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Nordre Follo - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for Villenga 

Vi viser til deres oversendelse datert 4. mai 2022 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Villenga i Nordre Follo kommune. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er legge til rette for ny boligbebyggelse, 
barnehage og nærings- og tjenesteyting. Adkomstvei Villenga og søndre del av Vestveien, samt 
sikring av friområder og strøkslekeplass, inngår også i detaljreguleringen. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, i 
tillegg til å berøres av bestemmelsesområde for prioriterte utbyggingsområder, hensynssoner for 
støy og kulturminner, og faresoner for ras- og skredfare og høyspentanlegg. Planområdet er i 
områderegulering for Ski vest regulert til bolig/tjenesteyting (barnehage), bolig/tjenesteyting og 
kontor, bolig/forretning/tjenesteyting/kontor, samt felt for kjøreveg og felter for grønnstruktur. 
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill 
Innledningsvis vil vi bemerke at planinitiativet fremstår godt gjennomarbeidet og omtaler 
sentrale tema som må hensyntas i det videre planarbeidet. Relatert til sosial bærekraft i 
arealplanleggingen, anser vi det også svært positivt at det allerede har blitt gjennomført 
medvirkningsprosesser i nabolaget, som del av kunnskapsgrunnlaget tilknyttet planinitiativets 
mål om å tilføre kvaliteter som kan bidra til å styrke bomiljøet i området som helhet. 
 
Vi ber imidlertid forslagsstiller og kommunen ta hensyn til følgende tematiske innspill i 
utarbeidelsen av planforslaget: 
 



Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Gitt den sentrale beliggenheten tett på Ski sentrum, forventer vi at det legges vekt på helhetlige 
løsninger som tilrettelegger for mest mulig bruk av kollektivtransport og sykkel og gange, jf. 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. All erfaring tilsier at parkeringskapasitet 
påvirker reisemiddelvalg. En restriktiv parkeringspolitikk er et av de viktigste virkemidlene for å 
påvirke reisemiddelvalg og redusere bilandelen i tråd med nullvekstmålet. 
 
For å sikre at personreiser tas med kollektivtransport forventer vi at det settes en meget streng 
maksimumnorm for parkering. I områderegulering for Ski vest er det hensiktsmessige 
bestemmelser med krav til plassering, utforming og omfang av sykkel- og bilparkering. Vi 
forutsetter at disse føringene legges til grunn i utarbeidelsen av planforslaget. 
 
Barn og unge og medvirkning 
Som del av detaljreguleringen skal det legges til rette for etablering av barnehage. Vi minner om 
at kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager, jf. punkt 5 c) i 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. Det bør det legges 
vekt på arealbruk som sikrer at barnehagen blir en integrert del av lokalmiljøet med muligheter 
for gjensidig kontakt, og sambruk med felles friområder som grøntstruktur og grøntdrag, samt 
andre institusjoner i lokalsamfunnet. 
 
I forlengelsen av ovennevnte forhold, må det fremgå av planforslaget hvordan planen på en 
helhetlig måte ivaretar føringene i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen. Det må forventes mer trafikk som følge av en betydelig økning i antall boenheter i 
området. Planarbeidet må vektlegge løsninger som ivaretar trafikksikkerheten for de som ferdes 
til og fra området, særlig barn og unge. Skoleveien må også beskrives. Vi viser i den forbindelse til 
punkt 5 i ovennevnte retningslinje, der det heter at areal og anlegg som skal brukes av barn og 
unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 
 
Vi vil fremheve at det er svært positivt at det legges opp til ytterligere medvirkning med barn og 
unge i nærmiljøet, for å ivareta deres interesser. 
 
Vannmiljø og klimatilpasning 
Finstadbekken grenser til planområdet i nord og renner ut i Østensjøvann naturreservat. Det 
meste av bekken er lukket i det aktuelle området. Ut fra dokumentene i saken skal planarbeidet 
legge til rette for en restaurering av bekken. Vi ser svært positivt på dette. Vi er inne i FNs tiår for 
restaurering av økosystemer og viser også til FNs bærekraftsmål om restaurering av 
vannrelaterte økosystemer, herunder våtmarker, elver, grunnvann og innsjøer. 
 
Inngrep og omlegging av bekken vil kreve en vurdering av NVE etter vannressursloven § 8. Hvis 
ikke NVE konsesjonsbehandler, skal saken behandles etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 
hjemlet i lov om laksefisk og innlandsfisk. Fysiske tiltak i ferskvann er forbudt etter denne 
forskriften, og eventuelle inngrep vil kreve tillatelse. Viken fylkeskommune er myndighet for 
vassdrag uten edelkreps eller anadrom fisk. 
 
I referatet fra oppstartsmøtet står det at det skal utarbeides en detaljert plan for restaureringen 
av Finstadbekken. I den forbindelse må det legges vekt på å sikre en god opparbeidelse og 
istandsetting av de vassdragsnære arealene med tilhørende kantvegetasjon. Vi viser til at det 
langs vassdrag med årssikker vannføring skal opprettholdes kantvegetasjon, jf. vannressursloven 
§ 11. Kantvegetasjonen er viktig for å redusere uheldig avrenning, begrense elveerosjon og 
ivareta naturmangfold i og langs vassdraget. Vi kan ikke se at vannmiljø er nevnt som tema i de 
oversendte dokumentene. Det er viktig å unngå fare for forurensning og uheldig avrenning til 

Rikspolitiske%2520retningslinjer%2520for%2520%C3%A5%2520styrke%2520barn%2520og%2520unges%2520interesser%2520i%2520planleggingen
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146


Finstadbekken og til Østensjøvann. Vannforskriften § 4 fastsetter at tilstanden i overflatevann 
skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene 
skal ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand. Dersom ny aktivitet eller nye inngrep og 
utslipp kan føre til en varig forringelse av miljøtilstanden (for minst ett kvalitetselement eller for 
samlet tilstandsklasse) eller vanskeliggjøre oppnåelse av miljømål, vil dette være i strid med 
vannforskriften § 4. Kommunen må i så fall vurdere konkret om unntaket i vannforskriften § 12 
kommer til anvendelse. 
 
Gjennom tettstedet er Finstadbekken lukket og ikke vist som egen vannforekomst. Vi minner om 
at vannforskriftens miljømål likevel gjelder. Sør for tettstedet omfattes bekken av 
vannforekomsten 005-69-R Skibekken/Finstadbekken. I fagsystemet Vann-Nett er 
vannforekomsten registrert med svært dårlig økologisk tilstand og udefinert kjemisk tilstand. 
Vannforekomsten har allerede en rekke ulike påvirkninger, og ytterligere tilførsler av 
næringsstoffer, partikler og annen forurensning må unngås. 005-5681-L Østensjøvann har 
moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. 
 
Vi ber om at planarbeidet tar nødvendige hensyn til vannmiljøet og de miljømålene som er 
fastsatt. Dette innebærer blant annet at miljøtilstand etter vannforskriften skal beskrives og at 
effekter av planlagte tiltak og aktiviteter vurderes og sees i sammenheng med miljømålene. Dette 
gjelder også eventuelle resipienter utenfor planområdet. 
 
Klimaendringer og utbygging med harde flater fører til utfordringer for vannmiljøet, blant annet 
økte mengder overvann og fremmedvann til avløpsanlegg, økt erosjon, flom, skred og behov for 
forebyggende og avbøtende tiltak. Det er derfor viktig at overvann skal være tema i planarbeidet. 
I klimaprofilen for Oslo og Akershus, anbefales et klimapåslag på minst 40 % på 
dimensjonerende nedbør med kortere varighet enn 3 timer. For flomvannføring anbefales et 
klimapåslag på minst 20 %. 
 
Det kommer fram av varslingsdokumentene at overvannshåndtering vil brukes aktivt i 
utearealene og at det restaurerte bekkeløpet blir et sentralt element. Vi ser positivt på at det på 
denne måten legges vekt på naturbaserte løsninger med åpne vannveier og at det avsettes 
tilstrekkelige arealer for dette i reguleringsplanen. En god overvannshåndtering kan dempe 
effektene av klimaendringer, redusere forurensninger til vassdrag og samtidig bidra til 
naturmangfold og opplevelser. 
 
Avløp 
Det fremkommer ikke hvor mange boenheter eller pe det skal tilrettelegges for eller hvilket 
renseanlegg avløpet fra utbyggingen skal tilføres. Planforslaget må inneholde vurderinger knyttet 
til det totale avløpssystemet for hele tettbebyggelsen som blir påvirket av planen. Følgende 
forhold bør blant annet omtales: 

 Hva er dimensjonerende kapasitet for avløpsanlegget? 
 Hva er rammene for utslippstillatelsen gitt til avløpsanlegget? 
 Overholdes gjeldende utslippstillatelse og øvrige krav som følger av 

forurensningsregelverket? 
 Hvilken betydning vil økt påslipp ha for avløpsanlegget?  
 Vil økt påslipp til avløpsanlegg medføre økt fare for resipient? 

 
Vi viser til at nye utbygginger ikke må skje i områder uten tilstrekkelig avløpskapasitet, eller på 
bekostning av tiltak satt i verk for å sikre at kommunen driver i tråd med krav for avløp gitt i eller i 
medhold av lov. I denne sammenheng minner vi også om plan- og bygningsloven § 27-2 med 
krav til at bortledning av avløpsvann skal være i samsvar med forurensningsloven, før opprettelse 

https://klimaservicesenter.no/kss/klimaprofiler/oslo-og-akershus


eller endring av eiendom til bebyggelse. Det er i strid med plan- og bygningsloven § 27-2 å gi 
rammetillatelse til bebyggelse hvor påkobling skjer til et avløpsanlegg som ikke driftes i henhold 
til krav satt i forurensningsregelverket og/eller tillatelse. I den forbindelse vil rekkefølgekrav være 
viktig. 
 
Støy 
Deler av området er støyutsatt. Støyforholdene må avklares så tidlig som mulig i planprosessen, 
slik at dette blir premissgivende for planlegging av bebyggelsen. Flest mulig av boenhetene bør 
tilfredsstille anbefalte grenseverdier i tabell 2 i retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2021). Det må gjøres en grundig vurdering av lokalisering av 
bebyggelse, planløsninger, bruksformål og utearealer. I den grad det skal aksepteres avvik fra 
anbefalte grenseverdier må det sikres at alle boenheter har tilgang til stille side (uten tiltak nært 
boenheten), hvor soverom kan plasseres. For de fasader som er støyutsatt kan det aksepteres 
bruk av avbøtende tiltak for dempet fasade. Støyrapporten må vise hvilke tiltak det planlegges 
for, og hvilken effekt de har. Det må begrunnes hvorfor man har valgt disse avbøtende tiltakene. 
Dette for at kommunen, og andre, skal kunne vurdere bokvaliteten.  
 
Reguleringsbestemmelsene skal være entydige og konkrete, og tilpasses planen og 
støysituasjonen. Det må spesifikt bestemmes hvilke tiltak som aksepteres. Det må også vurderes 
kompenserende tiltak som tilgang til sol og lys, utsikt, gode uteoppholdsarealer, 
rekreasjonsområder og andre faktorer som fremmer trivsel og helse.   
 
Masseforvaltning  
For all massehåndtering skal ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, gjenbruk 
og gjenvinning følges. Det er viktig at tiltakshaver tidlig starter planleggingen av hvordan 
overskuddsmasser skal håndteres, slik at kravene i lovverk oppfylles og hensiktsmessige 
løsninger blir valgt. Det er i den forbindelse viktig å sortere masser etter hvilke 
disponeringsløsninger som kan være aktuelle. Deponering bør forbeholdes masser uten 
gjenbruks- eller gjenvinningspotensiale. 
 
Selv om planinitiativet er i tråd med overordna plan, innebærer arealtiltaket omdisponering av 
dyrka jord. I den forbindelse har NIBIO utarbeidet en rapport om jordflytting, og vi forventer 
derfor at det fremgår av planforslaget hvordan matjorden ivaretas som del av 
masseforvaltningen.  
 
Ellers viser vi til Statsforvalterens forventninger til kommunal arealplanlegging for 2022, og til 
overordnede føringer for kommunal planlegging innenfor Statsforvalterens ansvarsområde. Vi 
anbefaler nettsidene www.planlegging.no og Miljøstatus.  
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Kristian Tveiten 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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