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/universell-utforming-i-planlegging/id621728/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2526240/
https://www.regjeringen.no/contentassets/3b1e1d20ee364e61ab2949814a9212ca/t-1520.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
file:///C:/Users/metklepp/Downloads/Regional%20plan%20for%20areal%20og%20transport%20i%20Oslo%20og%20Akershus%20(5).pdf
https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/123022/Forventningsbrevet%202017.pdf
file:///C:/Users/metklepp/Downloads/Fylkesdelplan%20for%20kulturminner%20og%20kulturmilj%25C3%25B8er%20i%20Akershus%202007-2018%20(1).pdf
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3.3 Kommunale føringer og vedtak 

 

Kommuneplan 2011-2022 

Kommuneplanens strategier, bestemmelser og krav til utredninger er relevante for 

planarbeidet.  

Kommuneplanens føringer for Nedre Ekornrud/Strutåsen (B4): I videre planlegging må 

avgrensing av området vurderes med hensyn til å sikre en mest mulig ubrutt horisontlinje 

rundt Gjersjøen. Det samme gjelder boligenes høyder. Nye vann- og avløpsledninger er 

nødvendig før utbygging. Atkomst skal være fra Peder Sletners vei. 

 

Klima- og energiplan 2011-2015 

Planen inneholder målsettinger, strategier og tiltak for kommunens egen virksomhet og for 

lokalsamfunnet. Dette skal bidra til å redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser og 

skal være et overordnet perspektiv i områdereguleringen. Viktige tema er transport, 

energibruk i bygg og anlegg, avfall, gjenvinning og klimatilpasning. 

 

Sykkelstrategi for Oppegård 2010-2019 

Målet med strategien er å doble sykkelandelen av alle reiser fra 4 % til 8 % i perioden. 

Utvikling av sykkelveinettet er et mål for strategien. Følgende skal vektlegges ved valg av 

prinsippløsninger: 

- framkommelighet for transportsyklister 

- synliggjøring av sykkelruter 

- skille gående og syklende 

- sikkerhet for alle trafikantgrupper. 

 

Sykkelkart for Oppegård definerer dagens sykkelveinett med hovedruter, lokalruter og 

turruter. I planarbeidet blir det viktig å videreutvikle disse rutene, ved for eksempel å gjøre 

dem tydeligere, raskere, bredere og mer trafikksikre. 

Skolebruksplan 2016-2030 

Samlet sett har Oppegård kommune tilsynelatende god skolekapasitet. Nedre Ekornrud 

tilhører skolekretsen til Østli barneskole og Fløysbonn ungdomsskole. På grunn av stor 

utbygging på Myrvoll, forventes det betydelig økning i elevantallet i denne skolekretsen. 

Befolkningsframskrivingene viser så langt at Østli vil ha tilstrekkelig kapasitet i årene fram 

mot 2030. Men fordi nærområdene er i vekst, må utviklingen følges nøye. 

Det er forventet at Fløysbonn skole vil ha tilstrekkelig kapasitet fram til 2023. Det er planlagt 

stor utbygging av boliger i denne skolekretsen. Kommunestyret har vedatt at Hellerasten 

skole og Fløysbonn skole skal legges ned, og at det bygges en ny felles ungdomsskole på 

Sofiemyr til erstatning. 

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2011-2022 

Planen inneholder mål, utfordringer og strategier for kommunens befolkning. Hovedmålet er 

at Oppegårds befolkning er fysisk aktiv gjennom daglige gjøremål, egenorganisert aktivitet 

og deltakelse i idrett og friluftsliv. 

 

For å nå dette målet er det viktig at lokalmiljøene i kommunen innbyr til fysisk aktivitet. 

Spesielt ved utbygging og fortetting er det viktig å sikre arealer til fysisk aktivitet, 

grøntområder og grøntkorridorer i nær tilknytning til der folk bor.  

https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/3979056.2560.mmjmawj7iauiw7/kommuneplan_2011-22.pdf
https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/3979028.2560.pznqkz7i7p7z7j/110921+Klima_og_energiplan.pdf
https://isiteproduction.blob.core.windows.net/www-oppegardkommune-home-nsf/wwww8rbgb4-sykkelstrategi_2010_-_19/$FILE/sykkelstrategi_2010_-_19.pdf
https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/4053534.2560.ltkuikpulswszz/Skolebruksplan+2016-2030.pdf
https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/3979018.2560.l7paiklaktmkk7/110309+Temaplan_fysisk_aktivitet_idrett_og_friluftsliv_2011-2022.pdf
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Temaplan for trafikksikkerhet 2011-2014 

Planen er en gjennomgang av statistisk materiale; ulykkestall og trafikktellinger, samt 

forslag til trafikksikkerhetstiltak, både fysiske og ikke-fysiske tiltak. 

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015-2021 

Befolkningsvekst, klimaendringer, økende krav og forventninger knyttet til vann- og 

avløpstjenester og krav om et bedre vannmiljø medfører at Oppegård kommune står 

overfor mange utfordringer i årene fremover. 

 

Et satsningsormåde er å forsterke regionalt samarbeid for å verne Gjersjøen som 

drikkevannskilde.  

 

En hovedutfordringer et at Gjersjøen ligger nederst i et stort nedbørsfelt med høy grad av 

urbanisering, stor byggeaktivitet, og med hovedtransportårer både på vei og bane som går i 

gjennom feltet. Dette gjør kilden sårbar både i et langsiktig perspektiv og med tanke på 

akutthendelser. 

3.4 Andre planer av betydning for planområdet 

Det er ingen pågående planarbeider i nærområdet. 

4. Målsetninger for planarbeidet 

Områdereguleringen skal legge rammer for utbygging av boliger, med tilhørende teknisk 

infrastruktur og grønnstruktur, i tråd med kommuneplanen. Planen skal bygge på 

kommuneplanen og temaplaner som blant annet sykkelstrategien og klima- og 

energiplanen. 

 

Rammebetingelsene for utvikling av området er satt i kommuneplanen. På bakgrunn av 

dette er det satt disse tre målene for arbeidet: 

 

1. Det skal være et godt sted å bo 

 

2. Det skal være enkelt å la bilen stå og å leve miljøvennlig 

 

3. Det skal være enkelt å oppleve naturen 

 

 

https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/3979026.2560.pknnkna7usntzu/110428+Temaplan_trafikksikkerhet+2011+-+2014.pdf
https://www.oppegard.kommune.no/getfile.php/3979033.2560.q7lzn7kmlijakk/150615+Vann_og_avl%C3%B8p_hovedplan_kommunestyret.pdf
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5. Beskrivelse av tiltaket 

5.1 Sentrale temaer og problemstillinger i planarbeidet 

Boligstruktur, bomiljø og livsstil 

Hvilke boligtyper som bygges, og hvilke kvaliteter området har, har mye å si for hvem som 

etablerer seg i et område. Sammen med nærmiljø, har boligtyper også betydning for 

beboernes mulighet for en miljøvennlig livsstil. Planprosessen skal finne løsninger som 

sørger for gode bomiljø og gjøre det enkelt å velge en miljøvennlig livsstil.  

Behov for barnehage eller barneskole 

Ved felt B4 er det satt av 8800 kvm til offentlig eller privat tjenesteyting, med hensikt å 

bygge barneskole eller barnehage. I planarbeidet må behovet vurderes, og om området kan 

omreguleres til boligformål. 

Bevaring av kollen 

Øst i felt B4 er det en skogkledt kolle som er ca. 15 meter høyere enn sletten i vest. Det er 

bratte områder har betydning for hvordan området kan utnyttes. Det må undersøkes om 

kollen kan og bør bevares til friområde. 

Adkomst til området, vei, gang- og sykkel forbindelser  

Veiadkomst til Nedre Ekornrud skal være via Peder Sletners vei. Det skal ikke etableres 

bilvei gjennom området. Det må beskrives hvordan trygge gang- og sykkelveier til og fra 

området – til Kolbotn, Skiveien og Myrvoll stasjon – kan realiseres. 

Hensyn til friluftsliv 

Om og hvordan en utbygging påvirker friluftslivet i området må undersøkes. Hvordan nye 

turveier fra boligfeltet kan etableres, og turveier som ev. blir borte erstattes. 

Arts- og naturmangfold 

Planområdet grenser til LNF i nord og vest. For å kartlegge planområdets direkte påvirkning 

på natur og miljø iverksettes kartlegging av artsmangfold og naturtyper i planområdet 

Bekjempelse av fremmede arter 

Det er kjent at det finnes fremmede arter i planområdet. Planarbeidet må fokusere på 

hvordan disse artene kan bekjempes, og ikke spres videre.  

Drikkevann og folkehelse 

Planområdet ligger innenfor et stort nedbørsfelt der Gjersjøen ligger nederst. Det vurderes 

hvilke avbøtende tiltak som må iverksettes for at vannkvaliteten i Gjersjøen og 

Kolbotnvannet ikke påvirkes negativt av utbyggingen. 

Grunnundersøkelser 

Planområdet har vært fyllplass, og det er derfor nødvendig med vurdering av grunnen. 

5.2 Utviklingsscenarioer som skal vurderes i planarbeidet 

Forutsetninger og rammebetingelser for utforming av området er gitt av kommuneplanen og 

eget vedtak om igangsetting av områdereguleringen. Det skal utarbeides et forslag til 

områderegulering innenfor disse rammene. Nullalternativ (dagens situasjon) vil bli benyttet 

for å beskrive virkningene og konsekvensene av en utbygging. 
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6. Konsekvenser og utredningsprogram 

En konsekvensutredning skal beskrive: 

- dagens situasjon 

- hvordan planen vil påvirke viktige miljø- og samfunnsforhold 

- hvilke avbøtende tiltak som kan gjøres 

Konsekvensutredningen skal kartlegge vesentlige virkninger av planforslaget for miljø og 

samfunn i tråd med pbl. § 4.1 og forskrift for konsekvensutredning kapittel 5. Konsekvenser 

skal sammenstilles på en helhetlig og oversiktlig måte. 

Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i kjent kunnskap, og om nødvendig skaffe ny. 

Det foreligger allerede mye kunnskap om planområdet innen enkelttemaer, mens innen 

andre temaer vil det bli behov for ny kunnskap ut ifra utbyggingen som blir foreslått.  

I tabellen nedenfor følger temaer som er særlig relevante for å drøfte konsekvenser av 

planforslaget. Det vises ellers til kommuneplanens § 15 for opplisting av forhold som skal 

belyses i alle reguleringssaker. 

Alternativvurderinger og 0-alternativ 

Som sammenlignbart 0-alternativ defineres dagens situasjon, uten at det er gjennomført 

spesielle endringer i arealbruk, trafikksystem eller i den blågrønne-strukturen. 

Sammenstilling av konsekvenser 

Positive og negativer virkninger knyttet til utredningstema skal sammenstilles og 

oppsummeres i en helhetlig matrise. Det skal benyttes et oppsett som sikrer og synliggjør at 

konsekvenser for de ulike temaene blir vurdert på en mest mulig sammenlignbar og objektiv 

måte. Virkningene av planen som helhet skal beskrives og vurderes. 

Avbøtende tiltak 

For uønskede eller negative konsekvenser skal avbøtende tiltak vurderes og beskrives. 

Implementering 

Konsekvensutredningen skal inngå som en vesentlig del av forslaget til områderegulering 

for Kolbotn sentrum. Utarbeiding av planbeskrivelse, bestemmelser og plankart skal skje på 

grunnlag av utredningsarbeidet. 
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Utredningsprogram 

Utredningstema Innhold 

Landskap 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 landskapet, med nær- og fjernvirkninger 

 den ubrutte horisontlinjen rundt Gjersjøen (jf. 

kommuneplanen) 

Friluftsliv 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 friluftsliv   

 stinettverk 

 organisert aktivitet 

 uorganisert aktivitet 

Biologisk 

mangfold 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 biologisk mangfold, inkl. sårbare arter og naturtyper 

 spredning av fremmede arter 

Vannmiljø 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 avrenningsveier og overvann 

 det offentlige vann- og avløpsnettet 

 vannkvaliteten i Gjersjøen og Kolbotnvannet 

Luft og støy 
Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 støy og luftforurensning (også i anleggsperioden) 

Trafikk 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 trafikk og trafikksikkerhet 

 transportsystem 

 anleggstrafikk 

Samfunns-

sikkerhet 

Det skal redegjøres for 

 grunnforhold 

 høyspentledninger 

Helse 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for 

 helseplager som følge av støy, støv, luftforurensing 

og elektromagnetisk stråling 

Det skal utarbeides en helsekonsekvensvurdering. 

Kulturminner 

Det skal redegjøres for planens påvirkning for  

 Kulturminner 

Det skal gjennomføres en arkeologisk registrering. 

 

Metode  

Metodene som skal benyttes er 

 kartlegging og innhenting av informasjon 

 beskrivelser 

 vurderinger  

 utredninger  

 utarbeidelser av kart og illustrasjoner 

Beskrivelser og vurderinger skal gjøres for alle temaene. Eksisterende situasjon skal 

beskrives i tekst, kart og bilder. Vurderinger og konsekvenser kan beskrives med tekst og 

illustrasjoner.  

Det skal alltid brukes de metodene som er relevante og nødvendige for å gjøre gode 

vurderinger. 

Området der tiltaket har påvirkning skal defineres, altså influensområdet. Influensområdet 

varierer innenfor de enkelte tema, og vil ofte være større enn planområdet.  
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7. Planprosess 

Planarbeidet skal være tilrettelagt for åpenhet, medvirkning og formidling. 

7.1 Planprosess og fremdrift 

Planprosessen og videre fremdrift kan sammenfattes slik: 

 

Behandlingstrinn dato 

Oppstart av planarbeid varsles og forslag til planprogram legges ut til høring 25.04.18 

Høringsperiode på 3 uker 25.04.-18.05.18 

Planprogram fastsettes av formannskapet 18.12.18 

Planforslag med konsekvensutredning behandles i formannskapet Sommer 2019 

Høringsperiode (offentlig ettersyn) på 6 uker Høsten 2019 

Reguleringsplan vedtas Høsten 2019 

7.2 Medvirkning 

Informasjon og medvirkningsmuligheter vil i hovedsak skje i forbindelse med de to 

høringsperiodene: ved oppstartvarsel og ved offentlig ettersyn av planforslaget. I tillegg vil 

det tilrettelegges spesielt for medvirkning med barn og unge.  

 

Ved høringene informerer kommunen  

 i «din kommune» i Oppegård avis og på kommunens internettside 

www.oppegard.kommune.no 

 i papirutgave på rådhuset og på biblioteket i Kolben 

 

 


