
Byrådsavdeling for byutvikling

Nordre Follo kommune - Offentlig ettersyn og høring av 
kommuneplanens arealdel 2023-2034 - Oslo kommunes uttalelse
Saksfremstilling: 
Det vises til brev av 12.10.2022 fra Nordre Follo kommune. Forslag til kommuneplanens arealdel 
2023-2034 er lagt ut på høring og offentlig ettersyn med frist for uttalelse innen 12.12.2022. 

Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av bystyret
delegert til byrådet med videredelegering til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av
03.07.2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.

Vedtak/Oslo kommunes høringsuttalelse: 
Nordre Follo og Oslo er nabokommuner, og er del av et felles bo- og arbeidsmarked. Tall fra SSB 
viser at blant de rundt 31 000 sysselsatte med bosted i Nordre Follo, har mer enn 40 % 
arbeidssted i Oslo. I tillegg har rett over 4 000 bosatte i Oslo arbeidssted i Nordre Follo. 
Kommunene er begge del av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP), 
bybåndssamarbeidet og byvekstavtale. I tillegg eier Oslo eiendommer i Nordre Follo kommune.
 
Kommuneplanens arealdel i Nordre Follo kommune vil medføre ringvirkninger for Oslo kommune, 
spesielt knyttet til transport til og fra Oslo. Oslo kommune er opptatt av å begrense bruk av bil 
som transportmiddel blant reisende mellom omegnskommunene og Oslo, og mener at RP-ATP er 
et viktig virkemiddel både for å redusere bruk av privatbil og oppnå begge kommuners ambisiøse 
klima- og miljømål. Oslo kommune mener de overordnede føringene som ligger til grunn for 
kommuneplanens arealdel gir et godt grunnlag for å håndtere fremtidige utfordringer, og de er i 
tråd retningslinjene i RP-ATP. 

Areal og mobilitet 

Prioriterte vekstområder 
Nordre Follo viderefører sine prioriterte vekstområder fra forrige kommuneplan. 87 % av 
kommunens prioriterte vekstområder ligger innenfor det som defineres som anbefalt 
gangavstand til kollektivtilbud i RP-ATP, og stemmer dermed godt overens med planen. Nordre 
Follo legger opp til at 82 % av nye boliger frem mot 2034 kommer innenfor prioriterte 
vekstområder. 92 % av nye boliger vil ligge innenfor det som i RP-ATP er definert som anbefalt 
gangavstand. Målet for kommuner med regional by i RP-ATP, som Ski er definert som, er at 90 % 
av nye boliger bygges innenfor prioriterte vekstområder. Nordre Follo er ikke langt unna å oppnå 
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målet i RP-ATP med det gjeldende planforslaget. 

De prioriterte vekstområdene ligger nært jernbanestasjoner og/eller andre knutepunkter. Oslo 
kommune har utviklet et verktøy som kan hjelpe med å se byform, byfunksjon og mobilitet i 
sammenheng. Verktøyet kan være svært nyttig når vekstområdene i Nordre Follo skal planlegges 
og utvikles videre. Mer informasjon og lenke til verktøyet finnes her: https://www.tiltak.no/0-
overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-og-verktoey-som-hjelpemidler/analyseverktoy-for-
knutepunkt/.

Planlegging av Rosenholm 
Det stilles krav til felles planlegging (områderegulering) for området Rosenholm Campus/Li gård 
(jf. temakart 14 og 15, H810_1 og H820_1, se figur under). Oslo kommune er i oppstartsfasen av 
arbeidet med områdeplan for Rosenholm, som i kommuneplan for Oslo er definert som 
utviklingsområde i ytre by. Planens avgrensning er ikke satt, men hensynssone H810_2 i Oslos 
arealdel omfatter blant annet parkeringsplassen rett nord for grensen til Nordre Follo. Det 
funksjonelle kollektivknutepunktet rundt Rosenholm stasjon omfatter arealer også i Nordre 
Follo. Den foreslåtte hensynssonen i Nordre Follo sin arealdel omfatter ikke bussanlegget rett 
sør for kommunegrensen (se sirkel på kart under). Oslo kommune mener hensynssonen burde 
utvides til å også omfatte denne. Fremtidig arealbruk og mobilitetsløsninger i tilknytning til 
stasjonsområdet bør koordineres på tvers av kommunegrensen.

Utklipp fra temakart 14 med hensynssone ved Rosenholm.

https://www.tiltak.no/0-overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-og-verktoey-som-hjelpemidler/analyseverktoy-for-knutepunkt/
https://www.tiltak.no/0-overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-og-verktoey-som-hjelpemidler/analyseverktoy-for-knutepunkt/
https://www.tiltak.no/0-overordnede-virkemidler/0-4-kunnskap-og-verktoey-som-hjelpemidler/analyseverktoy-for-knutepunkt/
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Tomten Rosenholm Campus/Li gård omfatter et skogsområde som har stor verdi for innbyggere i 
bydel Søndre Nordstrand. Det er et særlig viktig rekreasjonsområde og nærskog for beboere på 
Åsbråten og Bertramjordet. Skogen ligger for øvrig i tilknytning til Søndre Aas gård som er en 
viktig sosial arena og tilbyder av fritidsaktiviteter for barn og unge. Gårdstunet er regulert til 
bevaring, og har høy kulturminneverdi. Bruk av skogen ble i 2011 kartlagt, og det ble registrert 
utstrakt bruk i form av uorganisert lek og barnehageaktiviteter og andre aktiviteter. Delen av 
skogen som ligger i Oslo kommune har blitt verdsatt med høyeste verdi (A: svært viktig 
friluftsområde) i kommunens temakart over friluftsområder.

Det er positivt at skoglandskapet som rammer inn Søndre Ås gård ved Rosenholm er 
opprettholdt som hensynssone friluftsliv og hensynssone bevaring – naturmiljø i 
kommuneplanens arealdel. I planbeskrivelsen omtales en fremtidig utvikling av Rosenholm 
Campus og Li gård, men dette inngår ikke av den pågående revisjonen av kommuneplanen. Deler 
av området sør for Søndre Ås gård er videreført som gjennomføringssone – omforming, 
bebyggelse og anlegg. Evt. ny bebyggelse innenfor dette området vil kunne påvirke opplevelsen 
av kulturlandskapet ved Søndre Ås gård. I området ligger også en automatisk fredet bygdeborg. 
Sammenhengen mellom kulturlandskap, gården og høydedraget med bygdeborg er svært viktig å 
ivareta. Det må ikke åpnes for høyder og plassering av nybygg som svekker opplevelsen av det 
intakte kulturlandskapet. Det vises også til vedlagte vedtak fra bydelsutvalget i Bydel Søndre 
Nordstrand.

I løpet av planprosessen er det utredet et forslag om å endre arealformål på Rosenholm til 
offentlig/ privat tjenesteyting (sykehus). Arealene som ble utredet omfatter høydedrag med 
bygdeborg og tilgrensende områder. Konsekvensutredningen konkluderte med ikke å anbefale 
innspillet til endret arealformål. Oslo kommune støtter denne konklusjonen, og understreker at 
et endret arealformål vil være i stor konflikt med kulturmiljøverdiene i området. 

Etter hvert som det legges opp til fortetting og befolkningsvekst på begge sider av 
kommunegrensen i dette i området, blir det desto viktigere å bevare gode lokale friluftsområder. 
Ved en eventuell framtidig utbygging må nærskogen og eksisterende friluftkvaliteter og 
kultmiljøverdier bevares. Med tanke på verdien dette har for lokalbefolkningen i dag og i 
fremtiden burde nærskogen bevares i form av et LNF-område eller gjennom annen type sikring av 
grøntområdet. 

Boliger utenfor utviklingsområdene 
Det ligger flere større områder avsatt til fremtidig boligbebyggelse utenfor kommunens 
prioriterte utbyggingsområder, blant annet på Fløysbonn, Mastemyr og Steinsleppen. Oslo 
kommune påpeker at utbygging av disse områdene vil inngå i det som etter RP-ATP defineres 
som vedlikeholdsvekst. For Nordre Follo sier RP-ATP at vedlikeholdsveksten av nye boliger 
begrenses til 10 %. 

Oslo kommunes eiendommer i Nordre Follo 
Oslo kommune eier flere eiendommer i Nordre Follo. Mange av eiendommene ligger i 
strandsonen, i skogsområder og innenfor Markagrensen. I forslag til nytt plankart har de fleste 
av eiendommene samme arealformål som er i tråd med dagens bruk, som er rekreasjon og 
friluftsliv.

Eiendom 232/105 og 232/106 har i gjeldende arealplan formålet boligbebyggelse - nåværende. 
Disse to eiendommene (m. fl.) er i arbeidet med kommuneplanen vurdert tatt ut blant annet fordi 
utbygging vil bryte med prinsippet om arealnøytralitet og fordi det er et visst potensiale for 
interessante arter i området. Kommunedirektøren har anbefalt at feltene opprettholdes som 
boligbebyggelse fordi planen er relativt ny (2015). Som forvalter av eiendommene 232/105 og 
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232/106 mener Oslo kommune at formålet LNFR vil være et mer passende formål, som også er 
mer i tråd med dagens bruk. Utbygging av bolig i dette området er i strid med Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og RP-ATP.

Eiendom 232/28 (Ingierstrand bad) har flere formål. Parkeringsplassen øst for Ingierstrandveien 
har formålene friområde og næringsvirksomhet - framtidig. Formålet næringsvirksomhet – 
framtidig dekker også et skogsområde på nesten 6 dekar sør for parkeringen. Som forvalter av 
eiendommen mener Oslo kommune at formålet LNFR vil være et mer passende formål for 
skogsområdet. Den delen av parkeringsplassen som i dag har formålet næringsvirksomhet, bør 
få et annet formål, f.eks. friområde (jf. Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommuneplanens arealdel pkt. 4.5.4.1.4 Friområde).

Handel og næringsarealer 
Nordre Follo legger til grunn ABC-prinsippet for lokalisering av næring, og tydeliggjør dette 
gjennom en bestemmelse for reguleringsplaner for næringsarealer. Prinsippene som ligger til 
grunn i planforslaget stemmer godt overens med R10 og R11 i RP-ATP. Kommunen konkretiserer 
det ved å peke på bestemte næringsområder som passer for ulike typer næring. Oslo kommune 
støtter forslaget. 

Som et supplement i vurderinger knyttet til lokalisering av næring i form av handel, kan Nordre 
Follo ta i bruk et verktøy som Oslo og Viken har utarbeidet for lokalisering og dimensjonering av 
dette i Oslo og Akershus. Verktøyet finnes på følgende lenke: 
https://storymaps.arcgis.com/stories/76de4e968e9c4d65b136ef5bdd5feb73. 

Det er lagt inn et areal for fremtidig næringsformål forretning ved Kvakestad mellom Ski og 
Langhus. Området har fungert som riggområde for Follobanen. Området ligger langt unna annen 
bebyggelse og sentrumsområder, og vil med all sannsynlighet legge til rette for bilbasert 
transport. Området egner seg dårlig til detaljhandel på grunn av plasseringen, og er mer egnet 
for annen forretningsvirksomhet som handel av plasskrevende varer eller grossisthandel. Oslo 
kommune oppfordrer Nordre Follo til å vurdere om området kan tilbakeføres til grønnstruktur, 
og heller vurdere om slik virksomhet kan lokaliseres gjennom å bedre utnytte eksisterende 
næringsområder. 

Vern av matjord, naturområder og blågrønne strukturer 
Nordre Follo har i planforslaget lagt inn en bestemmelse om arealnøytralitet som gjelder alle nye 
reguleringsplaner fra vedtaksdato, og skal sikre bevaring av natur og dyrket og dyrkbar mark. I 
tillegg jobbes det med en egen kommunedelplan for naturmangfold. Det er svært positivt at 
Nordre Follo legger inn en bestemmelse om arealnøytralitet og jobber med å utarbeide 
arealregnskap og naturregnskap som et verktøy for å følge opp dette. Her må natur både i og
utenfor byggesoner være inkludert, og spesielt må karbonrike arealer som skog og myr 
hensyntas. Terskelen for nedbygging av skog og myr må være høy. 

I planforslaget foreslås det å omgjøre 550 dekar til LNF eller naturområde-grønnstruktur. Dette 
er i samsvar med retningslinje R5 i RP-ATP, og kan også vurderes for andre arealer, blant annet 
næringsarealet ved Kvakestad. 

I forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel i Oslo, jobber Oslo kommune med å 
vurdere grep som sikrer viktige naturverdier og biologisk mangfold i Marka. Det er spesielle 
naturverdier på begge sider av kommunegrensa mellom Oslo og Nordre Follo kommuner. Det er 
positivt at Nordre Follo har satt av hensynssoner (jf. temakart 11) som i stor grad sammenfaller 
med kjente og kartlagte naturverdier på Oslos side av kommunegrensen. Verdien av disse 

https://storymaps.arcgis.com/stories/76de4e968e9c4d65b136ef5bdd5feb73
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områdene sikres best ved at områdene ivaretas/vernes på begge sider av grensen. 

Oslo kommune følger også opp det statlige arbeidet med å opprette nasjonalpark i Østmarka. 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har sendt tre ulike forslag til nye verneområder i Østmarka på 
høring. Forslaget omfatter deler av Marka innenfor Nordre Follo kommune.

Mobilitet og transport 
Parkeringsnormene for Oslo og Nordre Follo må sees i sammenheng for å jobbe med å redusere 
bruk av privatbil på tvers av kommunegrensene. Oslo kommune mener forslaget til Nordre Follo 
er lite offensivt. Eksempelvis er det for enebolig ikke satt en maksimumsnorm. Flere av de 
prioriterte utbyggingsområdene (A-områder) ligger i nærheten av kapasitetssterke 
kollektivtilbud. I Oslo kommunes innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble 
det påpekt at sykkeltilretteleggingen over kommunegrensen må koordineres, slik at 
sykkelveinettet i regionen blir sammenhengende. I henhold til Oslo kommunes vedtatte Plan for 
sykkelveinettet, skal det være tilrettelagt for sykkel over kommunegrensen til Nordre Follo jf. 
kartet under. Statens vegvesen investeringsansvar for enkelte av strekningene.

Kartet viser punktene der det ville vært naturlig med en forlengelse av sykkelveinettet inn i Nordre Follo kommune.

Foruten Ljansbrukveien/Gamle Mossevei, ser det ikke ut til at det er lagt inn juridiske linjer eller 
bestemmelser som sikrer en videreføring av sykkelveinettet fra Oslo kommune og over i Nordre 
Follo kommune. Dette bør sikres i plankart eller bestemmelser. 

Bymiljøetaten i Oslo kommune arbeider med detaljregulering av turvei/kyststi i Nordre Follo. 
Detaljreguleringen skal legge til rette for at det kan etableres en turvei/kyststi mellom 
Ljansbruket og Ingierstrand bad. Oslo kommune ber om at dette planarbeidet hensyntas i 
kommuneplanens arealdel. 

Kulturminner, kulturlandskap og arkeologiske forhold 
Kommuneplanen omfatter kulturmiljøer og kulturlandskap som strekker seg over 
kommunegrensen. De automatisk fredete lokalitetene i randsonen mellom Oslo og Nordre Follo 
kommune er tidligere nevnte bygdeborg ved Søndre Ås samt oldtidsveien over Grønliåsen med 
gravfelt. 

Oldtidsveien og gravfeltet over Grønliåsen samt bygdeborglokaliteten på Søndre Ås er i 
planforslag til høring lagt ut med arealformål grønnstruktur, og er markert som 
båndleggingssone H730 i temakart 13, med tilhørende bestemmelser. Oslo kommune vurderer at 
hensynet til de automatisk fredete kulturminnene er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget, og 
legger til grunn at dette hensynet ivaretas. Eventuell endrede arealformål i disse områdene må 
oversendes Oslo kommune ved Byantikvaren på ny høring. 

Vann og avløp 
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Oslo kommune har tidligere i år gitt innspill om vannforsyning og avløpshåndtering til Nordre 
Follos «Hovedplan vannforsyning, avløp og vannmiljø 2022-2029». Det foreligger et forslag til 
nytt avløpsdirektiv i EU. Forslaget til direktiv tilsier et paradigmeskifte innen avløpshåndtering, 
som vil kunne påvirke arealdisponeringer. Det settes blant annet strenge krav til 
avløpshåndteringen for å begrense negativ miljøpåvirkning, herunder krav til utslipp, både i 
prosenter, mengde og type parametere. Forslaget innebærer blant annet at det skal utarbeides 
planer for avløps- og overvannshåndtering for hele tilsigsområdet til avløpsrenseanleggene og 
inkludere rensing av forurenset overvann. 

Klima og miljø 
For at omstillingen av transport i regionen skal bli utslippsfri er vi avhengig av et godt samarbeid 
mellom kommunene da transport og varer beveger seg uavhengig av kommunegrenser. I 
arealdelen bør Nordre Follo legge inn et mål om tilstrekkelig lading (eller biogass eller hydrogen) 
langs hovedveier slik at framtidig transport kan være utslippsfri. Dette vil være ekstra viktig for 
å omstille næringstransporten ettersom de har lite tilgjengelige lade- og fyllemuligheter for 
fornybare drivstoff i Osloregionen i dag. Transportnæringen har oppgitt at manglende lade- og 
fylleinfrastruktur er en av de aller største barrierene for omstilling til fornybare drivstoff. 
Likevel skjer omstillingen til fossilfri næringstransport nå raskt i Osloregionen og dermed er 
trykket på de få tilgjengelige lade- og fyllestasjonene ekstra høyt. Dette viser at det haster med 
å legge til rette for flere energistasjoner.

I planforslaget står det at man ved nye utbygginger skal søke å oppnå massebalanse. Det ligger 
ingen arealer avsatt til massedeponi (foruten deponi for snø) i Nordre Follo, og det er heller 
ingen områder avsatt til masseuttak. Når det gjelder massehåndtering er det viktig å ha arealer 
til mellomlagring av masser for å sikre gjenbruk. En mulighet kan være å ta dette inn i 
områdereguleringer med bestemmelser som sørger for en plan for lokal massehåndtering hvor 
det også settes av areal. Dette bidrar til at behovet for transport blir minst mulig. Det står at 
behovet for massedeponi i Osloregionen bør vurderes i et regionalt perspektiv for å finne egnede 
arealer og redusere transporten av masser i regionen. Oslo kommune deler denne oppfatningen, 
og ser frem til å samarbeide og utveksle erfaringer knyttet til dette for fremover å finne gode, 
felles løsninger.

Hanna E. Marcussen

byråd for byutvikling

Vedlegg:
1. Brev fra Bydel Søndre Nordstrand av 29 11 2022
2. Brev fra Bydel Søndre Nordstrand av 29 11 2022 - Vedlegg
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Oversendelse av BU vedtak 
Bydel Søndre Nordstrand viser til skogsområdet på tomten Rosenholm Campus/Li gård i Nordre 
Follo på grensen mot Oslo kommune. Dette er et høyt verdsatt rekreasjonsområde og nærskog 
for beboere i vår bydel. Det oppsto et lokalt engasjement for bevaring av skogen da den ble 
oppfattet som truet i forbindelse med en planprosess i 2010. Bekymringen for en mulig framtidig 
nedbygging, og engasjementet for å verne skogen, har igjen blitt aktualisert med den pågående 
rulleringen av kommuneplanens arealdel for Nordre Follo, samt diverse avisartikler om 
utbyggingsplaner og –visjoner for tomten og tilgrensende områder. På bakgrunn av dette ble det 
fremmet en sak til politisk behandling i bydelen. Under behandlingen ble det lagt fram et forslag 
til oppfølging fra kommunen som ble enstemmig vedtatt. Vedtaket framgår nederst i vedlagt 
protokollutdrag. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Monica Nordmoen Anne Stine Garnes 

bydelsdirektør bydelsoverlege 
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Søndre Nordstrand bydelsutvalg 20.10.2022

Sak fra SV - Anmodning om å avslå planer om bygging 
ved Rosenholm Campus

SVs forslag til vedtak:

Bydelsutvalget har fått informasjon om at det kommer en høringssak i Nordre Follo angående 
utbygging av skogen ved Rosenholm Campus. Det er så vidt vi vet snakk om ca 500 boliger. Dette 
er kun noen meter unna grensa til Søndre Nordstrand, og vil få svært negative konsekvenser for 
flere av våre innbyggere.

 

Skogen er et viktig rekreasjonsområde for alle som bor på Åsbråten og Bertramjordet, og 
fungerer som en nærskog. Dette er en av de største kvalitetene ved boområdene i den delen av 
bydelen. Skogen benyttes av innbyggere i alle aldre til lek og rekreasjon. I tillegg foregår det en 
rekke aktiviteter her i regi av Søndre Ås gård som har ridestier og flere tilbud til bydelens barn 
og unge.

 

Det er også gjort funn fra steinalderen i området og rødlistede arter holder til i skogen.

 

Flere andre store utbyggingssaker er på trappene i området. I Nordre Follo er det planer om 
boliger ved gamle Volvo Maskin-tomta, og i Søndre Nordstrand er det store planer for 
Rosenholm Stasjon. Dersom skogen ved Rosenholm Campus bebygges, forsvinner et viktig 



rekreasjonsområde for disse fremtidige boligene. Noe som vil forringe bokvaliteten også for 
disse prosjektene.

 

Søndre Nordstrand BU anmoder kommunestyret i Nordre Follo om å si nei til planene om 
boligbygging ved Rosenholm Campus.

Søndre Nordstrand bydelsutvalgs behandling:

Ola Mannsåker (A) fremmet følgende forslag til vedtak:

Bydelen skriver et brev til Plan- og bygningsetaten med kopi til Byrådsavdeling der det bes om at 
det settes igang en tilsynsprosess for å følge opp utviklingsplaner i nordlige del av Nordre Follo.

 

Votering:

Forslag fra Ola Mannsåker (A) enstemmig vedtatt.

Søndre Nordstrand bydelsutvalgs vedtak:
Bydelen skriver et brev til Plan- og bygningsetaten med kopi til Byrådsavdeling der det bes om at 
det settes igang en tilsynsprosess for å følge opp utviklingsplaner i nordlige del av Nordre Follo.

Monica Nordmoen
bydelsdirektør


