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Innspill planforslag for ny arealdel i kommuneplanen Nordre Follo Kommune 
fra Bålerud Grunneierforening.

Overordnet mål
Foreningen mener at overordnet mål må være å utvikle Bålerud til et bærekraftig 
lokalsamfunn på like vilkår som i kommunen for øvrig med tilfredsstillende bredde i 
boligtilbud, infrastruktur, kollektivtilbud, barnehage, kafé, aktiviteter og møteplasser. Vi ber 
om at det i videre planlegging legges til rette for at flere generasjoner kan bo og fungere 
sammen sosialt i lokalmiljøet, i ulike typer boliger og størrelser tilpasset livets ulike faser. 
Muligheter for mer variert boligbygging finnes i reguleringsplanen og sikrer at også unge 
barnefamilier, som skal etablere bolig har økonomisk mulighet til å kjøpe en mindre bolig 
(rekkehus, enebolig i rekke eller lignende), og for å unngå at innbyggere må flytte fra 
Svartskog når de blir eldre og ikke klarer å håndtere en stor enebolig og eiendom. 

For å oppnå et bærekraftig samfunn på tvers av generasjoner, kreves flere innbyggere og 
følgelig boliger. Kommunen har tatt to viktige steg i riktig retning; vedtak om 
områderegulering i 2015 og nå etableringen av offentlig VA 2022/2023. Reguleringen legger 
til rette for fortetting, offentlig VA sikrer lokalsamfunnet en pålitelig og trygg vanntilgang og et 
avløpssystem som forhindrer forurensing. VA anlegget har vist seg mer kostbart enn først 
antatt. For å forsvare kostnaden oppfordrer medlemmene i BGF kommunen til å sikre at 
anleggets kapasitet blir utnyttet. Foreningen mener at kommunen må ha som kortsiktig mål; 
å sikre det antall nye eneboliger som området er regulert for. En videre naturlig utvikling og 
fortetting innenfor eksisterende bebyggelse gir grunnlag for bedre kollektivdekning og andre 
viktige velferds- og trivselstiltak.

Forslag til forbedringer i reguleringsplanen for Bålerud
Den eksisterende områdereguleringen gir dårlig utnyttelse av arealet og bærer preg av en 
tilfeldig fordeling mellom gule arealer (bolig) og grøntarealer (LNF). Innføringen av 
begrensende sær-regler som arealkrav på 1350 kvm pr boligeiendom, krav om direkte 
utkjørsel offentlig vei og opprettelse av LNF for å redusere areal/forhindre fradeling, 
begrenser effektivt en naturlig utvikling innenfor eksisterende boligbebyggelse. BGF kan ikke 
forstå at reguleringsplanen med disse tiltak når sitt uttrykte mål om ca 100 nye boliger. 
Inkludert i dette målet er 35-40 boliger i boligfelt B2/B3 som er unntatt de strenge 
begrensende kravene. Dersom eier Oslo Kommune, fortsatt ikke ønsker å utvikle sine 
arealer, oppfordrer BGF kommunen til å åpne for søknader fra, og lempe på begrensningene 
for andre grunneiere i planområdet. I tillegg mener vi arealer som ikke er dyrket mark, hvor 
det ikke er behov for vern og hvor det heller ikke er allmenn ferdsel, kan og bør utnyttes til 
boligformål.

Det oppfattes lokalt som svært urettferdig at noen innbyggere vant en stor lottopremie og fikk 
sin eiendom markert gult, mens andre tilfeldigvis trakk svarteper og fikk sin eiendom markert 
grønt (LNF2). Mange grunneiere har i generasjoner ventet på muligheten til endelig å fradele 
store familie eiendommer, etter forfedres tinglyste skjøter og avtaler. Flere eier opparbeidede 
tomter, men har aldri fått tillatelse til å bygge verken hytte eller bolig. Begrensningene som 
aktivt er lagt inn i eksisterende reguleringsplan eiendom for eiendom og forhindrer utvikling, 
fører til splittende konflikter mellom naboer og innad i familier. Denne ubalansen/skjevheten 
kan kommunen rette opp. Eksemplene på at det er mulig er mange, ref foreningens innspill 
fra 27.10.2021.

«Likhet for loven – og kommunens regelverk»



BGF ser ingen grunn til ikke å behandle og utvikle Svartskog på lik linje med andre 
lokalsamfunn i Nordre Follo som Skotbu, Siggerud og Kråkstad. Vi mener det bør være ett 
regelverk for utvikling som er rettferdig og likt innenfor kommunens grenser; for 
tomtestørrelser, utnyttelsesgrad og type bebyggelse. Planbestemmelsene må harmonisere i 
den nye storkommunen. Ved å justere ned krav til tomtestørrelse vil flere tomter kunne 
fradeles og sikre naturlig vekst.
 
Kyststi
Vi gjør oppmerksom på at kyststien retning syd fra Bålerud brygge, slik den er presentert for 
oss, ikke harmonerer med eksisterende stier, og krever unødvendige naturinngrep. 

Vernekategori H570-3 Roald Amundsens hjem og Bålerud Brygge
Roald Amundsens hjem er kommunens største turistattraksjon, et museum og en historie 
hele Nordre Follo kan være stolt av. Interessen for stedet har økt voldsomt etter at Follo 
Museum overtok og skaper engasjement gjennom dyktige medarbeidere og intensivert drift. 
Godt hjulpet av polarskuta Mauds hjemkomst, 150 års jubileum, økt internasjonal interesse 
for polarområdene og menneskene og historiene knyttet til dem. Kommunen har bidratt 
gjennom oppgradering av adkomstveier/stier (sherpa-sti) i friområdet rundt museet. En 
forventet økt turiststrøm vil enklere håndteres med anløp av mindre charter- og fritidsbåter. 
Det krever kun enkle tilpassinger av brygge og bryggeområde. Bålerud Grunneierforening 
har engasjert seg og bidro med hjelp av kommunen til nødvendig vedlikehold av bryggen i 
2020. 

Vi i BGF mener området rundt Bålerud brygge ikke bør bindes i en kategori som H570_3 
(bevaring). Til forskjell fra Svartskog Brygge som har vært tæret ned av is og sjø, men 
prisverdig bygget opp igjen eller holdt ved like av eier i den opprinnelige stil, er Bålerud 
Brygge ombygget flere ganger etter 2. verdenskrig og har fulgt tidens behov for utvikling. 
Selv om det meste av området omkring bryggen er i privat eie, så er selve bryggen og 
vedlikehold samt eventuelle ombygginger kommunens ansvar. Dette er for øvrig den eneste 
bryggen med tilhørende offentlig vei som kommunen har et slikt ansvar for. 

BGF har prosjektert og fremmet et forslag for kommunen knyttet til rehabilitering av bryggen 
og det nærmeste området rundt. Første trinn, selve bryggen er gjennomført, ved hjelp av 
midler fra tidligere Oppegård Kommune. BGF har også prosjektert trinn 2 og trinn 3 som 
omfatter enkel oppgradering av området på hver side av brygga. Enklere adkomst for 
badende og utleggelse av bølgebryter for å sikre at fjordens turistbåter kan legge til og 
fortøye på en trygg måte. Bølgebryteren muliggjør også 3-5 gjesteplasser for småbåter. På 
sydsiden av brygga planlegges en rampe for utsetting av kajakker og småbåter. Tiltakene er 
viktige for besøkende til museet og for å kunne ankomme sjøveien. Vi håper kommunen 
verdsetter og velger å ivareta de verdier og unike muligheter som historien, museet, 
svabergene og fjorden byr på.

Vi er informert om at det kreves en egen planforandring (reguleringsplan) for enhver ny 
tilpasning, noe som er et beklagelig, tidsmessig hinder og svært fordyrende element. 
Behovene for nevnte forbedringer er allerede til stede, vi ber om bistand for at prosessen 
ikke forsinkes og oppfordrer derfor sterkt til at kategori H570_3 blir fjernet fra Bålerud brygge 
og området rundt, slik at dette raskest mulig kan utvikle seg til den enestående attraksjon 
dette er og kan bli for hele kommunen.    

Parkering i Bålerudområdet.
Alt tyder på at arealene langs Bunnefjorden og omkringliggende skog, som mange har lært å 
sette pris på gjennom pandemien, opprettholder og sågar får økende popularitet år for år. 
DNT etablerer seg flere steder langs fjorden, aktivitetene på Roald Amundsens Hjem er blitt 
gode attraksjoner, turstiene mellom Nesset og Nebba i Ås til Bålerud og videre nordover, 



langs fjorden og på etablerte skogsveier er attraktive turområder for et økende antall gjester. 
Et daglig kollektivtilbud som inkluderer hele kommunen, egnet parkering for familievennlige 
sykkelturer, for besøkende til Svartskog Kolonial og Roald Amundsens Hjem krever en 
gjennomtenkt plan og rask gjennomføringen. Vi bistår gjerne med lokalkunnskap og håper på 
rask saksbehandling og gode avklaringer.

Kollektivdekning, mobilitet.
BGF og Svartskog Vel, ønsker med dette innspill (også sendt Temaplan for mobilitet oktober 
2022) å vise hvordan området vest for Gjersjøen, som dekker halvparten av tidligere 
Oppegård Kommune, med enkle virkemidler kan få en viktig og etterlengtet forbedring av 
mobilitet for innbyggerne her, og samtidig gjøre et yndet turmål med skog og kyst lettere 
tilgjengelig for resten av kommunens innbyggere. Forslaget går ut på å etablere en ca 300 m 
lang belyst gangsti, på best egnet trasé mellom kulvert på Svartskogtoppen sydgående til 
nordgående. Begge rasteplassene har etablerte buss-stopp for drøbaksbussen. Vi ønsker 
tilgang til drøbaksbussen både til Oslo og sydover til Vinterbro med forbindelse videre til Ski. 
I tillegg til gangstien mellom bussholdeplassene innebærer forslaget trygg parkeringsplass 
for biler og sykler, med tilknytning til Roald Amundsens vei og gangstien. Forslaget 
samsvarer godt med kommunens egne mål i planen og møter effektivt befolkningens behov. 

Dagens lokalbuss 585 kjører kun til Kolbotn St og skoleskyss i morgen- og 
ettermiddagstimene på hverdager. Kollektivtilbudet her er så begrenset at det ikke dekker 
noens behov fullt ut, logistikk er en daglig utfordring uten bruk av privatbiler. Mange 
dagpendler til Oslo, flere benytter innfartsparkering Rosenholm. Etter sammenslåingen av 
Ski og Oppegård åpner det seg mange nye utdanningssteder for ungdom i retning Ski og Ås 
og for yrkesaktive et økende tilbud av arbeidsplasser. I tillegg til kommuneadministrasjon, 
handel og uteliv. De siste årene har drøbaksbussen etablert stopp på rasteplassene 
Svartskogtoppen, langs E18. I sommerhalvåret velger flere nå å gå, sykle eller parkerer i 
veigrøften og benytter bussen som går i begge retninger, to ganger hver time alle dager. 
Bussen kjører direkte fra Svartskogtoppen til Bjørvika på 15 minutter. Utfordringen med 
denne bussforbindelsen er tilgjengeligheten til buss-stopp sydgående som er ca 800 meter 
gammel skogsvei uten lys eller snømåking, fram til Roald Amundsens vei (lokalbussens 
stopp Leirskallen). Ved etableringen av E18 ble det bygget en kulvert under veien ved 
sørgående rasteplass, den er i god stand og det er den vi nå ønsker å benytte sammen med 
ny gangsti korteste vei fra buss-stopp til buss-stopp langs E18 nordgående.  Prosjektet kan 
to deles, for oss er etablering av gangstien en hastesak. Med utbyggingen av offentlig VA, 
som nå er i sluttfasen, vil antall innbyggere øke og med det behovet for enklere 
kollektivtransport, trygge buss-stopp samt bil- og sykkelparkeringer.

I tidligere høringsinnspill har Bålerud Grunneierforening foreslått av- og påkjøring til E18 fra 
Roald Amundsens vei i begge retninger. Særlig hensyn til lokalbuss/skoletransport på glatte 
vinterveier og økende trafikk av mange og ulike sportslige utøvere, inkludert motorsport 
langs Gamle Mossevei, mener vi fortjener løsninger som gir alle tryggere reiser. I de bratte 
svingene fra Gamle Mossevei opp Roald Amundsens vei, er ikke veien bred nok for busser, 
store biler og møtende trafikk. Her oppstår ofte situasjoner, på vanskelig vinterføre oppleves 
reisen utrygg både opp og ned svingene. I tidligere møter med kommunen er vi informert om 
at det av økonomiske prioriteringer, ikke blir prioritert av- og påkjørsel fra Roald Amundsens 
vei til E18 nå. Vi foreslår derfor denne versjonen som også uten tvil vil bety en viktig 
forbedring og forenkling av manges hverdag med tanke på klimavennlig, trygg og effektiv 
mobilitet. Det er bred enighet blant beboere og et høyt ønske om raske tiltak for å realisere 
den skisserte løsningen.
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