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Nordre Follo kommune Oslo 12.12.2020

Vår ref:P.110020.1 

Ny Kommuneplan for Nordre Follo kommune 
Planforslag nr. 55 Ekornrud Nord (241/23+83) 

Viser til tidligere oversendte kommentarer til Ny kommuneplan for Nordre Follo. 

Vi er også kjent med at et selskap som bygger privatskoler har sendt eget 
høringsinnspill til arealdisponering av Ekornrud Nord. Innspillet viser at det er 
samfunnsmessig interesse for at eiendommen kan utnyttes iht vedtatt plan.  

Ekornrud Nord (241/ 23 + 83) er i ny kommuneplan foreslått endret fra Offentlig / 
privat tjenesteyting til LFNR. Vi har tidligere redegjort for reguleringsprosessen, 
gjennomført i samarbeid med Oppegård kommune, og som resulterte i vedtatt 
Områdeplan for Myrvoll – Ekornrud, i planen er eiendommen byggeområde.  
Det er opparbeidete ny infrastruktur til alle byggeområdene og store naturområder 
sikret for allmenheten. Det er blant annet opparbeidet et leveområde for 
salamandere til mer enn 5 millioner, dokumentasjon oversendt tidligere. 

Å fjerning regulerte et utbyggingsområder, etter at alle krav og forutsetninger som er 
stilt til en samlet utbygginger gjennomført, er så langt unna en bærekraftig og 
miljømessig håndtering av et samfunnsmessig ansvar det er mulig å komme. 

Overordnet sett er vi svært forundret over at kommunen tar ut utbyggingsområder 
som er koblet inntil nyetablert stasjonsområde på Myrvoll. Samtidig åpner ny 
Follobane slik at lokaltogfrekvensen kan økes. All planlegging de siste 10 år har 
fokusert på bærekraftige løsninger knyttet til skinnegående kollektivløsninger. 
Myrvoll - Ekornrud viser resultatet meget godt gjennomført planlegging, dette unike 
prosjektet bør gjennomføres slik det er planlagt.   

I vårt møte med politisk ledelse tirsdag 29.11.22 oppfattet vi at arealnøytralitet var 
hovedfokus for politisk vurdering og prioriteringer mellom ulike utbyggingsfelt. 

Arealnøytralitet. 
Vi har derfor gått gjennom de vurderinger og begrunnelser som berører 
arealnøytralitet i materialet som er lagt ut i høringsperioden. For arealnøytralitet skal 
3 kriterier vurderes. Ekornrud Nord svarer ut kriteriene på følgende måte: 

1. Ubebygde arealer skal ikke bebygges.
Eiendommen er ikke bebygd, men teknisk infrastruktur er ført fram til og 
over eiendommen. 
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2. Ubebygde arealer skal vurderes mhp;

• Naturmangfold. I områdereguleringen er det gjennomført en kartlegging
av biologisk mangfold og konsekvensutredning for temaene flora og
fauna. Følgende registrering / kartlegging er gjennomført; fugl, vilt og
amfibier - Finn Gregersen, amfibier, akvatiske insekter, vannplanter -
Kjell Magne Olsen, naturtyper - Kim Abel. Området er dokumentert som
skogsområde dominert av barblandingsskog og med enkelte innslag av
løvskog på fuktig mark. Vegetasjonen er nøysom, dominert av
blåbærskog med noe innslag av røsslyng-blokkebærskog på koller med
fattig / intermediærrik sumpskog i forsenkninger. Skogen er ung og
sterkt påvirket av skogsdrift. Det er ikke registrert verdifulle arter innenfor
Ekornrud nord. Arealet innenfor Områdeplanen vurderes å ha stor verdi
for biologisk mangfold, men verdien er begrenset til våtmarks- og dam
miljøene øst og vest for Skogsåsen. I disse områdene, Myrvoll våtmark
og Lille Kolbotn våtmark, er det registrert amfibier som stor og små
salamander og spissnutefrosk i tillegg til viltbiotoper og flere rødlistearter
i høye og lave kategorier. . Verdien av Skogsåsen vurderes som liten da
det ikke er viktige arter eller naturtyper, men viktig som trekkorridor for
viltet mellom øst og vest

 «100 meter skogen» oppfattes som et sentralt element for prioritering 
av utbyggingsområder. Områdereguleringen sikrer en «100 meter 
skogen» nærmere bestemt den varmekjære vestvendte åsryggen  
som knytter alle utbyggingsfeltene i områdeplanen sammen. 

• Rekreasjon, eiendommen er støyutsatt og ikke egnet som
rekreasjonsområde. Støyskjerm er ikke tillatt, skal løses med bygg.

• Matproduksjon, eiendommen har lav bonitet med mye fjell i dagen og
har lav / ingen verdi som jordbruksområde.

• Overvannshåndtering: Det er liten magasineringskapasitet for overvann
innenfor Ekornrud nord.  Området dreneres til Salamanderdammen og
videre ned Greverudbekken. Ved en utbygging skal overvannet fordøyes
på tomten iht kommunale føringer. Salamanderdammen magasinerer
vann.. Løsningen er opparbeidet for Ekornrud nord.

• Binding av klimagasser: Innenfor Ekornrud nord er det ikke myrområder
som binder co2. Myrlandskapet innenfor Områdeplanen er sikret.

3. Kompenserende tiltak.
«Salamanderdammen» og bevaring av myrområder er kompenserende tiltak
som er gjennomført, ref.  Områdeplanens kvalitetsplan.

Det kan også være aktuelt å ytterligere kompenserende tiltak som: 
Barnehage på Skogsåsen ønsket ikke kommunen bygget ut, kapasiteten er 
vurdert som tilstrekkelig. I dag er arealet gruset og kan tilbakeføres til 
naturtomt med bruk av stedlig jordmasser og vegetasjon. 
En eiendom som JM har hjemmel til som tidligere har vært avsatt til 
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utbyggingsformål kan også vurderes som kompensasjonsaraeal. 
Andre former for kompensasjon vil vi også vurderer som aktuelt dersom 
kommunen åpner for en dialog om slik løsning. 

I kommuneplanforslaget er det vurdert mange områder i basert på arealnøytralitet. 
Vi ser at det er områder som er beholdt basert på vurderinger som er helt parallelle 
med situasjonen til Ekornrud Nord:  

• Bålsrud beholdes fordi den er nylig regulert – 2015,
samme år som Ekornrud Nord ble regulert (desember 2015)

• Østereng (halve planområdet) – med grunnlag i nærhet til togstasjon,
noe lengere avstand til stasjonen, for øvrig parallell situasjon som Ekornrud.

Valg av nytt prioritert utbyggingsområde for Myrvoll stasjon kan vi ikke se en god 
begrunnelse for. Området vest for Skiveien med store naturarealer med høy bonitet 
innlemmes i Myrvoll Stasjon samtidig som Ekornrud nord tas ut. Området vest for 
Skiveien består av tett skog og et mindre areal tidligere benyttet til fyllplass. 
Eksisterende vegetasjon har høyere verdi enn på Ekornrud nord.  Området ligger på 
motsatt side av tog banen og Skiveien i forhold til «Myrvollsenteet» med dagligvare, 
barnehage, torg og salamanderdam. Ekornrud Nord er knyttet til stasjonen med 
opparbeidede gangveier til stasjonen uten kryssing av trafikkert vei. 

Prioritert utbyggingsområde Myrvoll. 
Ekornrud Nord markert med rød sirkel. 
Areal vest for Skiveien nytt satsningsområdet? 

At kommunen eier arealene foreslått til utvidelse av «Myrvollsenteret» registrerer vi 
som interessant i denne sammenheng. Det er også spesielt å registrere at av de 
områdene som har vært gjenstand for vurdering om de skulle tas ut av planen har 
kommunen eierinteresse i de fleste områder som er man har valgt å beholde som 
utbyggingsområder. områdene soat di flerst områdene som erområdet interesser i 
de fleste vurderingsområdene som ikke tas ut som byggeområder oppfatter synes vi 
også setter vurderingene i et spesielt lys.  

JM Norge AS 
Region Oslo   

Svein Prytz 


