
Vedlegg 5 
Første siling av arealinnspill til rullering av kommuneplanens arealdel 

Rosenholm, Kolbotn, Sofiemyr 

21/11209-58 (1) 
 

Rosenholm stasjon 
 

                  
Gnr/bnr 239/827 og 239/54, kommunal eiendom 

Forslagsstiller Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs 

Beliggenhet og avgrensning 239/827 ligger øst for Rosenholmveien ved Rosenholm stasjon 
239/54 ligger på vestsiden av Rosenholmveien 

Arealets størrelse 239/827 er på 14,3 dekar 
239/54 er på 9,2 dekar 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

Området øst for Rosenholmveien er satt av til samferdselsanlegg 
og teknisk infrastruktur.  
Området vest for Rosenholmveien er avsatt til grønnstruktur og 
har båndleggingssone H730 - båndlagt etter lov om kulturminner 
(forsvarsanlegg fra jernalderen). 

Foreslått arealformål Forslagsstiller anbefaler at kommunedirektøren tar kontakt med 
Helse Øst for å drøfte lokalisering av et lokalsykehus for Søndre 
Nordstrand, Follo og Indre Østfold, alternativt som 
utbyggingsformål. Aktuelt formål for lokalsykehus vil være 
offentlig/privat tjenesteyting. 

Hva skal arealet benyttes til? Lokalsykehus for Søndre Nordstrand, Follo og Indre Østfold, 
alternativt som utbyggingsformål 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til togstasjon: Ja, innenfor 10 min. gåavstand 

Innenfra og ut prinsipp:  I tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

I arbeidet med 
kommunedelplan for 
naturmangfold for Nordre 
Follo kommune har det 
kommet innspill om to 
rødlistearter og gammelskog 
på området vest for 



Rosenholmveien. Dette 
området grenser til naturtypen 
rik sumpskog- og kildeskog 
med verdi B, viktig.   

Dyrket og dyrkbar mark: Ikke registrert matjord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Område vest for Rosenholmveien er ubebygd. Område øst for 
Rosenholmveien er bebygd (bussoppstillingsplass). 

Arealbruk/-type 
 

Området vest for Rosenholmveien grenser mot Søndre Ås gård i 
Oslo kommune hvor det er hesteridning på turstier i området. 
Det går en sti på vestsiden av skrenten og opp til platået. Dette 
området er kartlagt som nærturterreng med verdien registrert 
friluftsområde.  

Teknisk infrastruktur Det må ses nærmere på kapasitet på vann- og avløp. 

Sosial infrastruktur Barneskoler i området har god kapasitet. Kapasitet på 
ungdomsskole må vurderes nærmere. Barnehagekapasiteten i 
denne delen av kommunen må utvides uavhengig av dette 
forslaget.  

Andre relevante opplysninger 
I høringsuttalelse fra Oslo kommune (vedlegg 3, dokument 21/11209-75) vises det til at 
kommunen er i oppstartsfasen av områdeplanarbeid for Rosenholm. Oslo kommune anbefaler 
koordinering på tvers av kommunegrensen med hensyn til planlegging for fremtidig arealbruk og 
mobilitetsløsninger i tilknytning til stasjonsområdet. Oslo kommune har bestilt en vilt- og 
naturkartlegging som strekker seg inn i Nordre Follo kommune. Flere andre utredninger skal også 
gjennomføres i tidligfase av planarbeidet, blant annet en kartlegging av infrastruktur under 
bakken. Oslo kommune mener derfor at det vil være hensiktsmessig å etablere samarbeid i videre 
prosess med områdeplanen.   
 

Grunneierteamet i Nordre Follo har merket seg den pågående utviklingen av Rosenholmområdet 

på Oslo siden av kommunegrensen.  På bakgrunn av at kommunen har inngått en langsiktig 

leieavtale med Bussanlegg AS om eiendommen 239/829 og den forventede fremtidige utviklingen 

av området rundt Rosenholm campus, har grunneierteamet vurdert at endring av arealformål bør 

ses på i en større sammenheng og i samråd med øvrige grunneiere i området. Grunneierteamet er 

positive til innspillet, men har primært vurdert at en utvikling på Rosenholm kan spiles inn ved 

neste rullering av kommuneplanen. 

 

Ved forrige kommunerullering ble det foreslått å endre området vest for Rosenholmveien gnr/bnr 
239/54 fra grønnstruktur til kombinert formål næring og tjenesteyting. Arealforslaget ble 
konsekvensutredet, men til førstegangsbehandling av kommuneplanen ble området anbefalt tatt 
ut, og ble derfor ikke lagt ut til offentlig ettersyn.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling  
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene og 
stasjonsområdene våre. Vi vil se på tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og 
befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen av de prioriterte utbyggingsområdene. Dette 
arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling rundt stasjonene, og gi viktige premisser som 
bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Kommunedirektøren anbefaler derfor at alle arealinnspill innenfor ti minutters gangavstand til 
jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre utvikling rundt 
stasjonsområdene. Vurdering av arealene rundt Rosenholmstasjon må skje i tett samarbeid med 
Oslo kommune. 
 
Kommunedirektøren er kjent med at utbygging av sykehus og valg av lokalisering gjøres i 
forbindelse med Nasjonal helse og sykehusplan. Helse sørøst utreder behovet og mulighetene. 
Kommunedirektøren vil i løpet av februar avklare når neste rullering av planen finner sted og 
hvordan Nordre Follo kan spille inn et forslag om sykehus på Rosenholm dersom dette er politisk 
ønskelig. 
 
Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling og avgrensing av det prioriterte 
utbyggingsområdet rundt Kolbotn stasjon. 

 

21/11209-24 
 

Ormerudveien fortetting 
 

   
Gnr/bnr 240/239, 240/426 og 240/291 

Forslagsstiller Glomar Eiendom AS 

Beliggenhet og avgrensning Nordøst for Kolbotn sentrum mellom Ormerudveien og Skiveien. 

Arealets størrelse 5236 m2 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

Nåværende boligbebyggelse + offentlig vei 

Foreslått arealformål Konsentrert småhusbebyggelse 

Hva skal arealet benyttes til? Boliger (Rekkehus) 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei, men grenser til prioritert 

utbyggingsområde i gjeldende 

plan 

Gangavstand til togstasjon: Ja, innenfor 10 min. gåavstand  

Innenfra og ut prinsipp:  I tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Eplehage med ukjent verdi 



Dyrket og dyrkbar mark: Ikke registrert matjord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd  

Arealbruk/-type 
 

Bebygd med småhus 

Teknisk infrastruktur VA er oppgradert i forbindelse med Ormerudutbyggingen. 
Vei har god standard. Nytt kryss mot Fjellveien. 

Sosial infrastruktur Kolbotn skole har god kapasitet. Kapasitet på ungdomsskole må 
vurderes nærmere. 
Barnehagekapasiteten i denne delen av kommunen må utvides 
uavhengig av dette forslaget. Barnehage i Skolebakken. 

Andre relevante opplysninger 
I forrige kommuneplanrullering ble dette arealet sammen med noen flere eiendommer i 
Ormerudveien foreslått endret fra konsentrert småhusbebyggelse til sentrumsformål. Dette 
forslaget ble konsekvensutredet og lagt ut på offentlig ettersyn. Arealet ble ikke lagt inn i 
kommuneplanen.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling  
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene og 
stasjonsområdene våre. Vi vil se på tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og 
befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen av de prioriterte utbyggingsområdene. Dette 
arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling rundt stasjonene, og gi viktige premisser som 
bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  
 
Kommunedirektøren har derfor valgt å anbefale at alle arealinnspill innenfor ti minutters 
gangavstand til jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre 
utvikling rundt stasjonsområdene. 
 
Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling og avgrensing av det prioriterte 
utbyggingsområdet rundt Kolbotn stasjon.  

 

21/11209-27 
 

Skiveien 73 
 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


  
Gnr/bnr 240/69 

Forslagsstiller Tor Dybdahl 

Beliggenhet og avgrensning Sørøst for Kolbotn sentrum. Grenser til Skiveien og omkranset av 
et småhusområde.  

Arealets størrelse 1469 m2 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

Boligbebyggelse + hensynssone H110 (Sikringssone for 
nedslagsfelt for drikkevann) + hensynssone H310 (Ras- og 
skredfare) 

Foreslått arealformål Konsentrert småhus 

Hva skal arealet benyttes til? Bolig 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei 

Gangavstand 
til togstasjon:  

Innenfor 10 minutters gange fra Solbråtan 
stasjon. 950 meter fra Kolbotn stasjon. 

Innenfra og 
ut prinsipp:  

Området er ikke tett knyttet til et definert 
lokalsenter 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige 
naturverdier og 
funksjonsområder:   

Eplehage med ukjent verdi. Grenser mot 
Skredderstubekken. Naturverdier og 
økologiske funksjonsområder vurderes 
ikke å bli vesentlig berørt 

Dyrket og dyrkbar 
mark:  

Berører ikke dyrket eller dyrkbar mark 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd 

Arealbruk/-type Bebygd  

Teknisk infrastruktur VA- god kapasitet 
Vei- god kapasitet 

Sosial infrastruktur Arealet ligger i dag innenfor skolekrets Sofiemyr. Det skal bygges 
ny Sofiemyr skole som vil ha god kapasitet. 



Utvidelse av Fløysbonn vil gi tilstrekkelig kapasitet ungdomsskole. 
Barnehagekapasiteten i Sofiemyr-området er god. 

Andre relevante opplysninger 
Ligger i tilknytning til reguleringsplan for Sønsterudveien 2, som åpner for bygging av leiligheter og 
næring tilsvarende et mindre lokalsenter. 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling  
Dette arealet bør ses i sammenheng med et større område, der utvikling og utnyttelsesgrad langs 
Sønsterudveien blir nærmere avklart. Arealet ligger innenfor ti minutters gange fra Solbråtan 
stasjon, men i lengre avstand fra Kolbotn stasjon. Området rundt Solbråtan stasjon er ikke et 
prioritert utbyggingsområde. Ut fra en innenfra og strategi mener kommunedirektøren at det ikke 
er riktig å vurdere utvikling av dette arealet nå.  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med videre for konsekvensutredning.  

  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


21/11209-24 
 

Sønsterudveien 26 
 

  
Gnr/bnr 249/142, 249/435 

Forslagsstiller Sønsterudveien 26 AS v/ Peter Linnerud 

Beliggenhet og avgrensning  

Arealets størrelse 4967m2 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

249/142 Fremtidig kombinert bebyggelse, 249/435 Fremtidig 
boligbebyggelse 

Foreslått arealformål Bolig 

Hva skal arealet benyttes til? Bolig (leiligheter) 

Har arealet ligget inne som 
andre formål i tidligere 
kommuneplaner? 

249/142 Fremtidig kombinert bebyggelse, 249/435 Fremtidig 
boligbebyggelse 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til 
togstasjon: 

Mer enn 10 min (Ca. 900 meter i luftlinje) 

Innenfra og ut 
prinsipp: 

Vurderes ikke å være i trad med vekst 
innenfra og ut. 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier 
og 
funksjonsområder: 

Ingen kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter. Naturverdier og økologiske 
funksjonsområder vurderes ikke å bli 
vesentlig berørt.  

Dyrket og dyrkbar 
mark: 

Berører ikke dyrket eller dyrkbar mark 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd.  
 

Arealbruk/-type 
 

Bebygd  
En liten del av området mot Henriksvei utgjør et lite grøntområde.  



Teknisk infrastruktur VA – Tilknyttet flere vannledninger (privat) 
Vei - ja, god kapasitet. Direkte atkomst fra Holbergsvei. 

Sosial infrastruktur Arealet ligger i dag innenfor skolekrets Sofiemyr. Det skal bygges 
ny Sofiemyr skole som vil ha god kapasitet. 
Utvidelse av Fløysbonn vil gi tilstrekkelig kapasitet ungdomsskole. 
Barnehagekapasiteten i Sofiemyr-området er god. 

Andre relevante opplysninger 
Arealinnspillet har vært behandlet som planinitiativ henholdsvis i Oppegård kommune og Nordre 
Follo kommune. I begge rundene ble det vedtatt at det ved transformasjon til bolig skal/kan 
bygges rekkehus/townhouse. 
 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling 
Forslagsstiller kan i henhold til tidligere vedtak utvikle området med konsentrert 
småhusbebyggelse.  
 
Kommunedirektøren vurderer ikke at kommuneplanens arealstrategier gir grunnlag for å vurdere 
en høyere utnyttelse. Det anbefales å vurdere om tomtene skal legges inn som konsentrert 
småhusbebyggelse i kommuneplanen. 
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning, men 
kommunedirektøren anbefaler at endring av arealformål til konsentrert småhusbebyggelse tas 
med videre for konsekvensutredning. 

 

 

21/11209-90 
 

Fjellveien 5A og Ormerudveien 7 
 

 
Gnr/bnr 240/357 og 240/896 

Forslagsstiller Kjell Solem 

Beliggenhet og avgrensning Nord for Kolbotn skole og øst for Rikeåsen. Ligger i et 
eneboligområde. 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Arealets størrelse 1547m2 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i gjeldende 
plan 

Bolig 

Foreslått arealformål Bolig – fortetting 

Hva skal arealet benyttes til? Boligfortetting  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til 
togstasjon: 

Ja, ca. 10 minutters gangavstand til 

Kolbotn stasjon  

Innefra og ut 
prinsipp: 

I tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige 
naturverdier og 
funksjonsområder: 

Eplehage med ukjent verdi 

Dyrket og dyrkbar 
mark: 

Berører ikke dyrket eller dyrkbar mark 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd 

Arealbruk/-type Bebygd  

Teknisk infrastruktur Det må ses nærmere på kapasitet på vann- og avløp. 
Vei- adkomst over eiendom 240/683 fra Fjellveien 

Sosial infrastruktur Kolbotn skole har god kapasitet. Kapasitet på ungdomsskole 
må vurderes nærmere. 
Barnehagekapasiteten i denne delen av kommunen må utvides 
uavhengig av dette forslaget. Barnehage i Skolebakken. 

Andre relevante opplysninger 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling  
 
Det er ikke ønskelig å fortette stykkevis i etablerte eneboligområder. Det vil forringe kvaliteten på 
eksisterende boligstruktur. Tomtene er små og bør vurderes i et eventuelt større 
fortettingsområde. Arealet ligger innenfor ti minutters gangavstand fra Kolbotn stasjon. 
Kommunedirektøren vurderer det likevel som lite ønskelig å vurdere en så stor utvidelse av det 
prioriterte utbyggingsområdet ved Kolbotn stasjon før fortettingspotensialet i vedtatte planer er 
realisert.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning. 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Svartskog 

21/11209 – 16   To områder innenfor Bålerudplanen  

                 
Gnr/bnr  Del av 232/70 og del av 235/18 

Forslagsstiller  Sigurd Brynhildsen  

Beliggenhet og avgrensning  Områdene ligger vest for Rødstenveien og vest for Framveien.    

Arealets størrelse  Området vest for Rødstenveien er ca. 11 000 m2 og området vest for 
Framveien ca. 6000 m2  

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  

LNFR (landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift) 
Hensynssone H570_3 kulturlandskap med nasjonal verdi  
Den østligste delen av området vest for Framveien er avsatt med 
faresone H310 ras- og skredfare   

Foreslått arealformål  Boligformål  

Hva skal arealet benyttes til?  Boligbebyggelse  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   
  

Nei  

Gangavstand til togstasjon:   Nei  

Innenfra og ut prinsipp:  Nei  

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Områdene ligger som del av et 
større sammenhengende 
grøntområde nedenfor 
Svartskogplattået langs hele 
Bunnefjorden  
Vest for området ved Framveien 
ligger det et område som er kartlagt 
som naturtype rik edellauvskog 
med verdien viktig (B-verdi). 

Dyrket og dyrkbar mark:   Nei   

Arealnøytralitet  Ubebygd  



(Bebygd/ubebygd)  

Arealbruk/-type   Barskog med middels bonitet på begge områder.   
Områdene ligger kartlagt som nærturterreng og verdsatt som svært 
viktige friluftsområder.  

Teknisk infrastruktur  VA – under utbygging   
Vei – eiendommen har tilgang til Svartskogveien  

Sosial infrastruktur  Skole – 8km, på Kolbotn  
Barnehage – 1.3 km, ved Oppegård kirke  

Andre relevante opplysninger  
Områdene ligger innenfor et område der rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen gjelder. 
Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.  
 
Områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ble vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet den 30.6.2015 etter en lang konfliktfylt planprosess med innsigelser. 
Målet med områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet var å avklare forholdet 
mellom vekst og vern, og legge til rette for en forsiktig fortetting i konfliktfrie områder. Valg av 
boligområder ble blant annet gjort etter vurderinger av områdenes egenskaper med tanke på 
landskapsvirkninger, markslag, naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv.  
   
Forslagene til detaljreguleringsplaner for Svartskog 232/70 og Vildmark og Ragnarud 235/18 ble lagt 

ut på høring i 2019. Begge mottok innsigelser fra fylkeskommunen og statsforvalteren. I 

meklingsmøtet som fant sted desember 2019 ble det presentert et kompromissforslag som 

innsigelsesmyndighetene ble enig om kunne vurderes av deres fagavdelinger, dersom nye 

dokumenter ble oversendt fra kommunen.  

Den 4.2.2020 behandlet utvalg for areal klima og byggesak to saker om avklaring rundt 

meklingsresultat for hver detaljregulering (AKB sak 5/20 og 6/20). Vedtaket i hver sak var følgende:  

 Vedtak i AKB sak 5/20, 4.2.2020: «Nordre Follo kommune går ikke videre med planarbeidet for 

detaljreguleringen Vildmark og Ragnarud 235/18.» 

Vedtak i AKB sak 6/20, 4.2.2020: «Nordre Follo kommune går ikke videre med planarbeidet for 

detaljreguleringen Svartskog gnr/bnr 232/70.» 

Uansett om innsigelsesmyndighetene mener at meklingsresultatet gir grunnlag for å trekke 

innsigelsene, vil innsigelsene sannsynligvis ikke bli trukket før felt B2 er omregulert til LNF-formål. 

Dette er et planarbeid som kommunen må initiere og gjennomføre med egne ressurser. 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og vannforvaltning, 
geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling   
Dette forslaget er ikke i tråd med overordnede føringer for samordnet areal- og transport planlegging, 
arealstrategiene i kommuneplanen eller områdereguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og 
Bekkenstenområdet.  
Utvalg for areal klima og byggesak har i 2020 vedtatt å ikke gå videre med planarbeid for 
detaljreguleringsplanene som det vises til i innspillet.  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med videre for konsekvensutredning. 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/
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Svartskogveien 9  
  

  

    

Gnr/bnr   235/40  

Forslagsstiller   Sigrun og Svein Riise  

Beliggenhet og 
avgrensning  

Eiendommen i skråningen vest for Svartskogveien, like sør for Svartskog 
Kolonial.   

Arealets størrelse  6344 m2  

Hva er arealet avsatt til 
i gjeldende 
kommuneplan?  

LNFR (landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift) 
Hensynssone H570 – kulturlandskap med nasjonal verdi   

Foreslått arealformål  Boligformål  

Hva skal arealet 
benyttes til?  

Boligbebyggelse  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   
  

Nei  

Gangavstand til togstasjon:   Nei  

Innenfra og ut prinsipp:  Nei  

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Områdene ligger som del av et større 
sammenhengende grøntområde på 
nedsiden av Svartskogplattået. Ingen 
kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.  

Dyrket og dyrkbar mark:   Nei  

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Ubebygd 

Arealbruk/-type   Barskog, middels bonitet 
Kartlagt som nærturterreng og verdsatt som et svært viktig friluftsområde.  

Teknisk infrastruktur  VA – under utbygging   
Vei – eiendommen har tilgang til Svartskogveien  

Sosial infrastruktur  Skole – 8km, på Kolbotn  
Barnehage – 1.3 km, ved Oppegård kirke  



Andre relevante opplysninger  
Eiendommen ligger innenfor et område med kulturlandskap av nasjonal verdi.  
 

Eiendommen ligger innenfor et område der rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen gjelder. 
Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.    
  
Områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ble vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet den 30.6.2015 etter en lang konfliktfylt planprosess med innsigelser. 
Målet med områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet var å avklare forholdet 
mellom vekst og vern, og legge til rette for en forsiktig fortetting i konfliktfrie områder. Valg av 
boligområder ble blant annet gjort etter vurderinger av områdenes egenskaper med tanke på 
landskapsvirkninger, markslag, naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og vannforvaltning, 
geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling   
 

 Dette forslaget er ikke i tråd med overordnede føringer for samordnet areal- og transport 
planlegging, arealstrategiene i kommuneplanen eller områdereguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- 
og Bekkenstenområdet.  
 

Arealinnspillet anbefales ikke tatt med videre for konsekvensutredning. 
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Hensynssone for friluftsliv Svartskog  
  

  

         

Gnr/bnr  233/1, 232/48, 232/2, 232/73, 232/71, 232/72, 232/68, 248/1, 248/32, 
248/23, 248/2, 248/39, 248/46 (Listen består av de største 
eiendommene og er ikke komplett)  

Forslagsstiller  Foreningen Gerdarudin  

Beliggenhet og avgrensning  Området ligger på Svartskog mellom E18, Roald Amundsens vei og 
Ingierstrandveien.   

Arealets størrelse  Ca. 6 km2  

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  
+ ev. hensynssoner i gjeldende 
plan 

LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) 
Innenfor dette området er det mange ulike hensynsoner for bevaring 
av kulturmiljø, kulturlandskap, historiske veifar, naturmiljø, gul 
støysone og faresone ras- og skredfare.  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Foreslått arealformål  LNFR med hensynsone for friluftsliv  

Hva skal arealet benyttes til?  Friluftslivsaktiviteter og bevaring av natur og biologisk mangfold   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
  

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  
  

Nei  

Gangavstand til 
togstasjon:   
  

Ikke relevant   

Innenfra og ut prinsipp:   
  

Ikke relevant   

Markagrensen:   
  
  

Ligger ikke innenfor marka, men innenfor 
område for meldepliktig hogst.  

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Dette er et område med stort 
artsmangfold. I kommuneplanen har 
området flere hensynsoner for bevaring 
av naturmiljø med alt fra nasjonal til 
regional og lokal verdi. Det er også 
observert mange rødlistede arter.   
Delingsdalen naturreservat ligger 
innenfor den foreslåtte hensynssonen.  
Det går flere vilttrekk gjennom området.  

Dyrket og dyrkbar mark:   
  

Området omfatter arealer med dyrka og 
dyrkbar jord 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Ubebygd  

Arealbruk/-type   Dette er et større område som består hovedsakelig av skog med 
unntak av med noen mindre områder med dyrka mark.   
På Hvitebjørn, Bjørnsrud og Torbjørnsrud er det fulldyrka jord  
Resten av området er skog med barskog, lav, middels og høy bonitet  
Området har flere mindre bekker. I Delingsdalen går vassdraget på 
tvers gjennom området. Det går høyspentledning gjennom området og 
det ligger noen få boliger og grusveier ved Hvitebjørn, Bjørnsrud og 
Torbjørnsrud. Det går flere historiske veier gjennom området. 
Området er kartlagt som et stort turområde med tilrettelegging, og 
verdsatt som et svært viktig friluftsområde, men unntak av 
Delingsdalen som er kartlagt som et stort turområde uten 
tilrettelegging og verdsatt som et registrert friluftsområde.   
Det er merkede fotruter gjennom området.  

Teknisk infrastruktur  Ikke relevant for dette forslaget.  

Sosial infrastruktur  Ikke relevant for dette forslaget.  

Andre relevante opplysninger  
I kommuneplan for Oppegård fra 2011 lå mye av arealene avsatt til framtidig utbyggingsformål, bolig, 
næring og samferdsel. Utbyggingsområdene ble tatt ut av kommuneplanen og området fikk formål 
LNFR.  
 
Forslaget om hensynssone for friluftsliv ble vurdert også ved forrige rullering. I vurderingen fra 2018 
het det: Kommunen har et pågående arbeid med kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Når 



dette arbeidet er gjennomført, vil verdisettingene kunne brukes til en helhetlig vurdering av 
friluftsområdene i kommunen. Det er naturlig at neste rullering av kommuneplan bruker 
verdisettingene til å ta stilling til hvilket behov kommunen har for hensynsoner for friluftsliv også i 
dette området. Kartlegging og verdisetting av kommunens friluftsområder ble ferdigstilt i 2020.  
 
Området som er foreslått med hensynsone friluftsliv ligger innenfor et område hvor forskrift om 
skogsdrift for Oslo og nærliggende kommuner gjelder (meldepliktig hogst). Formålet med forskriften 
er: å sikre utøvelse av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til 
friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning.  
 
Deler av området nærmest sjøen er omfattet av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen. 
Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.   
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og vannforvaltning, 
geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
 
Kommunedirektøren anbefaler at alle friluftsområdene som ble kartlagt med høyeste verdi i 

kartleggingsprosjektet legges inn med hensynssone for friluftsliv.  

Det anbefales at arealinnspillet tas med til for videre konsekvensutredning.    
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Bålerud Grunneierforening  

            

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Gnr/bnr Innspillet omfatter et større område og tar opp premisser gitt i 
gjedende områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og 
Bekkenstenområdet, vedtatt i 2015. 

Forslagsstiller Bålerud Grunneierforening (BGF) 

Beliggenhet og avgrensning Områdereguleringsplanen for Bålerud-, Rødsten- og 
Bekkenstenområdet.  

Arealets størrelse Ca 112 275 m2  

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR 
Boligbebyggelse 
Offentlig eller privat tjenesteyting 
Havn  
Hensynssonen H570_3, kulturlandskap med nasjonal verdi.  
Hensynssonen H560_2, bevaring naturmiljø av regional verdi.    
Faresone H310, ras- og skredfare 

Foreslått arealformål BGF ønsker at hensynsone H570_3 fjernes fra Bålerud brygge og 
området rundt.  

Oppsummering 
Innspillet fra Bålerud grunneierforening  omhandlerer i tillegg til endring av en hensynssone, 
forslag om endringer i områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. 
Innspillet passer ikke inn i skjemaet, og er derfor gitt en noe annen form. 
 

Bålerud Grunneierforening (BGF) mener et 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, nærbutikk, barnehage, kafé, aktiviteter og møteplasser.  
 
Områdereguleringen vedtatt i 2015 og etablering av offentlig VA i området er viktige steg i retning 
mot et bærekraftig samfunn på Bålerud. VA anlegget blir mer kostbart enn først antatt. BGF 
foreslår at antall nye eneboliger som området er regulert for økes fra 100 i dag til 200 for å dekke 
kostnaden, og vil gi bedre grunnlag for økt kollektivdekning. BGF har flere forslag til forbedringer i 
områdereguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet. Planen oppleves å gi dårlig 
utnyttelse av arealet og bærer preg av en tilfeldig fordeling mellom arealer avsatt til LNF- og 
boligformål. Kommunen bør regulere boligfeltene B2 og B3 som Oslo kommune eier, men ikke 
ønsker å utvikle, til LNF-formål og erstatte disse arealer med andre LNF-eiendommer som ønskes 
utviklet til bolig. Det gis flere eksempler på eiendommer langs offentlig vei og/eller med kapasitet 
til boligutvikling. I tillegg foreslår BGF at minstekravet for tomtestørrelse justeres ned fra 1350 kvm 
til 650-750 kvm på lik linje med andre mindre lokalsamfunn i Nordre Follo.  
 
Kyststien som er regulert syd fra Bålerud brygge er lagt uten hensyn til de faktiske forhold i 
området, og krever unødvendige inngrep.  
 
Dagens kollektivtilbud gjør Svartskog beboere bilavhengige. I tillegg til dagens 
kollektivtilbud/skoleskyss, mener BGF at etablering av et kollektivknutepunkt med avkjøring i 
begge retninger, sykkelparkering og biloppstillingsplass ved E18 Svartskogtoppen, med matebuss, 
er den mest bærekraftige løsningen som vil gi en tilfredsstillende kollektivdekning. 
 
Roald Amundsens hjem er kommunens største turistattraksjon og interessen for stedet har økt 
etter Follo museum overtok drift. En forventet økt turiststrøm vil medføre behov for anløp av 
charterbåter og fritidsbåter i tiden fremover. BGF har fremmet et forslag for kommunen knyttet til 
rehabilitering av bryggen kombinert med flytebrygge/gjestehavn/båtutslipp. BGF har forstått at 
det kreves en egen planforandring (reguleringsplan) for enhver ny tilpasning, noe som vil være et 



tidsmessig hinder og et svært fordyrende element. Det oppfordres sterkt til at hensynsone H570_3 
blir fjernet fra Bålerud brygge og området rundt, slik at dette kan utvikle seg i tiden framover. 

Andre relevante opplysninger  
Området grenser mot Svartskog landskapvernområde i øst.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
Områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ble vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet den 30.6.2015 etter en lang konfliktfylt planprosess med 
innsigelser. Målet med områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet var å 
avklare forholdet mellom vekst og vern, og legge til rette for en forsiktig fortetting i konfliktfrie 
områder. Valg av boligområder ble blant annet gjort etter vurderinger av områdenes egenskaper 
med tanke på landskapsvirkninger, markslag, naturmiljø, kulturmiljø og friluftsliv.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor ikke å ta opp igjen premissene for områdereguleringen for 
å legge inn nye boligområder eller justere minstekravet for tomtestørrelser innenfor området 
omfattet av områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet.   
 
Kommunen er i ferd med å starte opp et arbeid for å opparbeide kyststien langs kysten fra 
Sjødalsstrand til Oslo. Det vil komme mer informasjon, og det vil bli mulighet for medvirkning i 
dette prosjektet. I tidligere Oppegård kommune ble det utredet muligheter for opparbeidelse av 
nye av- og påkjøringer til E18 fra Roald Amundsens vei på Svartskog. Som en del av dette arbeidet 
ble det vurdert plassering av bussholdeplasser. For å realisere disse tiltak må området reguleres. 
Ved tidligere vurdering uttalte Statens vegvesen at etablering av et nytt kryss på E18 ved Svartskog 
ikke kan forsvares ut fra dagens transportbehov. Dette både med grunnlag i overordnede føringer 
om nullvekst i personbiltrafikken og ut fra et nytte- kostnadsprinsipp. Statens vegvesen anbefalte 
at kommunen ikke går videre med detaljplanlegging av nytt kryss på E18. Vegvesenet uttalte 
videre at føringer i nasjonal transportplan heller ikke tilsier at dette er et prosjekt som er aktuelt å 
gjennomføre med statlige midler i overskuelig framtid.  

 

Kommunedirektøren vil på bakgrunn av dette ikke anbefale at kommunen bruker ressurser på 
en regulering av motorveikrysset.   
 
Kommunedirektøren kan bekrefte at trinn 2 og 3 i prosjektet som nevnes for utvikling av Bålerud 
brygge krever at det utarbeides en ny reguleringsplan. Det er sendt informasjon om denne 
prosessen til BGF. Første skritt for BGF i en reguleringsplan prosess blir utarbeidelse av et 
planinitiativ. Det vil være naturlig å se på eventuelle endringer av verneverdien til Bålerud brygge 
som en del av denne reguleringsprosessen. 
 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/
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Hvitebjørn gård  
  

Alternativ A                                                                            

 

  
Alternativ B  

 
 

 

 

 
Gnr/bnr  248/32  

Forslagsstiller  Erlend Wiik / Skog Arkitekter  

Beliggenhet og 
avgrensning  

Det er lagt opp to alternative forslag til plassering av hytter og jordbruksparseller 
basert på ulike muligheter for tilpasning til landskapet.  
Alternativ A  
Som legger opp til å spre bebyggelsen ut i et større område for å få bebyggelsen til 
å gli inn i omgivelsene. 
 

Alternativ B  
Bebyggelsen er konsentrert opp mot gårdstunet på Hvitebjørn Gård og andre 
tilgrensende bebygde områder langs Hvitebjørnveien slik at bebyggelsen blir 
tettere, men berører mindre areal.  
 
Andre alternativer er også mulig for å oppnå den beste tilpasningen til landskapet 
og kulturmiljøet. Dette bør skje i samråd mellom kommunen, andre aktuelle 
myndigheter og forslagsstiller etter befaring.   



Arealets størrelse  Alternativ A  
Område LS1: 7,6 daa.  
Område LS2: 8,4 daa.  
Område LS3: 3,1 daa.  
Alternativ B  
Område BFT1: 7,6 daa.  

Hva er arealet 
avsatt til i 
gjeldende 
kommuneplan?  
+ ev. hensynssoner 
i gjeldende plan    

LNFR (Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift) 
På eiendommen er det mange ulike hensynsoner som ligger i kommuneplanen. 
Disse er for bevaring av kulturmiljø, kulturlandskap, naturmiljø, gul støysone og 
faresone ras- og skredfare.  
Områdene i alternativene som er foreslått er plassert utenfor de fleste av disse 
hensynsoner.   

Foreslått 
arealformål  

Alternativ A: LNF-Spredt bebyggelse med underformål: Næring  
Alternativ B: Bebyggelse- og anlegg med underformål: fritids- og turistformål  

Hva skal arealet 
benyttes til?  

Små, «off-grid»-hytter der brukerne av hyttene drifter jordbruksparsellene på 
gården. Det foreslås også at det tilrettelegges med fellesområde og rasteplass.   

Forhold til 
vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert utbyggingsområde:    
  

Nei 
  

Gangavstand til togstasjon:   Nei  

Innenfra og ut prinsipp:   Prinsippet er lite relevant for 
hyttebygging 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og funksjonsområder:   Skogsområde med stort 
naturmangfold med registrerte 
naturtyper og rødlistede arter.  
 Eiendommen ligger innenfor et 
viltområde og det går vilttrekk 
gjennom eiendommen  
I nærheten av områdene LS1/BFT1 
og LS2 ligger det to naturtyper 
som er lokalt viktige (C-verdi): rik 
blandingsskog og rik edelløvskog.  
 
I nærheten av område LS3 ligger 
det to naturtyper som er viktige 
(B-verdi) og lokalt viktige (C-verdi): 
rik sump- og kildeskog og rik 
edellauvskog.  
 
Det er registrert flere rødlistede 
arter på eiendommen. Det er 
sterkt truede, sårbare og nær 
truede arter observert i nærheten 
av alle områder i forslaget. 

 Dyrket og dyrkbar mark:   Nei   

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Ubebygd  



Arealbruk/-type   Dette er en landbrukseiendom med jordbruksarealer og skog  
Områdene foreslått i alternativ A og B består av barskog, middels og høy bonitet  
Det går en historisk vei ved område 3 i alternativ A. 
Det går merkede turstier gjennom eiendommen.  
Det er gjort en kartlegging av friluftsområdene i kommunen. Forslagene berører 
områder registret som svært viktige friluftsområder.    

Teknisk 
infrastruktur  

Området er ikke tilknyttet kommunalt vann og avløp.   
Bebyggelse er tenkt som off-gridhytter med f.eks. forbrenningstoaletter og uten 
innlagt vann.  
Det er vei opp til Hvitebjørn gård.   

Sosial 
infrastruktur  

Ikke relevant for dette forslaget. 

Andre relevante opplysninger  
Eiendommen og områdene som er foreslått i alternativene ligger innenfor et område med 
kulturlandskap av nasjonal verdi og kulturlandskap med arkeologiske funn.  
  
Eiendom og områdene som er foreslått i alternativene er omfattet av forskrift om skogsdrift for Oslo 
og nærliggende kommuner. Formålet med forskriften er: å sikre utøvelse av skogbruk i Marka bidrar 
til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og 
vannforsyning.  
  
Det har ikke tidligere vært et ønske om etablering av nye hytter i området. Tidligere Oppegård 
kommune jobbet målrettet med å regulere hytter på Svartskog til helårsboliger og legge opp til at 
mest mulig av bebyggelsen i kommunen skal ha offentlig vann og avløp.  
 
Ved forrige kommuneplanrullering ble det foreslått å endre arealformålet fra LNF til fritidsbebyggelse 
og en utbygging av kolonihageparseller rundt Hvitebjørn gård. Arealforslaget ble konsekvensutredet, 
men til førstegangsbehandling av kommuneplanen ble området anbefalt tatt ut, og ble derfor ikke 
lagt ut til offentlig ettersyn.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og vannforvaltning, 
geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
Det anbefales ikke hyttebygging i et område med stort artsmangfold og store verdier knyttet til 
friluftsliv og kulturlandskap.  
  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med videre for konsekvensutredning.   
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Del av Roald Amundsens vei 138 – Svartskog   
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Gnr/bnr   235/15   

Forslagsstiller   AEKO 1420 AS   

Beliggenhet og avgrensning   Arealet sør for Roald Amundsens vei omtrent 500 meter nordvest for 
Oppegård kirke.   

Arealets størrelse   Ca. 750 m2   

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?   

LNF – Landbruks-, natur- og friluftsformål   
Hensynsone H570_3 Kulturlandskap med nasjonal verdi med særlig 
vekt på landskapsbilde.   
Hensynsone H560_3 Bevaring av naturmiljø, omfatter område med 
naturverdier av lokal verdi, i disse områdene skal alle tiltak som kan 
forringe naturverdier søkes unngått.   

Foreslått arealformål   Ikke foreslått formål, men må vurderes som boligformål.   

Hva skal arealet benyttes 
til?   

5 mikrohus med biloppstillingsplass med lader, tomteareal på ca. 100 
m2 for hver boenhet, adkomst fra Roald Amundsens vei.   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier   
   
  

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei   

Gangavstand til togstasjon:    Nei  
Eiendommen ligger ca. 9 km fra 
nærmeste jernbanestasjon 
(Kolbotn). Ca. 300 m til buss fra 
Svartskog kolonial med få 
avganger.    

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med vekst innen fra og 
ut. Eiendommen ligger utenfor 
Bålerudplanen.    

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka  

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:    

Det krysser et vilttrekk over 
området.   
Grenser til Svartskog 
landskapsvernområde.   

Dyrka og dyrkbar mark:   Nei   

Arealnøytralitet   
(Bebygd/ubebygd)   

Ubebygd areal   

Arealbruk/-type   
  

Lauvskog med høy bonitet.   
Rikspolitisk retningslinje for Oslofjorden gjelder.   
Aktsomhetsområde for kvikkleire, fjell i området.   

Teknisk infrastruktur   VA-ledning er under utbygging.  
Ligger rett ved offentlig vei, Roald Amundsens vei.   

Sosial infrastruktur   Nærmeste skole er Vassbonn barneskole, ca. 9 km unna   
Svartskog friluftsbarnehage, ligger ca. 500 meter unna.    



Andre relevante opplysninger   
Målgruppe er førstegangsetablerere som gis mulighet for å komme inn i boligmarkedet.   

Disse kildene har blitt benyttet  
• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner   
• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no  
• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling    
Mikrohus har kommet som en del av en miljøvennlig trend med et ønske om å bo alternativt på 
mindre arealer med små fleksible løsninger. Mikrohusene kan sannsynligvis hjelpe 
førstegangskjøpere inn på boligmarkedet. Det er imidlertid viktig at mikrohusene gir også god 
bokvalitet. Man må unngå utilsiktede og uønskede konsekvenser, som for eksempel dårlig 
bomiljø/fremmedgjøring i nabolag eller forslumming av områder. Det kan også føre til diskriminering 
av enkelte grupper i samfunnet som av ulike økonomiske eller sosiale årsaker blir tvunget til å bo 
slik.   
Det er dessuten knyttet stor usikkerhet rundt det faktiske behovet for mikrohus i markedet.   
   
Kommunedirektøren mener at den foreslåtte tomten ikke er egnet til dette formålet. Det bør ikke 
plasseres flere mikrohus samlet på et mindre areal slik det er foreslått. Dessuten er beliggenhet 
totalt bilbasert.  
  
Mikrohus kan vurderes plassert i områder avsatt til boligformål, med begrenset antall på enkelte 
tomter. Tomtene til mikrohus bør ha en viss størrelse. Det bør også være god offentlig 
kommunikasjon til områdene.  

  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med videre for konsekvensutredning.   
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Svartskogveien 6  
 

  

      
  Kommuneplan 

  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


 
Områdereguleringsplan 

Gnr/bnr  235/38  

Forslagsstiller  Tommy Gaustad og Wenche Skjæran, grunneier  

Beliggenhet og avgrensning  Eiendommen ligger langs Svartskogveien. Den delen som forslaget 
omfatter ligger mer enn 100 m fra sjøen.  

Arealets størrelse  18.000 m2  

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  
+ ev. hensynssoner i 
gjeldende plan  

LNFR – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reinsdrift.  
Eiendommen er regulert og har en hensynsone H560_1 Bevaring 
naturmiljø som omfatter naturtypen på eiendommen. I tillegg er det 
regulert turvei T9 og T10 på eiendommen. Hensikten er at T9 og T10 
opparbeides til kyststi.    

Foreslått arealformål  Boligformål fra 100 meters grense mot sjø  

Hva skal arealet benyttes 
til?  

Boligbebyggelse og landbruks-, natur og friluftsformål   

  Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei  

Gangavstand til togstasjon:  Nei  

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med vekst innen fra og ut. 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   
Artskart  

Eiendommen lengst ned mot 
strandsonen er kartlagt som 
naturtype kalkskog og rikt strandberg, 
lokalt viktig (C-verdi).  
 
Viktig viltkorridor og del av det 
sammenhengende grønne beltet på 
nedsiden av Svartskogplattået.  
 
Registrert nær truedet arter: 
furustokkjuke (sopp) og lind 
(karplanter).  

  Dyrket og dyrkbar mark:  Nei  

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Ubebygd  

Arealbruk/-type   Barskog, lav bonitet (markslag – AR5 i kommunekart)  
SEFRAK registrering på eiendommen: “Ruin etter bolig hus Svartskog”. 
Tidsfesting mellom 1875-1899  
Området er registeret som et svært viktig nærturterreng.   

Teknisk infrastruktur  VA-ledning er under utbygging. 
Vei – eiendommen har tilgang til Svartskogveien  



Sosial infrastruktur  Skole – 8km, på Kolbotn  
Barnehage – 1.3 km, ved Oppegård kirke  

Andre relevante opplysninger  
Eiendommen ligger innenfor et område med kulturlandskap av nasjonal verdi.    
  
Eiendommen er omfattet av rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordregionen. Målet er å ivareta 
allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen.  
  
Områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ble vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet den 30.6.2015 etter en lang konfliktfylt planprosess med innsigelser. 
Målet med områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet var å avklare forholdet 
mellom vekst og vern, og legge til rette for en forsiktig fortetting i konfliktfrie områder. Valg av 
boligområder ble blant annet gjort etter vurderinger av områdenes egenskaper med tanke på 
landskapsvirkninger, markslag, naturmilj, kulturmiljø og friluftsliv.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og vannforvaltning, 
geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
 
Dette forslaget er ikke i tråd med overordnede føringer for samordnet areal- og transport planlegging, 
arealstrategiene i kommuneplanen eller områdereguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og 
Bekkenstenområdet.   
 

 Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
  

 

Myrvoll/Ekornrud 

21/11209 – 17 og 
80  
 

Bjørnemyrveien/Haukeliveien, Myrvoll – Nordre 
Ekornrud  

 

  
Gnr/bnr 241/35  

Forslagsstiller Greverud eiendomsutvikling AS v/Svein Erik Witzøe.  

Beliggenhet og 
avgrensning 

Arealet ligger mellom Bjørnemyrveien og Haukeliveien på Myrvoll.  

Arealets størrelse Ca. 3000 m2  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende 
kommuneplan? 
+ ev. hensynssoner i 
gjeldende plan  

LNFR – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. Arealet 
grenser til et område satt av som grønnstruktur. 

 
Deler av arealet mot Bjørnemyrveien i vest er satt av med hensynssone 
ras og skredfare H310.  
 
Hensynssone kulturlandskap med nasjonal verdi H540_3 i 
kommuneplanen, sammenhengende område rundt Gjersjøen og langs 
hele Gjersjølia.   

Foreslått arealformål Bolig  

Hva skal arealet 
benyttes til? 

Blokk på inntil 4. etg. med leiligheter for seniorer og felles sosiale soner.   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei, men ligger like utenfor 
utbyggingsområdet rundt Myrvoll 
stasjon.  

Gangavstand til togstasjon:  Ja, ca. 500 m til Myrvoll stasjon.  

Innenfra og ut prinsipp:  Ja 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Det er ingen kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.  

Dyrket og dyrkbar mark:  Nei  

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Ubebygd  

Arealbruk/-type 

 
Et lite område med barskog med lav bonitet. Området har fjell i dagen.  
Området ligger i nedslagsfeltet for Gjersjøen som er drikkevannskilde, 
og det er relativ kort vei til Kolbotnvannet.  
Ingen registrerte naturtyper.  
Det tilgrensende området som er regulert som friområde er registrert 
som et leke- og rekreasjonsområde uten tilrettelegging.  
 
Deler av området er uregulert og deler er regulert som kjørevei i 
reguleringsplan for Myrvoll nord, vedtatt i 1990. Dette er en vei som 
aldri ble realisert da Bjørnemyrveien ble bygd noe lengre nord og lavere 
i terrenget. Området grenser til et område som i samme reguleringsplan 
er avsatt til friområde for lek. 

Teknisk infrastruktur Kapasitet på vann og avløp må vurderes nærmere.  
Det står en trafo inne på området mot Haukeliveien.  
 

Sosial infrastruktur Kapasiteten på Østli barneskole må vurderes nærmere. 
Fløysbonn ungdomsskole vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet etter 
utvidelse. 
Det er forventet at barnehagekapasiteten er tilstrekkelig. 

Andre relevante 

opplysninger 

 

Etter å ha befart området er 
det tydelig at det ikke er kun 
område regulert til friområde 
som benyttes til lek og 
rekreasjon, men hele området. 
Kartleggingen av 
friluftsområder bør oppdateres 
til å omfatte hele dette 
området. Haukeliveien 

Sti opp ved trafo i Haukeliveien 



barnehage informerte på 
telefon at de benytter dette 
område som et turområde for 
kortere turer hvor de tar med 
seg mindre grupper. Stien opp 
ved trafoen benyttes som 
akebakke på vinteren. 

 
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling 
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene våre. Vi vil se 
på tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen 
av de prioriterte utbyggingsområdene. Dette arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling 
rundt stasjonene, og gi viktige premisser som bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  
 
Kommunedirektøren har derfor valgt å anbefale at alle arealinnspill innenfor ti minutters 
gangavstand til jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre 
utvikling rundt stasjonsområdene. 
 
Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling og avgrensing av det prioriterte 
utbyggingsområdet rundt Myrvoll stasjon.  
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Rulleskianlegg - Ødegården skog  

 

    

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


 Alternativ – stor oransje 
løype  

 

Alternativ – liten blå løype 

 
Gnr/bnr 242/10 og deler av 242/117 

Forslagsstiller Nordre Follo kommune v/virksomhet Folkehelse og Kultur og 

Oppegård IL v/skigruppa 

Beliggenhet og avgrensning Det er foreslått en rulleskiløype nord for lysløypen, og en løype sør 

for lysløypen (grønn og gul trasé, blå trasé er en mindre utgave av 

den gule).   

Arealets størrelse Ca. 255,5 daa 

Hva er arealet avsatt til i 

gjeldende kommuneplan? 

+ ev. hensynssoner i 

gjeldende plan  

Andre typer bebyggelse og anlegg (snødeponi), kombinert 
bebyggelse og anlegg (BT2) og grønnstruktur.  
 
Deler av området mot Tverrveien ligger innenfor gul støysone, og 
satt av med hensynssone i kommuneplanen.  
 
Deler av området er satt av med flomfare i kommuneplanen, 
H320_2.  
 
Historisk veifar krysser gjennom området (gul løype), H570_4. 

Foreslått arealformål LNFR – Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reinsdrift. 

Hva skal arealet benyttes til? Rulleskiløype på sommeren og skiløype på vinteren. Tanken er å 

knytte de nye traseene til de eksisterende skiløypene på Østre 

Greverud.  

 Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til 
togstasjon: 

Ja  

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke relevant 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Det er ingen kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.  

 Dyrket og dyrkbarmark:  Nei 

Arealnøytralitet 

(Bebygd/ubebygd) 

I hovedsak ubebygd område, men deler av området benyttes til 

snødeponi og mellomlagring av masser.  

Arealbruk/-type 

 

Barskog - høy bonitet  

Vann - nærhet til vassdrag, flomvei, flomsone, aktsomhetssone 

Ingen kartlagte eller registrerte naturtyper og arter, men området 

er viktig som sammenhengende grønnstruktur.   



Området er kartlagt som et svært viktig nærturterreng og det er 

tydelige stier gjennom området.  

Teknisk infrastruktur 

 

VA: Bekken som renner under Tverrveien er lagt i rør gjennom 

området og renner ut i dagen ved golfbanen, videre ned 

Greverudbekken og ut i Gjersjøen. Det kan være aktuelt å åpne 

bekken.  

Sosial infrastruktur Skole og barnehage: Ikke relevant  

Andre relevante opplysninger 

Det har kommet inn et arealinnspill på dette området fra Eiendomsavdelingen hvor det presiseres 
at arealformålet som ligger inne gjeldende kommuneplan ønskes opprettholdt.  
 
Det har vært et ønske om etablering av Nordre Follos første rulleskitrase i lang tid, både fra 
kommunens tidligere idrettsavdeling og idrettslaget Oppegård IL langrenn. Arealinnspillet kommer 
fra Folkehelse og kultur som et kommunalt prosjekt, men Oppegård IL skigruppe vil bidra. 
Skiforeningen er en naturlig samarbeidspart. 
 
Det er behov for et trygt og godt anlegg for egenorganiserte og organiserte brukere. Rulleski foregår 
i dag på trafikkerte veier, parkeringsplasser og gangveier i kommunen. Anlegget vil være en sikker 
treningsarena for alle barn og voksne, med minst mulig inngrep i områdets natur og grønnstruktur. 
Det er ønskelig å knytte rulleskiløypa sammen med dagens arena på Østre Greverud, og hele eller 
deler av traseen om vinteren med snø som utvidelse av eksisterende vinteranlegg. Ødegård skog 
mellom Greverud golfbane og Tverrveien er vurdert som det beste området for en slik trase.  
 
Arealinnspillet berører deler av dagens areal satt av til snødeponi.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

Østre Greverud/Ødegården skog er ligger relativt sentralt til med relativt kort avstand til Myrvoll, 

Greverud og Oppegård stasjon. Det er generelt mye idrett og friluftsliv på Østre Greverud hele året, 

og på vinterhalvåret er det mye skiaktivitet. På sommerhalvåret benyttes Kongeveien bl.a. som 

trasé for rulleski. Dette i tillegg til at det trenes langs gang- og sykkelveier, på trafikkerte veier og 

parkeringsplasser. Det er behov for å finne et areal som er trygt og godt egnet for denne aktiviteten.  

Deler av området benyttes som friluftsområde og disse interessene må ses opp mot behovet for en 

mer trafikksikker trasé for rulleski.  

 
Arealinnspillet anbefales tatt med for videre konsekvensutredning.   
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21/11209 – 55  Ekornrud nord – «skoletomta»  

 

  
Gnr/bnr 241/23 og 241/83  

Forslagsstiller JM Norge  

Beliggenhet og avgrensning Øst for Skiveien og nord for Trelasttomta.  

Arealets størrelse 30,8 daa  

Hva er arealet avsatt til i 

gjeldende kommuneplan? 

+ ev. hensynssoner i 

gjeldende plan  

Offentlig eller privat tjenesteyting og grønnstruktur.  
Kulturminner: avsatt hensynssone H570_2 (gammelt steinbrudd 
og veifar)   
Støysone fra Skiveien, hensynssone H220, gul støysone.    
Nedslagsfelt: Drikkevann, hensynssone H110. 

 
I områdereguleringsplan for Myrvoll Ekornrud, vedtatt i 2015 er 
det samme arealet regulert som offentlig eller privat tjenesteyting 
og park.  

Foreslått arealformål Bolig 

Hva skal arealet benyttes til? Boliger, utbygger ønsker å videreføre tetthet og typologi fra 

Trelasttomten med innslag av tett-lav bebyggelse i randsonen mot 

nord.   

 Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Ja 

Gangavstand til 
togstasjon:  

Ja, kort vei til Myrvoll stasjon  

Innenfra og ut prinsipp:  Ja 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Ingen tidligere kartlagte naturtyper og 
arter. I forbindelse med 
kommunedelplan for naturmangfold 
har det kommet opplysninger om at 
deler av dette området er 
funksjonsområde for dvergspett. 
Området henger sammen med 
løvskogområdet ved Nedre Ekornrud. 
Kattugle har blitt hørt i dette området 



før hogsten ble gjennomført i 2016/17. 
Videre har det kommet innspill på at 
den nordligste delen av området er 
sumpskog og viktig for bl.a. fugleliv og 
insekter. Vintererle har blitt observert 
ved de fuktigste partiene. 
Vilttrekk: Det er kartlagt vilttrekk over 
området.  
Viktig korridorfunksjon for arter 
mellom Østre Greverud og Kantoråsen 
og Gjersjølia. 

 Dyrket og dyrkbar 
mark:  

Nei 

Arealnøytralitet 

(Bebygd/ubebygd) 

Ubebygd areal.  

Arealbruk/-type 

 

Blandingsskog av høy bonitet, barskog (grunnlendt) med lav 

bonitet.    

Kort vei til Kolbotnvannet. Det går en stikkledning under jernbanen 

slik at overvannet dreneres ned til Kolbotnvannet og videre via 

Kantorbekken og ned til Gjersjøen som er drikkevannskilde.   

Det krysser en høyspent over deler av arealet lengt i sør.  

Deler av området er kartlagt som nærturterreng med verdien 

svært viktig.  

Teknisk infrastruktur Eiendommen er ikke tilknyttet vann og avløp. 

Sosial infrastruktur Det skal bygges ny Sofiemyr skole som vil ha god kapasitet. 
Utvidelse av Fløysbonn vil gi tilstrekkelig kapasitet ungdomsskole. 
 
Barnehagekapasiteten i Sofiemyr-området er god. 

Andre relevante opplysninger 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling 
Området ligger som en viktig grønnstruktur i byggesonen. Arealinnspillet vil bidra til å bygge ned 
grønnstruktur og fragmentere økologiske funksjonsområder for fugler og dyr.    
 
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene og 
stasjonsområdene våre. Vi vil se på tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og 
befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen av de prioriterte utbyggingsområdene. Dette 
arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling rundt stasjonene, og gi viktige premisser som 
bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  
 
Kommunedirektøren har derfor valgt å anbefale at alle arealinnspill innenfor ti minutters 
gangavstand til jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre 
utvikling rundt stasjonsområdene. 
 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling og avgrensing av det prioriterte 
utbyggingsområdet rundt Myrvoll stasjon.  
 

 

21/11209-80 – 6  Bakkeveien 1 m fl Myrvoll – utvidelse av 

sentrumsformål Nordre Follo kommune 

 
   

     
Gnr/bnr 243/58, 256, 257, 258, 725, 735, 1315 og 250/35 

Forslagsstiller Nordre Follo kommune, virksomhet Eiendom by og samfunn v/ 

grunneier 

Beliggenhet og avgrensning Dagens boligområde grenser i vest til Myrvollstasjon med 

innfartsparkering. I nord ligger Tverrveien og fortettingsområdene 

Trelasttomta og Skogsåsen 

Arealets størrelse 7756 m2 

Hva er arealet avsatt til i 

gjeldende kommuneplan? 

Sentrumsformål og boligbebyggelse  
Hensynssone H110: Nedslagsfelt drikkevann 
Deler av arealet ligger innenfor gul støysone, satt av med 
hensynssone i kommuneplanen.  

Foreslått arealformål Sentrumsformål 

Hva skal arealet benyttes til? Tilrettelegge for en helhetlig utvikling/fortetting av området tett 

på stasjonen 

Forhold til vedtatte 

arealstrategier 

 

 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei, ligger like utenfor utbyggingsområdet 
rundt Myrvoll stasjon. 

Gangavstand 
til togstasjon:  

Ja  

Innenfra og 
ut prinsipp:   

Ja  

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier 
og 
funksjonsområder:   

Ikke kartlagt, men dette er bebygd areal 
med hager.  

Dyrket og dyrkbar 
mark:  

Nei 

Arealnøytralitet 

(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd med villaer/småhus 



Arealbruk/-type 

 

Utbygd areal med villaer/småhus (noen nyere) 

Teknisk infrastruktur  Området bør sees i sammenheng med innfartsparkeringen, 
kommunalt tomt mot Tverrveien og atkomsten til Østli skole som 
er svært utfordrende i dag. 
Kapasitet på vann og avløp må vurderes nærmere. 
 

Sosial infrastruktur Kapasiteten på Østli barneskole må vurderes nærmere. 
Fløysbonn ungdomsskole vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet etter 
utvidelse. 
Det er forventet at barnehagekapasiteten er tilstrekkelig. 
 

Andre relevante opplysninger 

I saken om prioritering av utbyggingsområder sett i sammenheng med langsiktig driftsanalyse og 

investeringsplan, ble den kommunale eiendommen nord for arealinnspillet vurdert å kunne 

realiseres etter 2030 og det ble sagt at planprosesser ikke prioriteres i første strategi- og 

handlingsprogramperiode. Dette ble også sett i sammenheng med at utbyggingen av 

fortettingsområdene på Trelastomta og Skogsåsen ikke er helt avsluttet og at utbyggingen av Nedre 

Ekornrud, som allerede ligger innenfor det prioriterte utbyggingsområdet, ikke er påbegynt. 

 

Innbyggere i området har ikke vært involvert inntil nå, og har utrykt uenighet om forslaget. 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling 
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene og 
stasjonsområdene våre. Vi vil se på tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og 
befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen av de prioriterte utbyggingsområdene. Dette 
arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling rundt stasjonene, og gi viktige premisser som 
bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  
 
Kommunedirektøren har derfor valgt å anbefale at alle arealinnspill innenfor ti minutters 
gangavstand til jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre 
utvikling rundt stasjonsområdene. 
 
Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling og avgrensing av det prioriterte 
utbyggingsområdet rundt Myrvoll stasjon.  
 

 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


21/11209-80 
 

 Gjersjøveien x Skiveien 
 
 

   
 

Gnr/bnr 244/7  

Forslagsstiller Nordre Follo kommune, virksomhet Eiendom by og samfunn v/ 

grunneier 

Beliggenhet og avgrensning Oppegård syd. Feltet grenser til Skiveien og Gjersjøveien like sør 

for Oppegård stasjon. I sør går Tussebekken.   

Arealets størrelse 1113 m2 

Hva er arealet avsatt til i 

gjeldende kommuneplan? 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
Hensynssone H310: ras og skredfare. 
Området ligger innenfor både gul og rød støysone langs Skiveien.  

Foreslått arealformål Boligbebyggelse 

Hva skal arealet benyttes til? Boenheter for å dekke behov for omsorgsboliger. Tiltaket bidrar til 

å skape et botilbud for svakerestilte i samfunnet. Dersom det ikke 

er behov ønskes arealet bebygd med boligbebyggelse. 

Forhold til vedtatte 

arealstrategier 

 

 

Innenfor prioritert 

utbyggingsområde:  

Nei 

Gangavstand 

til togstasjon:  

Ja   

Innenfra og 

ut prinsipp:   

Nei 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 

funksjonsområder: 

Tussebekken (også kalt Sætrebekken) 

er kartlagt som viktig bekkedrag mer 

verdien lokalt viktig (C-verdi). Bekken 

med kantsoner ligger inne i 

kommunedelplan for naturmangfold 

Ski som et funksjonsområde.  

Dyrket og dyrkbar 

mark:  

Ja, et lite område i bratt terreng.  



Arealbruk/-type 

 

Dette er et ubebygd område i kantsonen tett på Tussebekken med 

sine verdifulle naturtyper og korridorfunksjon.   

Dyrkbar jord på ca. 2000 m2 i bratt terreng.  

Arealet vest for feltet ligger flomutsatt til, da det renner en flomvei 

for overvann fra Skiveien og ned til Tussebekken.  

Tussebekken ligger ca. 30 meter fra området og nedbørsfeltet er 

Gjersjøen. 

Området benyttes ikke for friluftsliv/ rekreasjon da området er 

bratt og grenser mot et Skiveien (støyutsatt).  

Teknisk infrastruktur Det går en gang- og sykkelvei langs Skiveien opp til Oppegård 

stasjon. Adkomst inn til eiendommen må løses inn fra 

Gjersjøveien.  

Grenser til et allerede bebygd område. Kan føre til behov for å 

fornye/utvide noe teknisk infrastruktur. VA ledninger i 

Gjersjøveien samt. langs Tussebekken. 

Sosial infrastruktur Ikke relevant for det primære forslaget (omsorgsboliger). 

Andre relevante opplysninger 

Under marine grense, tynn havbunn og strandavsetning. Grunnforhold må avklares nærmere. 

Tilgrensende boligområde er preget av småhusbebyggelse. 

 

Arealet ble vurdert ved siste kommuneplanrullering. Administrasjonen vurderte området som ikke 

egnet til utbygging. I løpet av den politiske behandlingen ble arealinnspillet tatt med videre med 

formål å legge til rette for forsterkede boenheter, alternativt boligformål. Fylkesmannen hadde 

innsigelse til forslaget og etter mekling ble et noe mindre areal lagt inn i kommuneplanen med 

kombinert bebyggelse og anleggsformål.  

 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

 

Tomten er bratt, støyutsatt og det er usikre grunnforhold, noe som gjør det lite egnet for 

boligutvikling. Tomten er ubebygd. Feltet grenser til et viktig område for biologisk mangfold langs 

Sætrebekken, og en utbygging vil ha negative konsekvenser for den sammenhengende 

grønnstrukturen. Deler av området er flomutsatt og det går en flomvei gjennom området. Selv om 

eiendommen ligger nært Oppegård stasjon er den samlet sett lite egnet for utbygging.   

 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at denne ubebygde eiendommen går inn i vurderingen av 
ubebygde utbyggingsområder, og ikke tas med for konsekvensutredning som utbyggingsområde.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Langhus/Vevelstad 

21/11209 – 10 
 

Dalsveien 15 

     
Gnr./bnr. 3020-125/112 

Forslagsstiller Per Tormod Saglien 

Beliggenhet og avgrensning I utkanten av et småhusområde på Langhus avgrenset av et 
skogsområde. Grenser også til dyrkbar jord.  

Arealets størrelse 1584 m2 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- friluftsformål samt reindrift H560_1 
Naturverdi av nasjonal verdi (kategori A) 
H320_2 Flomfare - Nærmere utredning av overvannshåndtering 
og flom ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner. 

Foreslått arealformål Boligformål 

Hva skal arealet benyttes til? Boligbebyggelse 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til 
togstasjon: 

Mer enn 10 min (1,3 km fra Vevelstad 
stasjon) 

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Eiendommen er en del av Dalsbekkens 
kantsone og berører viktige 
naturverdier. Dalsbekken er registrert 
naturtype av nasjonal verdi (A = svært 
viktig) på grunn av sjeldne og rike 
vegetasjonstyper, størrelse og funn av 
rødlistearter. I disse områdene skal alle 
tiltak som kan forringe naturverdiene 
unngås.  

Dyrket og dyrkbar 
mark: 

Berører en liten del dyrkbar jord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd med enebolig, garasje og uthus 



Arealbruk/-type Åpen grunnlendt fastmark, berører en liten del dyrkbar jord  
Utbygd areal (boliger, garasje, uthus og veier).  

Teknisk infrastruktur Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og kloakk og 
fibernett. Hovednettledningen ble oppgradert i 2020.  
Regulert vei innenfor eiendommen. Gammel privat vei til 
Dalsveien og egen gangvei til offentlig kommunikasjon.  

Sosial infrastruktur Sosial infrastruktur: 1,9 km til Langhus barneskole og 2,3 km til 
Haugjordet ungdomsskole. 950 meter til Tussestien barnehage. 
Kapasitet er lite relevant for dette forslaget. 

Andre relevante opplysninger 
Langs Dalsbekken er det byggegrense på 50 m.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 
Eiendommen har svært begrenset areal å bygge på da deler av eiendommen skrår bratt mot øst og 
den vestlige delen er berørt av regulert vei og grenser mot Dalsbekken. Eiendommen vil dermed 
ikke kunne bygges ut noe mer enn dagens plansituasjon tillater. En stor del av eiendommen ligger 
innenfor en faresone/hensynssone for ras, og vil derfor ikke være aktuell for boligbygging.  
På bakgrunn av eiendommens beliggenhet er det ikke ønskelig med en høyere utnyttelse av 
eiendommen, og det vil ikke være forsvarlig for kommunen å anbefale fremtidig boligbygging i dette 
området.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
 

 

21/11209-13 og 15 Ramstadåsen 
 

  
Gnr./bnr. Del av 117/1 og 117/2 

Forslagsstiller Boligbyggelaget Usbl og Follo Bygg & Eiendom AS 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Beliggenhet og avgrensning Øst for Langhus stasjon. Avgrenset mellom småhusbebyggelse ved 
Ramstad terrasse og friluftsområder i øst. 

Arealets størrelse 183 daa 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområder  
Hensynssone H530_1 Friluftsliv 

Foreslått arealformål Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

Hva skal arealet benyttes til? Utbygging av ca. 300 boenheter fordelt på rekkehus, 2-4 
mannsboliger og eneboliger. 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei 

Gangavstand til togstasjon: Mer enn 10 min (1,3 km til 
Langhus stasjon) 

Innenfra og ut prinsipp: Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Delvis flatehogd naturområde. 
Ingen registrerte naturtyper.  
Granmeis, truet art (VU) er 
registrert i området.  

Dyrket og dyrkbar mark: Berører ca. 32 daa dyrkbar jord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Området er i all hovedsak ubebygd med unntak av en liten 
enebolig i enden av Bøhlerveien 30 med tilhørende atkomstvei. 

Arealbruk/-type 

 
Barskog av både lav, middels og høy bonitet     
En del av Bølerskogen, som er nærturterreng for Langhus sør og 
øst. Viktig friluftslivsområde med turmålet Signeplassen midt i 
området. Kartlagt tursti, samt skiløyperute Langhus - Mørkåsen - 
Sterkerud krysser området.  

Teknisk infrastruktur Området er ikke tilknyttet vann- og avløp.  
Atkomst til nye boliger er tenkt via Bøhlerveien. Bøhlerveien har 
utfordringer i dag ved at veien går forbi Langhus skole. Det er stilt 
krav om opparbeiding av g/s-vei langs Bøhlerveien til 
Østrengveien til Vevelstadveien som del av reg.plan for Linås.  

Sosial infrastruktur Haugjordet ungdomsskole (ca. 2,5 km), Langhus barneskole (ca. 1 
km) og Langhus barnehage (ca. 1 km).  
Skolekapasitet må vurderes nærmere. 

Andre relevante opplysninger 
Registrert løsmasser i området og er berørt av aktsomhetssone for radon.  
 
Arealinnspillet ble også innsendt til forrige kommuneplanrullering og ble konsekvensutredet med 
vedtak om at innspillet ikke skulle tas med videre i kommuneplanen som fremtidig boligformål.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Tiltaket berører viktige nærfriluftsområder samt viktige turveier/skiløyper. I hht. til kommuneplan 
er det ikke tillatt med tiltak som bryter opp området slik at det hindrer tilgang og bruk av området 
til friluftsformål eller på annen måte medfører at naturverdier i området forringes.  
 
Utbygging her er ikke i tråd med flere arealstrategier i kommuneplan. Området det ligger utenfor 
prioritert utbyggingsområde, og mer enn 10 minutters gangavstand fra nærmeste jernbanestasjon.  
 
Nedbygging er i strid med arealnøytralitet og medføre nedbygging av 32 daa dyrkbar jord. 
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
 

 

21/11209-43 Brandtenborg 
 

   
Gnr./bnr. 119/6 

Forslagsstiller Grunneierne v/Marthe Sæbø, Olav Sæbø, Berit Seim og Gunnar 
Fjeld 

Beliggenhet og avgrensning Grenser inntil Vevelstadveien i nord, småhus område i sør-vest og 
et friluftsområde i sør-øst. 

Arealets størrelse Ca. 50 000 m2 (111 487 m2 for gnr./bnr. 119/6) 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområder  

Hensynssone H570_1 Bevaringsverdig bebyggelse og miljø 
Hensynssone H530_1 Friluftsliv 
Hensynssone H310_1 Ras- og skredfaresone 
Hensynssoe H190_2 Sikringssone over jernbanetunnel 
Hensynssone naturmangfold H560_4  

Foreslått arealformål Bebyggelse og anlegg 

Hva skal arealet benyttes til? Boliger, frittliggende småhus/konsentrert småhus, grønnstruktur, 
samferdsanlegg og teknisk infrastruktur for boligområde, evt. 
arealer til offentlig og/eller privat tjenesteyting. 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei  

Gangavstand til togstasjon: Mer enn 10 minutter (1 km 
gangavstand til Langhus stasjon) 

Innenfra og ut prinsipp: Ikke i tråd med prinsippet 



Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder: 

Berører et svært viktig 
funksjonsområde med 
viltkorridor.  
Ligger innenfor 
funksjonsområde i 
kommunedelplan for 
naturmangfold Ski.   
En del av området er kartlagt 
som gammel granskog med 
lokal viktighet. 

Dyrket og dyrkbar mark: Berører 18 daa fulldyrka 
matjord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Ubebygd med unntak av bolig tilknyttet gårdstun.  
 

Arealbruk/-type 

 
Barskog sør for gården av middels og god bonitet. 
Området sør for gården er kartlagt som nærturterreng og verdsatt 
som et viktig friluftsområde. Selve gården med tilhørende jorder 
er kartlagt som jordbrukslandskap og et registrert friluftsområde. 
Jordene kan benyttes på frossen mark jf. friluftsloven.    

Teknisk infrastruktur Tilknyttet vann og avløp. 
Atkomst fra Ødegårdsveien. Veien må dimensjoneres for et større 
boligfelt. 

Sosial infrastruktur Haugjordet ungdomsskole (ca. 1,8 km), Vevelstadåsen barneskole 
(ca. 1 km), Vevelstadåsen barnehage (ca. 1 km) og Langhus 
barnehage (ca. 1,3 km). 
Skolekapasitet må vurderes nærmere. 

Andre relevante opplysninger 
Løsmasser i området, og mulighet for marine leire er svært stor, men usammenhengende eller tynt. 
Aktsomhetssone for radon.  
Registrert historiske veifar fra 1500-tallet. Gårdstunet ved Brandtenborg gård er berørt av 
hensynssone H570_1 Bevaringsverdig bebyggelse og miljø, men er tenkt bevart i forslaget.  
 
Erstatningsareal for matjord som berøres av tiltaket skal legges til eksisterende landbruksareal sør 
for Bølerveien gnr./bnr. 108/2. 
 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 
Ligger mer enn 10 minutter fra Langhus stasjon og berører et ubebygd areal, hvorav 18 daa 
fulldyrka.  
 
Utbygging vil berøre et økologisk funksjonsområde som er viktig for å bevare den siste 
sammenhengende blå-grønne korridor gjennom bebygde områder mellom Oslo og Ski.  
 
Deler av tomten inngår i et viktig friluftsområde for Langhus/Vevelstadområdet.  
 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
 

  

21/11209-57 Langhus gård sør 
 

   
Gnr/bnr Del av 122/1 

Forslagsstiller JM Norge AS, Region Oslo 

Beliggenhet og avgrensning Vest for Langhusveien og sør for Langhus stasjon.  

Arealets størrelse Ca. 44 000 m2 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområder  
H310_1 Ras- og skredfaresone 
H220_1 Gul støysone iht. T-1442 
 

Foreslått arealformål Boligbebyggelse 

Hva skal arealet benyttes til? Boliger, samferdsanlegg og grøntstruktur 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til togstasjon: Deler av området ligger i mer 
enn 10 minutters gangavstand  

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Området grenser til Dalsåsen 
som er kartlagt som naturtype 
rik edellauvskog og kategorisert 
som svært viktig (A), nasjonal 
verdi.  

Dyrket og dyrkbar mark: Ca. 55 daa kartlagt fulldyrka jord 
og tiltaket vil berøre en stor del 
av dette 



Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Ubebygd 

Arealbruk/-type 

 
Fulldyrka jord 
Tiltak i området vil ha påvirkning for Dalsbekken og berører 
nedslagsfeltet for Gjersjøelva.  
Området er kartlagt som del av friluftsområde Tallaksrud/Hebekk, 
men arealene benyttes til friluftsformål kun ved frossen mark. 
Turmålet/opplevelsespunktet Steinhvelvsbro - Norås ligger sør på 
tomten.  

Teknisk infrastruktur Er ikke koblet til vann- og avløpsnettet. Løsninger må samkjøres 
med øvrige utbyggingsområder. 
Atkomst vil være via Hilda Langhusvei.  

Sosial infrastruktur Haugjordet ungdomsskole (ca. 2,6 km), Langhus skole (ca. 900 
meter) og Dalstunet barnehage (ca. 1,3 km). 
Skolekapasitet må vurderes nærmere. 

Andre relevante opplysninger 
Registrert løsmasser i området og det er svært stor mulighet for marin leire. Berørt av 
aktsomhetssone for radon. Et åpent landbruksareal som inngår i en del av kulturlandskapet for 
Langhus og Ski (Kulturlandskap med arkeologiske funn). 
 
Dette arealet ble spilt inn ved forrige kommuneplanrullering, men ble silt ut og derfor ikke 
konsekvensutredet.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 

Utbygging her er ikke i tråd med flere arealstrategier i kommuneplan. Området ligger utenfor 
prioritert utbyggingsområde, og mer enn 10 minutters gangavstand fra nærmeste jernbanestasjon. 
Forslaget er i strid med nullvisjon for tap av matjord, og vil medføre nedbygging av opptil 55 daa 
dyrkbar jord.  
 
Det er viktig å ta vare på kulturlandskapet som er en verdifull del av Langhus og Skis identitet og 
historie, samt sikre et rikt naturmangfold.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


21/11209-70 Kvakestad næringsområde 

   
Gnr/bnr 119/1 

Forslagsstiller Vinkl AS 

Beliggenhet og avgrensning Ligger ved Kvakestad gård på øst siden av Langhusveien  

Arealets størrelse 42 daa 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

Framtidig forretninger 
Hensynssone H560_4 Vilt-trekk 
Hensynssone H570_3 Kulturlandskap mellom middelalderkirken 
og moreneryggene 
Hensynssone H310_1 Ras- og skredfare 
Hensynssone H190_2 Sikringssone over jernbanetunnel 

Foreslått arealformål Næring 

Hva skal arealet benyttes til? Til næringsvirksomhet som eksempelvis bensinstasjon, 
bilverksted, glassmester eller renseri 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei  

Gangavstand til togstasjon: Nei  

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Det går et vilttrekk i området. 

Dyrket og dyrkbar mark: Delvis dyrkbar jord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd (har vært brukt som riggområde) 

Arealbruk/-type 
 

Lavpunkt-område/bekk på en liten del av tomten mot 
Langhusveien.  
 

Teknisk infrastruktur Tomten har ikke eget vann- og avløpsnett, men har mulighet for 
å koble seg på hovedledningen for vann- og avløp øst for 
tomten. Adkomst fra Langhusveien. 

Sosial infrastruktur Ikke relevant 

Andre relevante opplysninger 
Kulturlandskap med arkeologisk funn og nasjonalverdi.  
 
Området inngår som en del av reguleringsplanen for Follobanen der det er fastsatt bestemmelser 
om krav til egen detaljregulering for arealformålet. «Etter avsluttet anleggsperiode kan området 



tas i bruk for næringsformål, hagesenter. Det skal utarbeides egen detaljreguleringsplan for 
området som viser fremtidige arealbruksformål, og - felles atkomstvei for området (for Gnr.118 
Bnr. 2, og 119/7 og119/92) - byggearealer - parkering - utendørs lagringsarealer – grøntarealer. 
BYA fastsettes av Ski kommune ved ny regulering.» 
 
Detaljhandel som bensinstasjon eller renseri skal lokaliseres i sentrumsområder og er dermed 
arealformålet egentlig ikke i tråd med ABC-prinsippet. Bilbasert næring som storvarehandel, lager, 
engros, transport og industri skal lokaliseres på strategisk viktige arealer nær riksveinettet. 
 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 
Plassering av ny eller annen type næring her er ikke i tråd med kommuneplanens arealstrategi om 
at publikumsvirksomheter lokaliseres i sentrum.  
 
Området ligger tett opp til planteskolen på Kvakestad, og eiendommen er tenkt som en bedre 
plassering av dagens hagesenter, som ligger mellom jernbanesporene og Langhusveien. 
Hagesenteret har behov for å hente planter fra planteskolen på Kvakestad. Ved å flytte 
hagesenteret over til denne eiendommen vil man kunne redusere trafikken over veien. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor å beholde gjeldende arealformål som kun åpner for 
etablering av hagesenter.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
 

 

21/11209-70 Langhus hagesenter 

  
Gnr/bnr 121/25 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Forslagsstiller Langhus Hagesenter AS 

Beliggenhet og avgrensning Ligger mellom jernbanesporene og Langhusveien sør for Linås. 

Arealets størrelse Ca. 16,9 daa. 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområder,  
Delvis også offentlig baneformål 
Hensynssone H560_1 Bevaring naturmiljø 

Hensynssone H310_1 Ras- og skredfaresone 

Hensynssone H210_1 Rød støysone iht. T-1442 

Hensynssone H220_1 Gul støysone iht. T-1442 

Foreslått arealformål Næring 

Hva skal arealet benyttes til? Hagesenter 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 
 

Gangavstand til togstasjon: Mer enn 10 minutter (1,1 km) 

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

På nord siden av tomten er det 
en registret naturtype, dam 
med ynglende småsalamander. 
Registrert som viktig (B), 
regional verdi.  
Det er kartlagt vilttrekksone 
over eiendommen, men 
jernbanesporene hindrer 
videre krysning for vilt, og det 
er usannsynlig at denne 

funksjonen fortsatt er aktuell.  

Dyrket og dyrkbar mark: Ikke registrert matjord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Bebygd 

Arealbruk/-type 

 
Kulturlandskap med arkeologiske funn 

Teknisk infrastruktur Ikke tilkoblet vann- og avløpsnett. Lang avstand til hovednett for 
vann- og avløp.  
Adkomst fra Langhusveien. 

Sosial infrastruktur Ikke relevant 

Andre relevante opplysninger 
Detaljhandel skal lokaliseres i sentrumsområder og er ikke i tråd med ABC-prinsippet.  
 
I forbindelse med Bane NOR i sin reguleringsplan for Follobanen fra 2012 ble det ekspropriert areal 
fra hagesenteret langs jernbanen. Dette førte til at det måtte oppføres et nytt hovedhus på 
hagesenteret. Det ble søkt om dispensasjon, og vilkårene er at hagesenteret har tillatelse til å la 
hovedhuset stå fram til 2023. I kommuneplanen for Ski fra 2011 ble det satt av et næringsområde 
på Kvakestad som ble forutsatt som nytt område for Langhus hagesenter. Når Follobanen er ferdig 
bygget og anleggsvirksomheten på riggområdet på Kvakestad, er avviklet er intensjonen med 
reguleringsplanen at hagesenteret skal flytte til Kvakestad. Hagesenteret har fått erstatning for å 
kunne oppføre nytt bygg og flytting av plantesenteret til Kvakestad i 2023. Borgarting 



lagmannsrett var overskjønn i 2018 hvor det ble fastsatt erstatning ved ekspropriasjon og 
rettigheter overfor Langhus Hagesenter ved Follobaneprosjektet. 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 

Kommunedirektøren anbefaler at hagesenteret flytter sin virksomhet over på arealet regulert til 
det aktuelle formålet i nær tilknytning til planteskolen på Kvakestad. Ved å beholde arealet som 
LNF har man et godt potensial for å restaurere svært viktig natur (landhabitat for småsalamander i 
tilknytning til dammen).   
 
 Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
 

 

21/11209-70 Linås øst 

  
Gnr./bnr. 120/4 

Forslagsstiller Vinkl AS 

Beliggenhet og avgrensning Øst for Langhusveien og sør-øst for nylig vedtatt reguleringsplan 
for Linås. 

Arealets størrelse Ca. 33 daa 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområde  

Hensynssone H310_1 Ras- og skredfare 

Hensynssone H220_1 Gul støysone iht. T-1442 

Foreslått arealformål Boligbebyggelse 

Hva skal arealet benyttes til? Boliger, samt teknisk infrastruktur 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 
 

Gangavstand til 
togstasjon: 

Mer enn 10 minutter (1,2 km til 
Langhus stasjon) 

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Sone for vilttrekk krysser deler av 
eiendommen, lite sannsynlig at denne 
forbindelsen fungerer fordi både 
Langhusveien og jernbanesporene 
skaper en barriere for videre krysning. 
Ingen registrerte rødlistede arter, 
men buttsnutefrosk er funnet. 
Buttsnutefrosk er livskraftig, men er 
indikator for mulig egnet 
amfibiehabitat.   

Dyrket og dyrkbar mark: Ikke registrert matjord 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Ubebygd 

Arealbruk/-type 

 
Barskog av middels bonitet 
Kartlagt som et nærturterreng og verdsatt som et viktig 
friluftsområde.  

Teknisk infrastruktur Ikke forsynt med eget vann- og avløp. Lang avstand til 
hovedledningen for vann- og avløp.  
Adkomst fra Langhusveien. 

Sosial infrastruktur Haugjordet ungdomsskole (ca. 2,9 km), Langhus skole (ca. 900 
meter) og Langhus barnehage (ca. 950 meter km). 
Skole- og barnehagekapasitet må vurderes nærmere. 

Andre relevante opplysninger 
Registrerte løsmasser, samt svært stor mulighet for marin leire. Berørt av aktsomhetssone for 
radon. Området inngår i en del av kulturlandskapet for Langhus og Ski (Kulturlandskap med 
arkeologiske funn). Området inngår i en eldre reguleringsplan for et område mellom Langhus og 
Ski stasjonsby til landbruksformål i Ski kommune (stadfestet 12.11.1970). 

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 

Utbygging her er ikke i tråd med flere arealstrategier i kommuneplanen. Området ligger utenfor 
prioritert utbyggingsområde, og mer enn 10 minutters gangavstand fra nærmeste jernbanestasjon.   
 
Innspillet er i strid med arealnøytralitet og vil bygge ned et viktig nærfriluftsområde.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   

 

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


21/11209-58 (3) 
  

Assurdiagonalen/Vevelstadveien  

  

Gnr/bnr   107/1 (kommunal eiendom) 

Forslagsstiller    Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs 

Beliggenhet og avgrensning   Et stort skogsområde nord for Berghagan næringsområdet mellom 
veiene Assurdiagonalen og Vevelstadveien. Ligger innnenfor 
markagrensen. 

Arealets størrelse   ca. 1417 daa 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområder  
Hensynssone H740 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og 
nærliggende kommuner (markalova) 
Hensynssone H220_1 Gul støysone iht. T-1442  

Foreslått arealformål   Næring, evt. offentlig/privat tjenesteyting 

Hva skal arealet benyttes til?   Næring, evt. fengsel 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei  
 

Gangavstand til togstasjon: Nei 

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger innenfor markagrensen 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Del av større sammenhengende 
naturområde.  
Ingen registrerte naturtyper eller 
rødlistede arter.  

Dyrket og dyrkbar mark: Nei 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

 Ubebygd 

Arealbruk/-type   Barskog av høg bonitet 
Berører skiløypa Kloppa - Buåsen - Stallerud 

Teknisk infrastruktur  Ikke tilknyttet vann- og avløp. Spillvannsledning må vurderes 
nærmere. 
Assurdiagonalen vei og Vevelstadveien 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant 

Andre relevante opplysninger  
Registrert løsmasser og er berørt av aktsomhetssone for radon. 



Arealinnspillet (også kjent som Buåsen) ble innsendt til forrige kommuneplanrullering og ble 

konsekvensutredet med vedtak om at innspillet ikke skulle tas med videre i ny kommuneplan som 

fremtidig næringsformål.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

Arealinnspillet ligger innenfor markagrensen og berører et stort sammenhengende grøntareal og et 
svært viktig friluftsområde. Foreslått formål og arealets umiddelbare nærhet til vassdrag tilsier stor 
direkte og indirekte negativ konsekvens for vannmiljø.   
 
Området ligger utenfor prioritert utbyggingsområde, og mer enn 10 minutters gangavstand til 
nærmeste jernbanestasjon og vil ikke være rett sted for lokalisering av næringsvirksomhet med 
mange arbeidsplasser eller besøkende.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
  

 
21/11209 - 58 (4) 
  

Areal nord for Vevelstadåsen  

  

 

Gnr/bnr   107/1 (kommunal eiendom) 

Forslagsstiller   Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs 

Beliggenhet og avgrensning  Avgrenset av Vevelstadveien i vest og boligområdene 
Vevelstadåsen og Haugjordet 

Arealets størrelse   ca. 25 daa 

Hva er arealet avsatt til i gjeldende 
kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner i gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- frilufts- og reindriftsområder, 
parkering og Offentlig eller privat tjenesteyting 
Hensynssone H530_1 Friluftsliv 

Foreslått arealformål   Bebyggelse og anlegg 

Hva skal arealet benyttes til?  Boliger, med fokus på ungdommer, samt tilhørende teknisk 
infrastruktur 

Forhold til vedtatte arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til togstasjon: Ligger utenfor 10 minutter  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Del av større sammenhengende 
naturområde. Viktig 
korridorfunksjon i et ellers 
bebygd område. Ingen 
registrerte naturtyper eller 
rødlistearter.  

Dyrket og dyrkbar mark: Berører delvis dyrka mark  

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Delvis bebygd 

Arealbruk/-type   Åpen jorddekt fastmark  
Barskog av høg bonitet 
Bekk i nordlig utkant av området 
Delvis utbygd med parkeringsareal og mastestolper 
Området er viktig for nærfriluftsliv med viktige 
turløyper/skiløyper. 

Teknisk infrastruktur  Ikke tilknyttet vann- og avløp. Løsninger må vurderes 
nærmere. 
Atkomstvei via Vevelstadåsen vei 

Sosial infrastruktur  Ca. 50 meters gangavstand til Vevelstadåsen skole og 
barnehage. 
Skole- og barnehagekapasitet er lite relevant for forslaget. 
 

Andre relevante opplysninger  
Arealinnspillet ble innsendt til forrige kommuneplanrullering og ble konsekvensutredet med vedtak 

om at innspillet ikke skulle tas med videre i ny kommuneplan som fremtidig boligformål.  

Registrert løsmasser og er berørt av aktsomhetssone for radon. Høyspentledninger, samt master som 
berører eiendommen.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og vannforvaltning, 
geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

Utbygging her er ikke i tråd med flere arealstrategier i kommuneplanen. Området ligger utenfor 

prioritert utbyggingsområde og vil bygge ned et svært viktig nærfriluftsområde for Vevelstadåsen og 

Bøleråsen. Deler av området benyttes i dag av barn og unge. Skogsområdet har også en viktig 

funksjon som grønn skjerm mellom de større boligområdene på Vevelstadåsen og Bøleråsen. Det går 

gang- og sykkelvei, skiløyper og høyspentlinje gjennom området.  

Terrenginngrep vil kunne forårsake nye vannoppsamlingspunkter, evt. forårsake at eksisterende 

boligområder blir mer flomutsatt. Deler av området ligger i nordvendt skråning, og er ikke egnet til 

boligutbygging.  

Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   

 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


21/11209 - 58 (5) 
  

Bølerkollen – kommunal eiendom 

   

Gnr/bnr   107/1 

Forslagsstiller    Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs 

Beliggenhet og avgrensning   Området ligger mellom to eneboligområder nord for Bøleråsen 
skole og Bølerkollen vanntårn  

Arealets størrelse   ca. 70 daa 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

LNFR - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

Foreslått arealformål   Bebyggelse og anlegg 

Hva skal arealet benyttes 
til?  

 Boliger, samt tilhørende teknisk infrastruktur 

Har arealet ligget inne som 
andre formål i tidligere 
kommuneplaner?  

 Nei 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
  
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei  

Gangavstand til togstasjon: Mer enn 10 minutter (2,3 km til 
Vevelstad stasjon) 

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Ingen registrerte rødlistearter eller 
naturtyper.  
Del av større sammenhengende 
naturområde.  

Dyrket og dyrkbar mark: Nei 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

 Ubebygd  

Arealbruk/-type   Barskog av middels bonitet   
Siggerud- og Vevelstadskogen – kartlagt som nærturterreng og 
verdsatt som et svært viktig friluftsområde.   



Teknisk infrastruktur  Ikke tilknyttet vann- og avløp. Løsninger må vurderes nærmere. 
Må bygges veier. Atkomstvei via Bølerkollen vei eller Bregnefaret. 

Sosial infrastruktur  Mellom 200-300 meter til Bøleråsen skole og Bøleråsen 
barnehage.  
Skole- og barnehagekapasitet må vurderes nærmere. 

Andre relevante opplysninger  
 

Arealinnspillet Bølerkollen (området sør for vanntårnet mellom Bøleråsen skole og eksisterende 

boligområde mot Skoglia veien) ble innsendt til forrige kommuneplanrullering og ble 

konsekvensutredet med vedtak om at innspillet ikke skulle tas med videre i ny kommuneplan 

som fremtidig boligformål.  
 
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

Utbygging her er ikke i tråd med flere arealstrategier i kommuneplanen. Området ligger utenfor 
prioritert utbyggingsområde, og mer enn 10 minutters gangavstand fra nærmeste 
jernbanestasjon. Nedbygging er i strid med arealnøytralitet. 
 
Siggerud- og Vevelstadskogen er et svært attraktivt og mye brukt lokalt og regionalt 
friluftsområdet for store befolkningsgrupper i Ski, Oppegård og Oslo syd. 
 
Området vil bli bilbasert tross høyfrekvent busstilbud. Områder med bratt terreng øker terskelen 
for å gå til fots eller ta sykkelen som hovedtransportmiddel.   
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

21/11209 - 58 
(6) 
  

Område nord for Follo barne- og ungdomsskole – 
kommunal eiendom 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


  

Gnr/bnr   107/1 

Forslagsstiller    Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs 

Beliggenhet og 
avgrensning  

 Ligger mellom Vevelstadveien og Berghagan næringsområde nord for Follo 
barne- og ungdomsskole 

Arealets størrelse   ca. 70 daa 

Hva er arealet 
avsatt til i gjeldende 
kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner 
i gjeldende plan 

Grønnstruktur 
Hensynssone H310_1 Ras og skredfare 
Hensynssone H320_2 Flomfare 
Hensynssone H190_2 Sikringssone over jernbanetunnel 
Hensynssone H220_1 Gul støysone iht. T-1442  

Foreslått 
arealformål  

  
Andre typer bebyggelse og anlegg 

Hva skal arealet 
benyttes til?  

Felles driftssentral for tekniske tjenester 

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei  

Gangavstand til togstasjon: Mer enn 10 minutter (1,7 km til 
Vevelstad stasjon) 

Innenfra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen: Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Del av et ellers sterkt presset 
grøntkorridor. Viktig kantsone til 
bekken, og bekken er allerede sterkt 
påvirket av utbygging. Det er ikke 
kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.   

Dyrket og dyrkbar mark: Dyrkbar jord er ikke vesentlig berørt 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Et lite areal er bebygd med pumpestasjon 

Arealbruk/-type   Barskog av høg bonitet - ca. 29 daa skogsareal 
Det renner en bekk gjennom området, som drenerer til Tussetjern.   
Lavpunktområde og dermed flomutsatt.  

Teknisk 
infrastruktur  

Ikke tilknyttet vann og avløp 
Atkomstvei via Vevelstadveien 

Sosial infrastruktur  Ikke relevant 



Andre relevante opplysninger  
 

Byggegrense langs vassdrag er på 10 m.  
 

Arealet ligger i et topografisk svært utfordrende område. Det renner en bekk dypt nedskåret i 
terrenget gjennom store deler av foreslått utbyggingsområde. Bekken er vurdert at den ikke kan 
legges i rør grunnet flomfare og allerede har store utfordringer med overvannshåndtering rett 
nedstrøms. Hovedledningene for vann og avløp fra Siggerud går gjennom sydlige deler av 
området, og kan ikke bygges over. Krav om hensynssone rundt disse ledningene vil beslaglegge 
store deler av arealinnspillet.  
 
Arealinnspillet (også kjent som Berghagan nordøst) ble innsendt til forrige 

kommuneplanrullering og ble konsekvensutredet med vedtak om at innspillet ikke skulle tas 

med videre i ny kommuneplan som fremtidig næringsformål.  
 
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  

Utbygging her er ikke i tråd med flere arealstrategier i kommuneplanen. Området ligger utenfor 
prioritert utbyggingsområde, og er ikke i tråd med at fremtidige arbeidsplasser skal ligge i nær 
tilknytning til kollektivknutepunkt og vil bygge ned blågrønn struktur.  
Det er viktig å bevare noen av de få grønne korridorene mellom vest og øst, samt bevare en 

grønn buffer mellom skolen og næringsarealene.  

 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
  

 

Siggerud 

  21/11209-18   Bjørnstadveien 25   

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


       

Gnr/bnr   Deler av gnr/bnr 99/3 og 99/30  

Forslagsstiller   Siril Torgersen    

Beliggenhet og 
avgrensning   

Tomten ligger nord for Bjørnstadveien 25. Sørøst for Siggerud tettsted.   

Arealets størrelse    79,7 daa   

Hva er arealet 
avsatt til i 
gjeldende 
kommuneplan?   
+ evt. 
hensynssoner i 
gjeldende plan   

LNFR - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift   
Hensynssone H310_1 Ras‐ og skredfare   
Hensynssone H740 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo og 
nærliggende kommuner (marka)   

Foreslått 
arealformål    

Boligbebyggelse, småhus   

Hva skal arealet 
benyttes til?    

Ca. 65 boenheter   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier   

  

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei, og ikke innenfor Siggerud tettsted   

Gangavstand til togstasjon:   Nei, og Ikke høyfrekvent kollektivtilbud   

Innefra og ut prinsipp:   Ikke i tråd   

Markagrensen:   Ligger innenfor markagrensen   

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Ingen kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.   

Dyrket og dyrkbar mark:   Dyrka og dyrkbar mark på deler av tomten    

Arealnøytralitet   
(Bebygd/ubebygd)   

Ubebygd   

Arealbruk/-type   
  

Innmarksbeite   
Barskog av høg bonitet på deler av tomten   
Myr   
Det går en høyspentlinje gjennom tomten   
Flom forsenkningskurv og vannforekomst/ grøfter   
Deler av området i nord er kartlagt som stort turområde med tilrettelegging og 
vurdert som et viktig friluftsområde. Det øvrige området er satt av som 



jordbruksområde i friluftskartleggingen hvor områdene kan benyttes på frossen 
mark.   

Teknisk 
infrastruktur    

Det er ikke offentlig vann i området.  
Området er koblet på kommunalt trykkavløpsanlegg. Anlegget er ikke 
dimensjonert for flere boenheter.   

Sosial 
infrastruktur   

Siggerud barnehage og Siggerud barne- og ungdomsskole. (ca. 3 km 
gangavstand)    
Lang skolevei, men skolen og barnehage har god kapasitet.   

Andre relevante opplysninger    
Arealinnspillet omfattes av Kommunedelplan for området rundt nordre del av Langen (1999). 
Eiendommer innenfor planens avgrensning tillates ikke delt i flere parseller, jf. bestemmelsenes § 4. 
Dette er videreført i alle detaljplaner. Forutsetningen for planen var å ikke åpne for deling av 
eiendommer og ytterligere utbygging rundt Langen. Utbygging her vil skape presedens og åpne for 
nye boligområder i et område som er i klar strid med kommuneplanens arealstrategier og Regional 
plan for areal og transport.   

  
Disse kildene har blitt benyttet  

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner   
• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no  
• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling   
  
Området ligger innenfor markagrensen, 3 km fra Siggerud tettsted og vil bli bilbasert. Det er ikke 
ønskelig å åpne for ytterligere utbygging rundt Langen.   

  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.    

  
 
 

21/11209-29  Siggerudveien 1082   

           
Gnr/bnr  97/45  
Forslagsstiller  Terje Skjeppestad  
Beliggenhet og 
avgrensning  

Siggerud, Nordløkka feltet. Omkranset av marka og eneboliger.  

Arealets størrelse  5098 m2  
Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende 
kommuneplan?  

Boligbebyggelse 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Foreslått arealformål  Boligbebyggelse  
Hva skal arealet benyttes 
til?  

Flere eneboliger  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
  

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei, og ikke innenfor Siggerud tettsted   

Gangavstand til togstasjon:  Nei  
Innefra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 
Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 
Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Det er ikke registrert naturtyper eller 
rødlistearter.  

Dyrket og dyrkbar mark:  Berører ikke dyrket eller dyrkbar mark  
Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Delvis bebygd   

Arealbruk/-type   Området er utbygd med en liten fritidsbolig  
 
Inneklemt skogsteig med vanskelig driftsforhold (Barskog av middels 
bonitet)   

Teknisk infrastruktur  Det er ikke offentlig vann i området. 
Området er koblet på kommunalt trykkavløpsanlegg. Anlegget er ikke 
dimensjonert for flere boenheter.  
 Atkomst via Siggerudveien.  

Sosial infrastruktur  Barnehage og skoler på Siggerud med god kapasitet.  
Lang skolevei (over 2 km), men på g/s vei.  

Andre relevante opplysninger  
Under marine grense, men minimal mulighet for marin leire. Bart fjell stedvis tynt dekke. Kartlagt 
aktsomhetssone for radon. Utbyggingen vil bli bilbasert.  
 
Arealinnspillet omfattes av Kommunedelplan for området rundt nordre del av Langen (1999). 
Eiendommer innenfor planens avgrensning tillates ikke delt i flere parseller, jf. bestemmelsenes § 4. 
Dette er videreført i alle detaljplaner. Forutsetningen for planen var å ikke åpne for deling av 
eiendommer og ytterligere utbygging rundt Langen. Utbygging her vil skape presedens og åpne for 
nye boligområder i et område som er i klar strid med kommuneplanens arealstrategier og Regional 
plan for areal og transport.  
 
Arealinnspillet var også med i forrige kommuneplanrullering. Innspillet ble den gang 
konsekvensutredet og vedtatt ikke tatt med i ny kommuneplan som fremtidig boligformål.   
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
Tomten ligger over 2 km fra Siggerud tettsted og vil bli bilbasert. Det er ikke ønskelig å åpne for 
ytterligere utbygging rundt Langen.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.    
  
 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


21/11209 – 95  Gjevikbakkene  

 

 

 

Gnr/bnr   100/3- Nordre og søndre del  

Forslagsstiller   Anne-Grethe Gjevik-Glomsrud  

Beliggenhet og avgrensning   Gjevikbakkene, ligger 4-5km sør fra Siggerud skole på 
nordøstsiden av Langen vassdraget   

Arealets størrelse   Nordre del: 13 000 m2  
Søndre del: 31 200 m2  

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?   
+ evt. hensynssoner i gjeldende 
plan  

LNFR - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
Hensynsssone H310_1 Ras‐ og skredfare  
Hensynsssone H740 Båndlegging etter lov om naturområder i Oslo 
og nærliggende kommuner (marka)   

Foreslått arealformål  Boligbebyggelse  

Hva skal arealet benyttes til?  30 eneboliger  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei og ikke innenfor Siggerud tettsted   

Gangavstand til 
togstasjon:  

Ikke høyfrekvent kollektivtilbud  

Innefra og ut prinsipp:  Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen:  Ligger innenfor markagrensen  

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Det er ikke registrert naturtyper og 
rødlistearter.   

Dyrket og dyrkbar mark:  Ja, fulldyrka jord.   
Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Delvis bebygd med en gammel gårdsbygning som er vernet.   

Arealbruk/-type   Dyrka mark, men egner seg dårlig til landbruk   
Flomvei /dreneringslinje går over begge deler av området  
Høyspentlinje i nordre delen  
Gjevik Gård i Nordre del er et lokalt viktig kulturminne og skal 
bevares.    

Teknisk infrastruktur  Det er ikke offentlig vann i området. 
Området er koblet på kommunalt trykkavløpsanlegg. Anlegget er 
ikke dimensjonert for flere boenheter.  

Sosial infrastruktur  Siggerud barne- og ungdomsskole 4 km via gang/ sykkelvei  
Siggerud Barnehage 5 km   
Det er god kapasitet i barne- og ungdomsskole og i barnehage i 
Siggerud-området  



Andre relevante opplysninger  
Arealinnspillet omfattes av Kommunedelplan for området rundt nordre del av Langen (1999). 

Eiendommer innenfor planens avgrensning tillates ikke delt i flere parseller, jf. bestemmelsenes §4. 
Dette er videreført i alle detaljplaner. Forutsetningen for planen var å ikke åpne for deling av 
eiendommer og ytterligere utbygging rundt Langen. Utbygging her vil skape presedens og åpne for 
nye boligområder i et område som er i klar strid med Regional plan for areal og transport og 
kommuneplanens arealstrategier.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
  
Området ligger innenfor marka, og 4 km fra Siggerud tettsted og vil bli bilbasert. Det er ikke ønskelig 
å åpne for ytterligere utbygging rundt Langen.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.    

  

21/11209- 80 (3) 
 

Siggerud nord 
 

     
Gnr/bnr 104/1 (kommunens eiendom) 

Forslagsstiller Nordre Follo kommune, virksomhet 
Eiendom by og samfunn v/ grunneier 

Beliggenhet og avgrensning Øst for fv. 1375 Vevelstadveien og nord for Orreveien 

Arealets størrelse Ca. 11.000 kvm. 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan? 
+ evt. hensynssoner i 
gjeldende plan 

Boligbebyggelse – framtidig  

Foreslått arealformål Boligbebyggelse og andre typer bebyggelse og anlegg  

Hva skal arealet benyttes til? Arealet ønskes beholdt med gjeldende arealformål for å kunne 
dekke kommunale behov i 
form av forsterkede boenheter som en del av tjenestetilbudet 
for omsorgsboliger. 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Forhold til vedtatte 
arealstrategier 
 
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde: 

Nei 

Gangavstand til togstasjon: Nei 

Innenfra og ut prinsipp:  Ja, henger sammen med det 
øvrige boligområdet.   

Markagrensen: Ligger utenfor markagrensen 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Ingen registrerte naturtyper og 

rødlistearter.  

Del av et større 
sammenhengende 
naturområde.  

Dyrket og dyrkbar mark: Nei 

Arealnøytralitet 
(Bebygd/ubebygd) 

Ubebygd  

Arealbruk/-type Barskog, grunnlendt, middels bonitet  
Fuktdrag 
Kartlagt som nærturterreng, og registrert som et svært viktig 
friluftsområde. Det går en tursti gjennom deler av området.  

Teknisk infrastruktur VA-løsninger må vurderes nærmere. 
Innkjøring via Måltrostveien.  

Sosial infrastruktur God kapasitet i skole og barnehage.  

Andre relevante opplysninger 
 
Dette området skal sammen med flere områder vurderes på nytt i kommuneplanrulleringen.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
 
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene våre. Vi vil se 
på tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen 
av tettstedene. Det er ønskelig med vedlikeholdsvekst på Siggerud, og kommunedirektøren har 
derfor valgt å anbefale at arealinnspillet som ligger innenfor ti minutters gangavstand til skole, 
barnehage og matbutikk tas med videre til konsekvensutredning. Arealet er ikke i tråd med 
prinsippet om arealnøytralitet.  
 
Det anbefales at arealinnspillet tas med for videre konsekvensutredning.   
 

 

 

21/11209 – 26 og 
80 

Vardåsveien 8 og 10  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


  

    
Gnr/bnr  132/4, 132/89 m.fl.  

Forslagsstiller  Vardåsveien Bolig AS  
Nordre Follo kommune, virksomhet Eiendom by og samfunn v/ grunneier  

Beliggenhet og 
avgrensning  

Nordøst for Ski sentrum avgrenset av Langhusveien i vest og sykehuset i øst.   

Arealets størrelse  8 og 10: 3, 4 dekar  
Hele området: 12,9 dekar  

Hva er arealet avsatt 
til i gjeldende 
kommuneplan?  

Framtidig boligbebyggelse (Vardåsveien 2,4 og 6)  
Nåværende boligbebyggelse (Vardåsveien 8 og 10)  
Hensynssone støy langs fv. 152 Langhusveien.  

Foreslått arealformål  Det er foreslått framtidig boligbebyggelse for Vardåsveien 8 og 10.   
Hva skal arealet 
benyttes til?  

Arealet er et boligområde i dag. Vardåsveien 8 er tidligere benyttet som 
sykebilsentral. Bebyggelsen er nylig fjernet på den kommunale eiendommen.   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei   

Gangavstand til togstasjon:   Ligger i cirka 15 minutters gangavstand 
fra Ski stasjon.  

Innenfra og ut prinsipp:   Ikke i tråd med prinsippet 

Markagrensen:   Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:    

Det er kartlagt flere hule eiker innenfor 
området.  

Dyrket og dyrkbar mark:   Nei  

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Bebygd med eneboligbebyggelse.   

Arealbruk/-type Boligbebyggelse  

Teknisk infrastruktur  Ikke kjente utfordringer for teknisk infrastruktur.   

Sosial infrastruktur  Det er utfordrende skolekapasitet i området, både for ungdomsskole (Ski) og 
barneskole (Ski), men forventes å være løst innen 2030.  
Barnehagekapasitet forventes løst. 



Andre relevante opplysninger  
 
Det er vedtatt i sak om prioritering av utbyggingsområder at området ikke skal realiseres før etter 
2030, og planprosesser prioriteres ikke i kommende strategi- og handlingsprogramperiode.  

 
Kommunen som grunneier ønsker at Vardåsveien 8 blir avsatt til framtidig boligbebyggelse for å sikre 
riktig arealformål i kommuneplanens arealdel slik at eiendommen kan selges i  
tråd med vedtak og for å muliggjøre en helhetlig utvikling av området.  
 
Vardåsveien 2,4 og 6 ble endret fra nåværende boligbebyggelse til framtidig boligbebyggelse i forrige 
kommuneplanrullering. I beskrivelsen av området i kommuneplanens arealdel Ski står det at 
Vardåsveien 2, 4 og 6 skal bygge på følgende føringer:  
Boligbebyggelse og tetthet tilpasses områdets karakter.  
Støyforholdene skal vektlegges tungt i videre planlegging, med sikte på å oppnå tilfredsstillende 
støyforhold for beboerne.   
  
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
Arealinnspillet innebærer en utvidelse av gjeldende formål ved å ta med Vardåsveien 8 og 10.  
Det er få føringer til området i dagens kommuneplan. Det anbefales at det gjøres en vurdering av 
den foreslåtte utvidelsen av formålet med tanke naturverdier og støy. Området ligger støyutsatt til 
langs Langhusveien, og det er behov for å se nærmere på området i en større sammenheng for å 
kunne vurdere arealavgrensningen.   
Det anbefales at arealinnspillet tas med for videre konsekvensutredning.   
  
  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


 21/211209-44 21/211209-74 Ski flyplass 

    
Gnr/bnr  75/1 

Forslagsstiller  Follo flyklubb / Norges luftsportforbund / Nordre Follo idrettsråd 

 

Beliggenhet og 
avgrensning  

Flystripe m/tilhørende klubbhus på jordbruksarealet mellom Løkenveien 
og Tomterveien, sørøst for Ski sentrum. Atkomst fra Tomterveien. 

Arealets størrelse  Maksimalt 174 061 m². Selve flystripa er på litt over 12 000 m². 

Hva er arealet avsatt 
til i gjeldende 
kommuneplan?  

LNFR 

Foreslått arealformål  Reguleres til kombinert formål: LNFR og "Bebyggelse og anlegg", 

herunder idrettsanlegg.  

Alternativt reguleres til "Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur", 
herunder lufthavn. 

Hva skal arealet 
benyttes til?  

 Flyplass for Follo flyklubb. 
  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
  
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei 

Gangavstand til togstasjon:   

Innenfra og ut prinsipp: Nei  

Markagrensen: Ligger innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

 

Dyrket og dyrkbar mark Ligger på dyrkbar mark  

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Arealet er ubebygd  

Arealbruk/-type  
 

Flystripe av gress som ligger på dyrkbar mark, midt på et jorde av dyrka 

mark. 

I strid med strategi om nullvisjon for tap av matjord. 

Støyutfordringer for nabobebyggelse. Når fremtidig boligreserve i Ski Øst 

bygges, vil det komme et stort antall boliger i kort avstand til flyplassen. 



Teknisk infrastruktur  Tilgang på vei og VA i dag. Ut- og innflyvningstrasé berører fylkesveg 
1010, Tomterveien. 

Sosial infrastruktur   Sosial infrastruktur er ikke relevant.  

Andre relevante opplysninger  
Flyplassen har en historie her fra 1963. Flyplassdrift er avhengig av konsesjon etter luftfartsloven, 

som gis for 10 år av gangen. Kommunen har ved hver fornyelse av konsesjonen kommet med 

høringsuttalelse. Fra 2014 er saksbehandling etter luftfartsloven skjerpet slik at det også skal 

foreligge samsvar med, eller dispensasjon fra, gjeldende arealplan. Kommunestyret i Ski ga i 2015 

dispensasjon fra landbruksplanen for 10 år, men vedtaket ble påklaget av naboer, og 

fylkesmannen opphevet dispensasjonsvedtaket. For fortsatt drift av denne flystripa må arealet 

reguleres til formålet.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling – tas med/tas ikke med for videre konsekvensutredning  
Flyklubbens anlegg med flystripe er etablert på en åker i jordbrukslandskapet øst for Ski sentrum 

og aktiviteten båndlegger matjord. Riktignok er dette reverserbart da matjorda i dette tilfellet ikke 

er flyttet eller ødelagt, den er bare ikke i bruk fordi arealet disponeres til annen aktivitet. Men 

bruken er per i dag fortsatt i strid med kommunens nullvisjon for tap av matjord. 

En endring av arealformålet i tråd med arealinnspillet vil bety en permanent omdisponering av 

mer enn 10 daa matjord til annet formål. Arealet kan fysisk tilbakeføres til dyrket mark relativt 

enkelt, og dersom det fantes hjemmel til å gjøre omdisponeringen tidsbegrenset kunne dette vært 

aktuelt å vurdere. Men vi kan ikke se at lovverket åpner for å gi noen tillatelse av midlertidig 

karakter. Dette har sammenheng med at planverket skal være forutsigbart. 

Omdisponering av arealet vil kreve at det opprettes hensynssoner rundt, og det vil derfor ha 

betydning også for nærliggende arealer utenfor selve flystripa. Området er et regulert 

landbruksområde, og selv om flyaktiviteten er begrenset har landbrukssjefen i Follo uttalt seg 

negativt til selve arealdisponeringen da den vil være uheldig for driften av tilliggende 

landbruksarealer. 

På bakgrunn av den vedtatte arealstrategien og visjonen om null tap av matjord, kan ikke 

kommunedirektøren se at det er grunnlag for en slik permanent omdisponering. 

Per i dag er ikke flyplassanlegget til noen særlig ulempe for andre. Men noe konflikt er det, og 

blant annet ble kommunestyrets dispensasjonsvedtak fra 2015 påklaget av naboer. Det er relativt 

liten aktivitet på banen, og kun spredt bebyggelse i nærområdet. Anlegget ligger imidlertid ikke 

langt fra Ski sentrum, og i kort avstand fra området med fremtidig boligreserve i Ski øst. Vi vet ikke 

med sikkerhet i dag når dette området kommer til å bli bygget ut, men på et eller annet tidspunkt i 

løpet av de neste 10-20 årene vil det skje en større transformasjon av området. Da vil det ikke 

være heldig å ha flyplassaktivitet tett på boligområdet, med tanke på både støyproblematikk og 

andre forstyrrelser. 

Kommunedirektøren anser det samlet sett ikke ønskelig å endre arealformålet. Innspillet anbefales 

ikke tatt med for videre konsekvensutredning. 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


En endring av arealformålet er i strid med kommunens nullvisjon for tap av matjord. I tillegg vil det 

komme i konflikt med hensyn til bokvalitet i Ski Øst når dette området i fremtiden skal utnyttes til 

blant annet boligformål. Innspillet bør kunne siles ut allerede nå. 

 

  
 

21/11209 - 68   Skorhaugåsen   

 

  

Gnr/bnr  132/345 m.fl.  

Forslagsstiller  Frigaard Property Group AS  

Beliggenhet og 
avgrensning  

Området avgrenset av Sanderveien mot vest, Åsenveien mot sør og 
Idrettsveien mot nord. Ligger i direkte tilknytning til Ski sentrum.   

Arealets størrelse  22 dekar  
Hva er arealet avsatt 
til i gjeldende 
kommuneplan?  

Arealet er avsatt til nåværende boligbebyggelse.   

Foreslått 
arealformål  

Foreslås som framtidig boligbebyggelse.  

Hva skal arealet 
benyttes til?  

Det er ønskelig fra forslaget at området skal utvikles til et boligområde med en 
vesentlig høyere tetthet enn dagens småhusbebyggelse.   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert utbyggingsområde:   Ja  

Gangavstand til togstasjon:   Ja, innenfor 10 min. gange  

Innenfra og ut prinsipp:   I tråd med prinsippet 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og funksjonsområder:   Eplehager med ukjent verdi.  

Dyrket og dyrkbar mark:  Nei 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Arealet er bebygd med småhusbebyggelse/villabebyggelse  

Arealbruk/-type  Boligbebyggelse  



Teknisk infrastruktur  Ikke kjente utfordringer knyttet til teknisk infrastruktur.   

Sosial infrastruktur   Det er utfordrende skolekapasitet i området, både for ungdomsskole (Ski) og 
barneskole (Ski), men forventes å være løst innen 2030.  
 Barnehagekapasitet forventes løst. 

Andre relevante opplysninger  
Det er vedtatt i sak om prioritering av utbyggingsområder at området ikke skal realiseres før etter 
2030, og planprosesser prioriteres ikke i kommende strategi- og handlingsprogramperiode.  
 
Området ligger innenfor en gjennomføringssone H810_7 med følgende bestemmelse:   
 «For fortettingsområdet Skorhaugåsen kan det utarbeides to separate detaljreguleringsplaner, 
henholdsvis nord og sør for Åsenveien. Åsenveien skal inngå i planen for den sørlige delen. Forut for 
utarbeidelse av reguleringsplanene skal det foreligge en helhetlig vurdering av de kulturminne - og 
naturfaglige interessene for hele området. Kulturverdier og verdier knyttet til grøntpreg, 
naturmangfold og landskap skal ivaretas gjennom reguleringen»  
  
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling 

En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene våre. Vi vil se på 

tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen av de 

prioriterte utbyggingsområdene. Dette arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling rundt 

stasjonene, og gi viktige premisser som bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  

Kommunedirektøren har derfor valgt å anbefale at alle arealinnspill innenfor ti minutters 

gangavstand til jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre 

utvikling rundt stasjonsområdene. 

Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling og avgrensing av det prioriterte 

utbyggingsområdet rundt Ski stasjon.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/11209 - 58   Hebekk - FBU-tomta  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


  

Gnr/bnr  129/477 og deler av 129/389  

Forslagsstiller  Cecilie Dahl-Jørgensen Pind og Helge Bunæs 

Beliggenhet og avgrensning  Sør for Hebekk skole i Ski.   

Arealets størrelse  11 dekar 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  

Nåværende offentlig eller privat tjenesteyting  

Foreslått arealformål  Det er ikke foreslått noe arealformål. Nåværende formål kan 
videreføres, ev. kan kombinert formål bolig/tjenesteyting 
benyttes eller bebyggelse og anleggsformål.    

Hva skal arealet benyttes til?  Private boliger og omsorgsboliger og/eller sykehjem  
  
  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Ja 

Gangavstand til togstasjon:   Ja, innenfor 10. min. gange  

Innenfra og ut prinsipp:  I tråd med prinsippet 

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Bebygd, ingen gjenværende 
naturtyper i området.  

Dyrket og dyrkbar mark:  Nei 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Bebygd 

Arealbruk/-type Åpen fastmark  

Teknisk infrastruktur  Ikke kjente utfordringer for teknisk infrastruktur.  

Sosial infrastruktur  Lite relevant for dette forslaget. 

Andre relevante opplysninger  
Grunneierteamet vurderer intensjonene i innspillet som positive for gi økt handlingsrom og 
fleksibilitet i videre prosesser.  
  



Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   

 
Innspillet vurderes i forbindelse med detaljregulering av området, og kommunedirektøren ser 
ikke behov for en vurdering av dette på kommuneplannivå.   
  
 

  
  
  
  

21/11209 - 65  
  

Leikvollen 20-28  
  

              
Gnr/bnr  140/106, 140/201, 140/91, 140/314, 140/83, 140/378  

Forslagsstiller  Bunde Eiendom  

Beliggenhet og avgrensning  Sør for Østre Linje  

Arealets størrelse  6,6 dekar  
Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  

Nåværende boligbebyggelse  
Deler av arealet ligger innenfor hensynssone: støysone fra Østre linje   

Foreslått arealformål  Framtidig boligbebyggelse  
Hva skal arealet benyttes 
til?  

Foreslås utbygd til et boligområde med rekkehus.   
  
  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei 

Gangavstand til togstasjon:  Ca. 1 km, ca. 13 min. fra Ski stasjon  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Innenfra og ut prinsipp:   Nei  

Markagrensen:   Ligger ikke innenfor marka 

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Ingen kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.  
Eiendommene ligger innenfor en 
urban forbindelse/korridor mellom 
Skoroåsen og Ellingsrudåsen satt av 
i kommunedelplan for 
naturmangfold Ski.  

Dyrket og dyrkbar mark:   Nei  

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Arealet er bebygd.   

Arealbruk/-type  6 eneboliger med hager og tilhørende garasjer.  

Teknisk infrastruktur  Det eksisterende veinettet i boligfeltet kun består av smale kjøreveier.  

Sosial infrastruktur  Det er utfordrende skolekapasitet i området, både for ungdomsskole 
(Ski) og barneskole (Ski), men forventes å være løst innen 
2030.  Barnehagekapasitet forventes løst. 

Andre relevante opplysninger  
Eiendommene inngikk i et større fortettingsområde som ble spilt inn ved forrige 
kommuneplanrullering. Arealet ble konsekvensutredet og vedtatt ikke lagt inn i kommuneplanen.   

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling  
  
Arealinnspillet ligger utenfor prioritert utbyggingsområde og er dermed ikke i tråd med kommunens 
arealstrategi. På sikt bør det utarbeides en samlet plan for fremtidig transformasjon av området.  
  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21/11209 - 73  
  

Halfstad Nordre  
  

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


   
Gnr/bnr  138/2  

Forslagsstiller  Tore Andreas Gundersen  

Beliggenhet og 
avgrensning  

Sør for Søndre Tverrvei, vest for Ski sentrum.  

Arealets størrelse  31 dekar  
Hva er arealet avsatt 
til i gjeldende 
kommuneplan?  

LNFR - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  
Hensynssone H510_1, ras- og skredfare 
Hensynssone H210_1, rød sone 
Hensynssone H220_2, gul sone  
Hensynssone H530, friluftsliv  

Foreslått arealformål  Framtidig boligformål  
Hva skal arealet 
benyttes til?  

Konsentrert småhusbebyggelse. Rekkehuslameller og leilighetsbygg. 245 
boliger.   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei 

Gangavstand til togstasjon:   Nei, lengre enn 10. min. gange fra Ski 
stasjon.    

Innenfra og ut prinsipp:   Nei  

Markagrensen:   Ligger ikke innenfor marka  

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:  

Del av et større sammenhengende 
grøntområde og korridor.  
Ingen kartlagte naturtyper eller 
rødlistearter.   

Dyrket og dyrkbar mark:  Dyrkbar mark 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Ubebygd 

Arealbruk/-type   Barskog, høy bonitet. I hovedsak bestandsalder på 14 og 26 år.  
Området er kartlagt som et nærturterreng og verdsatt som et svært viktig 
friluftsområde. Det går i dag stier gjennom området.   

Teknisk infrastruktur  Det er ikke vann og avløp fram til feltet. Løsninger må vurderes nærmere. 
Det er foreslått adkomst til området fra Søndre Tverrvei.  
  

Sosial infrastruktur  Det er utfordrende skolekapasitet i området, både for ungdomsskole (Ski) og 
barneskole (Finstad), men forventes å være løst innen 2030 (LDIP). 
Barnehage forventes løst.  

Andre relevante opplysninger   



Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no 

Kommunedirektørens anbefaling   
Arealinnspillet ligger utenfor prioritert utbyggingsområde og er dermed ikke i tråd med kommunens 
arealstrategi. Forslaget er i sin beliggenhet langt unna sentrum, og vil bli bilbasert. Dagens bruk er 
skogbruk, naturområde og viktige friluftsinteresser og innebærer nedbygging av ubebygd natur.  
  
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
  
 

Kråkstad  

 

21/11209 - 32  
  

Bratteng/Sørumveien  

    
Gnr/bnr  57/19  

Forslagsstiller  Wenche Bøhler Olsen og Erna Bøhler Johansen  

Beliggenhet og avgrensning  Sydøst for Kråkstad sentrum langs Sørumveien.  

Arealets størrelse  2 daa  
Hva er arealet avsatt til i gjeldende 
kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner i gjeldende 
plan  

LNFR (landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift)  
H310_1 Ras- og skredfare  
H530_1 Friluftsliv  
H570_3 Kulturlandskap mellom middelalderkirken og 
moreneryggene  
  

Foreslått arealformål  Framtidig boligbebyggelse  
Hva skal arealet benyttes til?  Boligbebyggelse – trolig én enebolig, men forslaget er ikke 

konkret på det.   
Forhold til vedtatte arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei  

Gangavstand til togstasjon:  Mer enn 10 min. gange til 
Kråkstad stasjon  

Innenfra og ut prinsipp:   Ikke i tråd med prinsippet 

http://www.artsdatabanken.no/
https://kilden.nibio.no/


Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka  
Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Ingen kartlagte naturtyper 
eller rødlistearter.  

Dyrket og dyrkbar mark:  Nei 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Ubebygd  

Arealbruk/-type   Barskog av høy bonitet  

Teknisk infrastruktur  Kan ikke se at det er noen spillvannsledninger i området. Ligger 
vannledning i Sørumveien.   

Sosial infrastruktur  Det er god kapasitet på barne- og ungdomsskoler i Kråkstad. Ikke 
kapasitet på barnehage i Kråkstad-distriktet per i dag. 
Befolkningsprognoser viser at det vil bli lave barnetall fremover 
og lite utbygging som over tid vil gi god kapasitet.   

Andre relevante opplysninger  
Solgt som en boligtomt i 1956. Omregulert til landbrukseiendom i 1978. Har ligget inne som LNFR 
siden det. Landbrukskontoret har vurdert at tomten ikke kan nyttes som en landbrukseiendom.  
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling  
  
Arealinnspillet ligger utenfor Kråkstad og er ikke i tråd med kommunens arealstrategi. Forslaget er i 
sin beliggenhet langt unna sentrum og ikke i gangavstand til Kråkstad stasjon, og vil bli bilbasert.  
 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med for videre konsekvensutredning.   
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Gnr/bnr  60/7, 60/8, 60/15 og 60/46  

Forslagsstiller  Opsahl Bolig  

Beliggenhet og avgrensning  Grenser til Kråkstad sentrum, Stasjonsveien og jernbanesporene.  

Arealets størrelse  11 daa  
Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  
+ evt. hensynssoner i gjeldende 
plan  

Nåværende forretninger og næringsvirksomhet  
Framtidig boligbebyggelse  
Nåværende naturområde – grønnstruktur  
Nåværende andre typer bebyggelse og anlegg  
 
Hensynssone H570_1 Område ved Kråkstad stasjon  
Hensynssone H570_3 Kulturlandskap mellom middelalderkirken og 
moreneryggene  
Hensynssone H320_1 og 2 Flomfare  
Hensynssone H310_1 Ras- og skredfare  
Hensynssone H810_8 Krav om felles planlegging  

Foreslått arealformål  Sentrumsformål framtidig (11 dekar)  
Naturområde grønnstruktur (1,0 dekar)  

Hva skal arealet benyttes til?  Sentrumsbebyggelse med leiligheter og butikk.  

Har arealet ligget inne som 
andre formål i tidligere 
kommuneplaner?  

Arealene har hatt tilsvarende likt arealformål med noen mindre 
justeringer i avgrensningen siden rullering av kommuneplan i 1988. 
Ukjent før den tiden.   

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
   

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:  

Nei 

Gangavstand til togstasjon:  Ja, innenfor 10. min. gange    

Innenfra og ut prinsipp:   I tråd med prinsippet om 
fortetting for vedlikeholdsvekst.  

Markagrensen:  Ligger ikke innenfor marka  

Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Transformasjonsområde. Det er 
ingen registeringer av naturtyper 
eller rødlistearter.   

Dyrket og dyrkbar mark:  82 m2 areal som egner seg for 
oppdyrking til fulldyrka jord blir 
berørt av tiltaket  



Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Bebygd, delvis ubebygd  

Arealbruk/-type   Bebygd hovedsakelig med boligbebyggelse, samt et lagerbygg.  
Skiløype Kråkstad – Bjerke skole krysser området.  

Teknisk infrastruktur Grunnforhold, flomfare og VA-løsninger må vurderes nærmere.  

Sosial infrastruktur  Det er god kapasitet på barne- og ungdomsskoler i Kråkstad.  
Ikke kapasitet på barnehage i Kråkstad-distriktet per i dag. 
Befolkningsprognoser viser at det vil bli lave barnetall fremover og 
lite utbygging som over tid vil gi god kapasitet.  

Andre relevante opplysninger  
Ligger innenfor et kulturlandskap med nasjonal verdi.  
Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

Kommunedirektørens anbefaling   
En viktig oppgave i planarbeidet vil være å vurdere framtidig utvikling av tettstedene våre. Vi vil se på 

tetthet og funksjoner, bomiljøer, bolig- og befolkningssammensetning og vurdere avgrensingen. 

Dette arbeidet vil munne ut i rammer for videre utvikling rundt stasjonene, og gi viktige premisser 

som bør være på plass før vi tar stilling til enkeltinnspill.  

Kommunedirektøren har derfor valgt å anbefale at alle arealinnspill innenfor ti minutters 

gangavstand til jernbanestasjoner tas med for vurdering i sammenheng med rammer for videre 

utvikling rundt stasjonsområdene. 

Arealinnspillet anbefales tatt med i videre vurdering av utvikling av området rundt Kråkstad 

stasjon.  
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Gnr/bnr  105/4 (Åsland Næringspark AS), del av 157/2 (Statens vegvesen) og 

105/2 (Eivind Sundt)  

Forslagsstiller  Åsland Næringspark Eiendom AS  

Beliggenhet og 
avgrensning  

Vest for E6, nord for Taraldrudveien/avkjøring til Sofiemyr  

Arealets størrelse  Ca. 187 daa 

Hva er arealet avsatt til i 
gjeldende kommuneplan?  

LNFR 
Vegformål  
Båndleggingssone H740 (markaloven)  
Sikringssone for Follobanen  
Faresoner for ras og skredfare  

Foreslått arealformål  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Hva skal arealet benyttes 
til?  

Døgnhvileplass for sjåfører som kjører langtransport.    
  

Forhold til vedtatte 
arealstrategier  
  
 

Innenfor prioritert 
utbyggingsområde:   

Nei 

Gangavstand til togstasjon:  Nei, mer enn 10 min. gange 

Innenfra og ut prinsipp:   Nei  

Markagrensen:   Ligger innenfor marka 
Viktige naturverdier og 
funksjonsområder:   

Det er ikke registret naturtyper, 
men det er registrert truede 
arter: Åkerrødtopp (CR), 
stautstarr (EN), marianøkleblom 
(VU).   

Dyrket og dyrkbar mark:  Skrotemark 

Arealnøytralitet  
(Bebygd/ubebygd)  

Arealet er ubebygd 

Arealbruk/-type  
  

Åpen fastmark/skrotmark.  
Fukt og bekkedrag i den vestlige delen av området.  
Området drenerer til Grytetjern og videre til Greverudbekken og 
Gjersjøen.   

Teknisk infrastruktur   

Sosial infrastruktur   Ikke relevant.  



Andre relevante opplysninger  
Det er deponert store mengder alunskifer og svartskifer i området, og grunnen i området er 
forurenset. Grunneierne til alunskiferdeponiet ved Taraldrud er av Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus, Statens strålevern og Miljødirektoratet pålagt å rydde opp deponiet på en miljømessig 
forsvarlig måte. Grunneier er også pålagt å angi forslag til etterbruk som ledd i tiltaksplan for 
opprydding i deponiet. 
 
Statens Vegvesen har søkt etter områder for døgnhvileplass for tungtransport langs E6 fra Østfold 

grense til Oslo, og mener at Taraldrud er eneste lokalitet som er tilfredsstillende ut fra krav til 

størrelse og plassering. 

Grunneier søkte i 2015 om tillatelse til oppstart av planarbeid i Marka. Tillatelse til planoppstart 

foreligger i brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 29.4.15. 

Tiltakshaver, Åsland Næringspark Eiendom AS (ÅNPE), fremmet i 2016 forslag til 

detaljreguleringsplan for døgnhvileplass for tungtransport. Plan- og byggesaksutvalget returnerte 

saken til administrasjonen ‘til godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på 

Taraldrud foreligger’. 

I brev av 23.6.21 (Varsel om pålegg om utarbeidelse av revidert tiltaksplan for opprydding i 

forurenset grunn på Taraldrud i Nordre Follo kommune) står følgende: «Miljødirektoratet har etter 

ny gjennomgang av saken, og dialog med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), 

konkludert med at det er hensiktsmessig å pålegge tiltak på Taraldrud etter dagens regulering av 

området. Vi ser behov for at det iverksettes tiltak på Taraldrud så snart som mulig, og anser det 

ikke som hensiktsmessig å avvente omregulering av området.» 

Ut fra vedtaket fra Miljødirektoratet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, er grunneier 

pålagt en opprydding etter en tiltaksplan som er under arbeid, uavhengig av etterbruk.   

Statens vegvesen påpeker i sitt innspill til kommuneplanen at et anlegg for døgnhvileplass på 

Taraldrud vil bidra til å løse en utfordring for transportbransjen når den midlertidige plassen på 

Fugleåsen legges ned. Kommunen anmodes derfor om å endre arealformålet på Taraldrud, slik at 

det vil være mulig å flytte døgnhvileplassene til Taraldrud.  

Kommunen har i brev til Statens vegvesen datert 15.04.2021 bedt om tydeligere signaler fra 

vegmyndighetenes side, om døgnhvileplassen på Taraldrud anses som tvingende nødvendig, og 

tydeligere rammer for etableringen. Kommunen avventer fortsatt svar fra Statens vegvesen, som 

er grunneier på deler av deponiet, om deres rolle i å vurdere en helhetlig løsning for området.  

Disse kildene har blitt benyttet 

• Kommunekart med følgende kartlag (ikke uttømmende): Grunnkart, flom og 
vannforvaltning, geologi, friluftsliv, natur, kultur/kulturminner  

• Artskart (registrerte arter) www.artsdatabanken.no 

• NIBIO/Kilden (arealinformasjon, jordsmonn og skogportalen) wwww.//kilden.nibio.no  

 

Kommunedirektørens anbefaling  
Kommunen avventer fortsatt svar fra Statens vegvesen om behovet for døgnhvileplass og 
rammene for etableringen. Inntil kommunen har mottatt tydeligere signaler, anbefaler ikke 
kommunedirektøren å jobbe videre med planforslaget. 
Dersom kommunen mottar nye signaler fra vegvesenet i løpet av planarbeidet, kan det være 
aktuelt å ta saken opp til ny vurdering. 
Arealinnspillet anbefales ikke tatt med i videre til konsekvensutredning.  
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