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Notat 

Til: Nordre Follo kommune, virksomhet Klima og Miljø 

Fra: IN’BY AS, planrådgiver for forslagstiller/utbygger 

Kopi: Ski Eiendom AS, forslagstiller/utbygger 

Dato: 14.09.2022 

Emne: Detaljert plan for bekkeløp og kantvegetasjon innenfor friområde Vestveien 22 

BAKGRUNN 

Parallell behandling av plan og byggesak 
Forslag til detaljregulering for Vestveien 22 er meldt opp til 1.gangsbehandling 27.09.22 i utvalg for 
areal, klima og byggesak.  
 
På forespørsel fra forslagstiller har virksomhet Byggesak sammen med virksomhet Byutvikling og 
arealplan kommet til at det er hensiktsmessig å gjennomføre en parallellbehandling av plan- og 
byggesak i denne saken. Planforslaget og det skisserte byggetiltaket er i tråd med kommuneplanens 
arealdel, og forholdene ligger til rette for en parallell behandling av detaljreguleringen og 
rammetillatelsen. Kommunedirektøren har gitt samtykke til parallellbehandling. 
 
Den parallelle byggesaksbehandlingen må følge utviklingen i plansaken og det er viktig at det 
opprettholdes god dialog mellom utbygger og kommunen underveis i prosessen. Avklaringer med 
virksomhetene Vei og park, Vann og avløp og Klima og miljø må gjøres før innsending av søknad om 
rammetillatelse, etter planen 25.11.22. Nabovarsel sendes samtidig med at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn. Planlagt høringsperiode er 29.09-11.11.22. Utbyggingsavtale mellom Nordre Follo 
kommunen og utbygger følger plansaken og legges ut til offentlig ettersyn samtidig. 
 
Før det gis rammetillatelse til tiltak skal det iht. rekkefølgebestemmelse 9.1 foreligge en detaljert plan 
som viser hvordan bekkeløpet med kantvegetasjon innenfor felt o_FRI skal utformes. I henhold til 
utbyggingsavtalen skal utbygger opparbeide friområdet som en realytelse i samsvar med godkjent og 
omforent plan. Kostnad for opparbeidelse av realytelsene skal trekkes fra utbyggers kontantbidrag. En 
kostnadsberegning av tiltaket må foreligger før 2. gangsbehandling av plan og utbyggingsavtale.  
 
Vi ønsker med dette å starte dialog med virksomhet Klima og miljø om godkjenning av vedlagte 
detaljplan for friområde.  
 
Planbestemmelser 
Vi har tidligere hatt dialog med Ane Tingstad Grav om utforming av planbestemmelser til 
friområdet. Følgende forslag til planbestemmelser om vegetasjon og friområdet er sendt til 
førstegangsbehandling: 
 
3.4 Vegetasjon  
Ny vegetasjon skal være allergivennlig og variert med tanke på årstidsvariasjoner og biologisk mangfold.  
Det skal benyttes stedegne arter på friområder og arealer som grenser mot vassdrag og 
sammenhengende grønnstruktur hvor områdets karakter skal opprettholdes som et naturområde.  
Ved beplantning på områder som gater, torg og uteoppholdsarealer kan beplantningen inkluderte trær ha 
et mer parklignende preg, og det kan benyttes andre arter. Beplantningen skal være småfugl- og 
insektvennlig. 
Det tillates ikke plantet arter som har svært høy (SE), høy (HI) eller potensielt høy (PH) økologisk risiko 
for stedegne arter og naturtyper. Artene fremgår av Artsdatabankens fremmedartsliste.  
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6.1 Friområde (o_FRI) 
Området skal være et offentlig tilgjengelig friområde i kombinasjon med eventuell teknisk infrastruktur. 
Det tillates private rør og kabler i grunnen. 
Arealet skal benyttes til flomhåndtering for Finstadbekken og lokal overvannshåndtering. Området skal 
opparbeides med vegetasjon og anlegg for overvannshåndtering samt mulighet for opphold langs 
formålsgrense for felt K/T1-2. Området skal ikke gjerdes inn.  
Finstadbekken skal restaureres og det skal utarbeides en detaljert plan som skal vise bekkeløpet med 
kantvegetasjon. Bekkeløpet skal utformes på en mest mulig naturgitt måte med vekt på naturlig 
bunnforhold med ulike substrat/steinstørrelser. Bekkeløpet skal ha kurver og variasjon i strømnings – og 
dybdeforhold. 
Det skal etableres kantsoner på begge sider av bekken med et naturlig og variert vegetasjonsbelte med 
stauder, busker og trær i ulike sjikt. Det skal brukes arter som naturlig finnes langs vassdrag i 
kommunen.  
Det kan etableres bro/klopp over bekken. 
 
 

BESKRIVELSE AV DETALJPLAN FOR FRIOMRÅDET 

Vedlagte detaljplan og terrengsnitt viser forslag til restaurering av Finstadbekken med utforming av 
bekkeløpet på en naturgitt måte. Bekken er i dag smal og ligger dypt i terrenget. Eksisterende bekkeutløp 
og -inntak beholdes, mens terrenget heves enkelte steder, inntil 90 cm, slik at vannspeilet blir mer synlig. 
Se snitt D-D’. Inntaket i sør erstattes med ny rist.  
 
Ved å endre sideterrenget gis bekken mer naturlige kurver, og elvebunnen gjøres bredere. Se snitt C-C’.  
 
Det foreslås å etablere terskler av naturstein for å demme opp og redusere farten på vannet. Tersklene 
muliggjør gangatkomst over bekken.  
 
Overvannshåndtering 
Det etableres et regnbed på nordsiden av bekken som skal håndtere overvann fra torget. Regnbedet 
terrasseres med naturstein og lagvis oppbygging med egnede masser.   
 
Ny vegetasjon 
Kantsonene på begge sider av bekken opparbeides med et naturlig og variert vegetasjonsbelte 
bestående av natureng, stauder, busker og trær i ulike sjikt.  
 
Artene som er foreslått finnes naturlig langs vassdrag i kommunen. De foreslåtte artene er i produksjon 
og mulig å få tak i lokalt. Utvalget er gjort med utgangspunkt i vedlagte notat Forslag til bruk av stedegne 
arter i Vestveien 22 i friområdet langs Finstadbekken (Sweco, 01.09.22).  
 
IN’BY gjør oppmerksom på at mange av artene Sweco anbefaler er allergene og/eller giftige. Vi ber om 
tilbakemelding på om dette er forenelig med planbestemmelse 3.4 Vegetasjon. 
 
De aller fleste trærne Sweco foreslår har tett krone, noe som betyr dårlig vekst for bunndekke/feltsjikt. 
IN’BY foreslår i stedet osp og rogn. Gran er i tillegg valgt for å spille på mangfold, skygge og grønt om 
vinteren. Busker i norsk natur er det få av, og salixartene som Sweco foreslår mener vi ikke egner seg i 
denne typen anlegg da ugress raskt tar over. Det er derfor foreslått kun en buskart innenfor friområdet 
(Korsved).  
 
Vi foreslår sådd eng som bunndekke (regional frøblanding for Sørøstlandet, friskengblanding fra NIBIO) 
der vi ikke planter stauder/urter.  
 
Eksistrende vegetasjon 
Der er iht. miljøoppfølgingsplanen for planforslaget foretatt en kartlegging av fremmede arter innenfor 
planområdet i vekstsesongen 2022. Se vedlagte notat Kartlegging og vurdering av fremmede arter 
Vestveien 22 (Sweco, 10.08.22). Det er funnet mange fremmede arter innenfor planområdet, med ulike 
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spredningsstrategier og spredningspotensialer. Vi foreslår å fjerne samtlige forekomster innenfor 
friområde og iverksette anbefalte tiltak for å hindre spredning av fremmede arter, jf. notatet. 
 
Det er registrert fremmede arter også utenfor planavgrensningen på annen manns grunn. For å 
oppnå ønsket økologiske effekt bør alle fremmede arter i området fjernes samtidig. Vi ber om 
tilbakemelding på hvordan dette skal håndteres i praksis.  
 
 
 

 
Figur 1. Registrerte fremmede arter innenfor friområdet. Utsnitt av figur 7 fra notat Kartlegging og vurdering av 

fremmede arter Vestveien 2 (Sweco, 10.08.22). 

 
 
 

VEDLEGG 

− Notat Forslag til bruk av stedegne arter i Vestveien 22 i friområdet langs Finstadbekken, 
Sweco, 01.09.22 

− Notat Kartlegging og vurdering av fremmede arter Vestveien 22, Sweco, 10.08.22 
− L-501 Friområde detaljplan, IN’BY, 14.09.22 
− L-507 Friområde vegetasjon, IN’BY, 14.09.22 
− L-402 Lengdesnitt A, INBY, 14.09.22 
− L-403 Snitt B, C og D, INBY, 14.09.22 


