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LOKAL AGENDA 21-FORUMET I  

  NORDRE FOLLO   
                          Ski, desember 2022  

Inge Utstumo  
e- post iuti@online.no 

 

Nordre Follo kommune 
postmottak@nordrefollo.kommune.no  

 SAK 22/01254 - UTTALELSE TIL OFFENTLIG ETTERSYN   
Vi viser til informasjon mottatt per epost fra Nordre Follo kommune om å legge planforslaget 
for ny samlet arealdel for kommuneplan 2023 – 2034 til høring/offentlig ettersyn. 
Høringsfristen er 12. desember 2022.  

LA21 forumet mener at planforslaget for ny arealdel er en god plan som legger vekt på å følge 
opp FNs bærekrafts mål.  
 
Planen vil være et viktig bidrag til at innbyggerne, nå og i generasjoner etter oss, vil trives 
med å bo og arbeide her. Arealplanen gir rammer for hvorledes og hvor utbyggingen skal 
skje. Det er en stor utbyggingspress på kommunen og i beslutningsprosessene må det legges 
vekt på trivsel og funksjonalitet. Klimaendringene er en annen viktig utfordring som det må 
tas tilstrekkelig hensyn til.  
 
Det understrekes at planens omtale av nullvisjon for tap av matjord, arealnøytralitet og 
økologisk kompensasjon er viktig, og at arbeidet med dette bør følges opp og prioriteres. Vi 
støtter anbefalingen om endringen av arealformål utbyggingsformål og endres til LNF og 
grønnstruktur-naturområde. 
 
I kommuneplanens planbeskrivelse for arealdelen vises det til fortetting rundt 
kollektivknutepunkt. LA21 forumet er positiv til det. Fortetting må tilpassing til eksisterende 
bebyggelse og landskap. Arkitektur og fargebruk bør nedfelles i planbestemmelsene på en 
bedre måte.  
 
Fortetting og nybygg må ha kvalitet; vakre byer med tydelige historiske spor er et bidrag til 
den allmenne trivselen. I bestemmelsene bør det tas inn et punkt om tilpassing av ny 
bebyggelse i villastrøk. Hvis gamle hus blir revet, må nye hus være i harmoni med 
eksisterende bygg på tomta og i boligfeltet. Det er flere eksempler på ny, skjemmende 
utbygging i etablerte boligfelt i Ski (f.eks. i Gamleveien) som hittil har hatt en høy kvalitet og 
gir både beboere og passerende en trivelig følelse. Hagene/naturen som blir nedbygd berører 
ville dyr i lufta og på bakken og fører til at mindre nedbør blir absorbert på tomta. 
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For øvrig har vi følgende merknader til planbestemmelser: 
 
Paragraf 2.1.1 Plankrav 
Til teksten "Før det kan gis tillatelse til nyetablering og oppgradering av landbruksveier i 
Marka med terrenginngrep på mer enn 5 dekar, skal det vurderes om det må utarbeides 
reguleringsplan. ...." Det søkes gjerne om oppgradering av traktorvei til å kunne kjøre 
tømmertrailere. Det var gjerne små landbrukstraktorer som tidligere ble benyttet. Da var det 
om vinteren på snødekt mark og på tele. Veiene som nå ønskes, må betraktes som 
nyetableringer. VI støtter forslaget og viser til at vi er kjent med flere eksempler på uheldig 
veibygging i Marka. I denne forbindelse nevner vi at det er et betydelig masseoverskudd i vår 
region og at det ser ut til at overskuddsmasser fra veg- og jernbanebygging gjerne blir 
benyttet til bygging av skogsveier. Slike veier kan ha bærelag med tykkelse på opptil 1,5 m 
og 4 m bredde.   
 
Paragraf 4.6 Tilknytting til fjernvarme 
LA21-forumet ønsker større fokus på alternative energikilder som supplement til fjernvarme. 
Bergvarme til lokal oppvarming og eventuelt kjøling v/energibrønner lokalt samt større 
utnyttelse av solenergi. Det blir knapphet på strøm og derfor må andre mulige energikilder 
utnyttes. 
 
Paragraf 12.2 Stier og snarveier 
Til teksten "Bebyggelse og anlegg skal lokaliseres slik at viktige stier/barnetråkk (stier fra 
boligområder til offentlige funksjoner som skole, barnehage og kollektivholdeplasser) sikres."  
ber vi om at viktige stier til nære friluftsområder tilføyes her. 
 
Paragraf 16.1 Arkitektur og utforming 
I det fjerde kulepunktet; "I fortettingsområder skal det tas tydelig stilling til 
bebyggelsesstrukturen." Vi synes formuleringen er uklar. Vi ber om at det eksplisitt sies at det 
ved fortetting skal tas hensyn til eksisterende bebyggelse og være i harmoni med den.  
 
Paragraf 16.4 Naturmiljø  
Her nevnes bl.a. at "Store trær og viktige naturelementer skal sikres i reguleringsplaner og i 
gjennomføring av disse."  
 
Vi er enig i dette samtidig er liknende tekst brukt i §18 3. Videre har § 11.7 siste avsnitt også 
en beskrivelse at større trær (…) skal bevares. Dersom dette er ment som et absolutt vern av 
store trær på flere områder bør dette formuleres klarere.   
 
Paragraf 16.5 Grønnstruktur og landskap  
Foreslått punkt b) åpner for -større løv- og furutrær skal bevares. Vi mener at flere trær bør 
med i bestemmelsenes punkt b) og ønsker følgende tilføyelse Mindre tresorter som rogn, vier, 
hegg og selje har stor betydning for biologisk mangfold og tillates ikke fjernet. Vi er enige 
med forslaget i paragraf 18.3 der det bl.a heter at reguleringsplaner skal kartlegge busk-
vegetasjon og trær og sikre at naturtyper og arters økologiske funksjonsområder og 
betingelser ivaretas og ikke forringes eller fragmenteres. Norsk standard utarbeider en norm 
for verdsetting av trær som vil utdype økologisk kvalitet. Verdifulle trær har en gang vært et 
lite tre. Foryngelse er viktig. Artsdatabanken har en oppfatning av hva «store trær» er ut fra 
hvilken art som gjelder. 
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Arter av trær, vurdert som store, med diameter målt i brysthøyde: 
gran (Picea abies) større enn 40 cm 
furu (Pinus sylvestris) større enn 40 cm 
barlind (Taxus baccata) større enn 20 cm 
einer (Juniperus communis) større enn 10 cm 
or (Alnus spp.) større enn 30 cm 
alle andre edellauvtreslag større enn 40 cm 
osp (Populus tremula) større enn 40 cm 
bjørk (Betula spp.) større enn 40 cm 
rogn (Sorbus aucuparia) større enn 30 cm 
selje (Salix caprea) større enn 30 cm 
alle andre boreale lauvtreslag og pil og vier større enn 20 cm 
 
Paragraf 26 Gjennomføringssoner 
Under samtlige hensynssoner H810 kreves, at det skal utarbeides felles planlegging og felles 
reguleringsplan for alle eiendommer i sonen. Her viser vi til en uttalelse fra KDD som i brev 
av 5.november 2021 understreker: Siden en reguleringsplan kan være svært inngripende for 
både de direkte berørte og samfunnet forøvrig, kan en ikke gå langt i å fortolke uklare 
bestemmelser. Det er derfor viktig at alle bestemmelser er klare og entydige. Krav som blir 
stilt skal være absolutte og ikke skjønnsbaserte.  
 
Vi ber om at det utformes klare krav og entydige bestemmelser under hensynssoner H820. 
 
Paragraf 27 Bestemmelser og retningslinjer til bestemmelsesområder 
Vi foreslår at følgende tas inn under § 27 etter den første setningen: I etablerte eneboligstrøk 
der det skal bygges nye hus i eplehager, og/eller rives gamle hus, skal nytt/nye hus tilpasses 
eksisterende bygg på tomta og i boligfeltet. 
 
Kvalitetssikring og vurdering av kulturminneregistreringer               
Multiconsult har bistått Nordre Follo kommune med å kvalitetssikre 
kulturminneverdivurderinger av bygninger gjort av arkitektstudenter i 2017. Rapporten går 
gjennom bygningene som var blitt vurdert til å ha svært stor kulturminneverdi (3 bygninger) 
og stor kulturminneverdi (41 bygninger), samt 6 bygninger nord for Kirkeveien som ligger i 
et pressområde.  
 
LA21 forumet vurderer det som positiv at den gamle hovedbygningen på Sander østre er 
foreslått bevart. Bygningen er staselig, stilren og vakker og vitner om at dette var en gård av 
betydning. Sander er en av urgårdene i Ski og ligger sentralt på Ski-morenen som har en 
rekke oldtidsgraver og andre kulturminner. Oldtidsveier krysset hverandre ved Sander. Det vil 
være et stort tap for opplevelsen av moreneområdet om denne bygningen forsvinner. 
 
Vi mener imidlertid det er en svakhet ved rapporten at bebyggelse på østsiden av Sanderveien    
ikke er vurdert nærmere som bevaringsverdige bygninger, annet enn Lensmannsgården og 
Sanderveien 23 (Villa Underland). 
 
I lys av at området øst for Sanderveien (Skorhaugåsen) er planlagt fortettet mener vi det er 
svært viktig at det foretas en grundig utredning av natur, - frilufts, - og kulturverdier i 
området. Villabebyggelsen i området speiler Skis historiske utvikling.  
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Vi mener flere hus har en klar kulturhistorisk og arkitekturhistorisk interesse. Ved 
planlegging av tiltak bør det tas hensyn til å bevare åsens virkning i landskapet. I planlegging 
av området må gode analyser vise hvor fortetting kan skje slik at viktige identitets- og 
kulturhistoriske kvaliteter ivaretas. Nybygg må møte eldre bebyggelse når det gjelder 
plassering og skala. Dersom området skal beholde noe av sine kvaliteter som et veletablert 
boligområde bør områdets grønne preg ivaretas. 
 
Oppsummering 
Nordre Follo kommunen har nedlagt et stort arbeid i kommuneplanens arealdel og planen 
fremstår som godt bearbeidet. LA21 forumet har foreslått både generelle og mer konkrete 
bemerkninger til planforslaget som vi mener bør tas med i den videre behandlingen. 
 
Det er påfallende at Temakart 10 Hensyn friluftsliv viser store, sammenhengende områder, 
mens Temakart 11 Soner med angitte særlige hensyn – Bevaring naturmiljø er små og 
fragmenterte. 

På temakart 11 er markert vilttrekk som ikke lenger eksisterer. På grunn av Follobanen er det 
ikke mulig for vilt å trekke fra Nøstvetmarka /Hebekk til områdene øst for 
Follobanen/fylkesvei 152 

Nordre Follo kommune er ikke bare en kommune for folk, men også for alle medskapninger 
som lever her. Våre medskapninger utgjør ingen trussel for oss, men vi er en direkte trussel 
mot naturmangfoldet, så vi ber kommunen til å ta en aktiv rolle i å ta vare på 
naturmangfoldet.  Naturkrisen er et faktum, og den kan bare gjøres noe med ved aktive tiltak, 
om nødvendig med reguleringsplaner for å beskytte natur som ikke er omfattet av 
hensynssone 560_1 på Temakart 11. 

Det virker unødvendig å beplante friområder.  Hvordan slike områder skal behandles 
avhenger helt av økologisk tilstand, og hva det er tenkt at området faktisk skal være. Det må 
sees i sammenheng med nærliggende naturområder og ‘grøntstrukturer’, slik at friområdet 
eller parken ikke utgjør en hindring for naturlig migrering av organismer.   

§ 19 Landbruks-, natur- og frilufts formål 

Vi vil påpeke muligheten til å bruke reguleringsplan for å sikre naturområder, noe som 
Kommuneloven antyder i kapittel 4.5.6.5: Forholdet til sektorlover i LNFR-områder Siden 
LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel ikke kan deles, innebærer det at forholdet mellom 
de ulike formålene (L, N, F og R) innenfor dette arealformålet i stor grad styres av annet 
lovverk. Slik som landbrukslovgivningen, naturmangfoldloven, frilufts lovgivningen og andre 
aktuelle lover. Skal man gi en av interessene i kombinasjonen LNFR fortrinn, må man bruke 
reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 5. 

§ 24.2 Bevaring naturmiljø, H560 (Temakart 11)  

Temakartet 11 angir sone 560_1 ‘Områder med særlig naturverdi’. Dette må være basert på 
tidligere undersøkelser kun av lokaliteter med høy bonitet. Naturverdier kan ikke bare baseres 
på mange rødlistearter og/eller stort artsmangfold. Like viktig er et områdes økologiske 
tilstand eller grad av ‘urørthet’. Et område som er skrint, med få arter, men som framstår som 
urørt, har særlig naturverdi. Eksempler på slike områder er Taraldrudåsen, Langåsen, 
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LNFR-formålet i kommuneplanens arealdel ikke kan deles, innebærer det at forholdet mellom
de ulike formålene (L, N, F og R) innenfor dette arealformålet i stor grad styres av annet
!ovverk. Slik som landbrukslovgivningen, naturmangfoldloven,frilufts lovgivningen og andre
aktuelle lover. Skal man gi en av interessene i kombinasjonen LNFRfortrinn, må man bruke
reguleringsplan, jf plan- og bygningsloven § J2-5 nr. 5.

§ 24.2 Bevaring naturmiljø, H560 (Temakart 11)

Temakartet 11 angir sone 560_1 'Områder med særlig naturverdi'. Dette må være basert på
tidligere undersøkelser kun av lokaliteter med høy bonitet. Naturverdier kan ikke bare baseres
på mange rødlistearter og/eller stort artsmangfold. Like viktig er et områdes økologiske
tilstand eller grad av 'urørthet'. Et område som er skrint, med få arter, men som framstår som
urørt, har særlig naturverdi. Eksempler på slike områder er Taraldrudåsen, Langåsen,
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Jevikåsen, Svarvestolen, Steinryggen, Stunneråsen, sør for Delingsdalen/vest for Revedalen, 
deler av Jonsrudåsene, men dette kommer ikke fram på temakart 11. Et godt eksempel er også 
Gaupesteinmarka, som er et relativt artsfattig område, men som har en så stor grad av god, 
opprinnelig økologisk tilstand, at området faktisk ble et naturreservat – på grunn av ‘særlig 
naturverdi’, mens bare små biter av Gaupesteinmarka er angitt med ‘særlig naturverdi’ på 
temakartet. Og man skal være forsiktig med å bruke verdibegrepet om natur – det kan føre til 
uheldig nedvurdering av natur som blir betegnet med ‘lav verdi’, på grunn av lavt 
artsmangfold og manglende rødlistearter. All natur har verdi, og naturen må forstås og 
forvaltes i et langt tidsperspektiv på flere hundre år, ikke i en arealplan med horisont på bare 
10 år.  

Vi minner om at vi er inne i FNs tiår for naturrestaurering. Restaurering av natur - 
Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) 

 
Med hilsen 
 
Inge Utstumo 
Leder for Lokal Agende 21   
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https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/restaurering-av-natur/
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