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PS 291/2022  Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens 
arealdel 2023-2034 for Nordre Follo kommune 

 

Fylkesrådens forslag til vedtak 

1. Viken fylkeskommune mener kommuneplanens arealdel er oversiktlig og grundig utredet. 
Planen fremstår som godt gjennomarbeidet, og legger i stor grad opp til utviklingstrekk 
som samsvarer med overordnede nasjonale og regionale føringer. Vår oppfatning er at 
Nordre Follo kommune i hovedsak har lykkes med å synliggjøre sammenhengen mellom 
mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel, og foreslått arealbruk i arealdelen.  

 
Forslaget er basert på et bredt og sammensatt kunnskapsgrunnlag og har blant annet tatt 
opp i seg erfaringer fra pilotarbeidet med arealregnskap og naturregnskap. Dette arbeidet 
gir etter vår mening en mer bærekraftig arealplan og setter søkelys på utnytting, endring 
og foredling av allerede avsatte områder i gjeldende plan mer enn utvikling av nye 
områder. Dette tror vi er et godt grep som kommunen vil nyte godt av i framtiden, med 
forventning om økt etterspørsel av boliger med variasjon av boligformer og attraktive 
levende lokalsamfunn med identitet og mangfold. 

 
2. Det er positivt at kommunen i denne rulleringen har gjort en ny vurdering av Areal 8 

Bålerud – Svartskog, felt B2, B3 og B5, et til nå ubebygd område som ligger innenfor 
Områderegulering Bålerud-, Rødsten Bekkenstenområdet, vedtatt av KMD 30.6.2015. 
Området ble vurdert tilbakeført til LNF og grønnstruktur-naturområde, men kommunen 
valgte likevel å opprettholde arealene som byggeområder. 

 
Fylkeskommunen viser til Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
(2015), R5 Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan og føringene i FNs 17 
bærekraftsmål, som kom etter vedtaket av områdereguleringen, høsten 2015, samt 
økt politisk engasjement for klima og miljø både nasjonalt, regionalt og lokalt og vil på 
bakgrunn av dette og våre tidligere innspill til planområdet, anbefale kommunen å ta 
ut nevnte byggeområder ved denne rulleringen. Planområdet er bilbasert. Det er 
ingen grunn til å tro at en ytterligere boligetablering i dette området vil medføre 
særlige endringer i transportmønsteret, utover at bilbruken vil øke som følge av 
befolkningsveksten. 
 

3. For å tydeliggjøre at byggegrensebestemmelsene også omfatter fast parkering, ber vi om 
at det i bestemmelse § 6.1 presiseres at byggeforbudet langs fylkesveier også gjelder 
parkeringsplasser. 
 

4. Fylkeskommunen er opptatt av at kommunen bidrar til et bærekraftig skogbruk og at både 
landbruksfaglige helhetsløsninger og hensynet til miljøverdier følges opp ved skogsdrift og 
bygging av landbruksveger. Kommunen bør bruke eksisterende virkemidler for oppfølging 
av bygging av landbruksveger. 

 



 

5. Fylkesrådet ønsker snarlig dialog og samarbeid med Nordre Follo om videre oppfølging av 
de faglige rådene til planen slik de framkommer i saken. 

Fylkesrådets behandling av sak 291/2022 i møte den 08.12.2022: 

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. 

 

Fylkesrådets vedtak 

1.Viken fylkeskommune mener kommuneplanens arealdel er oversiktlig og grundig utredet. 

Planen fremstår som godt gjennomarbeidet, og legger i stor grad opp til utviklingstrekk som 

samsvarer med overordnede nasjonale og regionale føringer. Vår oppfatning er at Nordre 

Follo kommune i hovedsak har lykkes med å synliggjøre sammenhengen mellom mål og 

strategier fra kommuneplanens samfunnsdel, og foreslått arealbruk i arealdelen.  

Forslaget er basert på et bredt og sammensatt kunnskapsgrunnlag og har blant annet tatt opp 

i seg erfaringer fra pilotarbeidet med arealregnskap og naturregnskap. Dette arbeidet gir etter 

vår mening en mer bærekraftig arealplan og setter søkelys på utnytting, endring og foredling 

av allerede avsatte områder i gjeldende plan mer enn utvikling av nye områder. Dette tror vi 

er et godt grep som kommunen vil nyte godt av i framtiden, med forventning om økt 

etterspørsel av boliger med variasjon av boligformer og attraktive levende lokalsamfunn med 

identitet og mangfold. 

2.Det er positivt at kommunen i denne rulleringen har gjort en ny vurdering av Areal 8 

Bålerud – Svartskog, felt B2, B3 og B5, et til nå ubebygd område som ligger innenfor 

Områderegulering Bålerud-, Rødsten Bekkenstenområdet, vedtatt av KMD 30.6.2015. 

Området ble vurdert tilbakeført til LNF og grønnstruktur-naturområde, men kommunen 

valgte likevel å opprettholde arealene som byggeområder. 

Fylkeskommunen viser til Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (2015), R5 

Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan og føringene i FNs 17 bærekraftsmål, som 

kom etter vedtaket av områdereguleringen, høsten 2015, samt økt politisk engasjement for 

klima og miljø både nasjonalt, regionalt og lokalt og vil på bakgrunn av dette og våre tidligere 

innspill til planområdet, anbefale kommunen å ta ut nevnte byggeområder ved denne 

rulleringen. Planområdet er bilbasert. Det er ingen grunn til å tro at en ytterligere 

boligetablering i dette området vil medføre særlige endringer i transportmønsteret, utover at 

bilbruken vil øke som følge av befolkningsveksten. 

3.For å tydeliggjøre at byggegrensebestemmelsene også omfatter fast parkering, ber vi om at 

det i bestemmelse § 6.1 presiseres at byggeforbudet langs fylkesveier også gjelder 

parkeringsplasser. 

4.Fylkeskommunen er opptatt av at kommunen bidrar til et bærekraftig skogbruk og at både 

landbruksfaglige helhetsløsninger og hensynet til miljøverdier følges opp ved skogsdrift og 

bygging av landbruksveger. Kommunen bør bruke eksisterende virkemidler for oppfølging av 

bygging av landbruksveger. 



 

5.Fylkesrådet ønsker snarlig dialog og samarbeid med Nordre Follo om videre oppfølging av 

de faglige rådene til planen slik de framkommer i saken. 
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Uttalelse til offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 
2023-2034 for Nordre Follo kommune 

 

Fylkesrådens forslag til vedtak 
1. Viken fylkeskommune mener kommuneplanens arealdel er oversiktlig og grundig utredet. 

Planen fremstår som godt gjennomarbeidet, og legger i stor grad opp til utviklingstrekk 
som samsvarer med overordnede nasjonale og regionale føringer. Vår oppfatning er at 
Nordre Follo kommune i hovedsak har lykkes med å synliggjøre sammenhengen mellom 
mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel, og foreslått arealbruk i arealdelen.  

 
Forslaget er basert på et bredt og sammensatt kunnskapsgrunnlag og har blant annet tatt 
opp i seg erfaringer fra pilotarbeidet med arealregnskap og naturregnskap. Dette arbeidet 
gir etter vår mening en mer bærekraftig arealplan og setter søkelys på utnytting, endring 
og foredling av allerede avsatte områder i gjeldende plan mer enn utvikling av nye 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Fylkesrådet 08.12.2022  
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områder. Dette tror vi er et godt grep som kommunen vil nyte godt av i framtiden, med 
forventning om økt etterspørsel av boliger med variasjon av boligformer og attraktive 
levende lokalsamfunn med identitet og mangfold. 

 
2. Det er positivt at kommunen i denne rulleringen har gjort en ny vurdering av Areal 8 

Bålerud – Svartskog, felt B2, B3 og B5, et til nå ubebygd område som ligger innenfor 
Områderegulering Bålerud-, Rødsten Bekkenstenområdet, vedtatt av KMD 30.6.2015. 
Området ble vurdert tilbakeført til LNF og grønnstruktur-naturområde, men kommunen 
valgte likevel å opprettholde arealene som byggeområder. 

 
Fylkeskommunen viser til Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
(2015), R5 Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan og føringene i FNs 17 
bærekraftsmål, som kom etter vedtaket av områdereguleringen, høsten 2015, samt 
økt politisk engasjement for klima og miljø både nasjonalt, regionalt og lokalt og vil på 
bakgrunn av dette og våre tidligere innspill til planområdet, anbefale kommunen å ta 
ut nevnte byggeområder ved denne rulleringen. Planområdet er bilbasert. Det er 
ingen grunn til å tro at en ytterligere boligetablering i dette området vil medføre 
særlige endringer i transportmønsteret, utover at bilbruken vil øke som følge av 
befolkningsveksten. 
 

3. For å tydeliggjøre at byggegrensebestemmelsene også omfatter fast parkering, ber vi om 
at det i bestemmelse § 6.1 presiseres at byggeforbudet langs fylkesveier også gjelder 
parkeringsplasser. 
 

4. Fylkeskommunen er opptatt av at kommunen bidrar til et bærekraftig skogbruk og at 
både landbruksfaglige helhetsløsninger og hensynet til miljøverdier følges opp ved 
skogsdrift og bygging av landbruksveger. Kommunen bør bruke eksisterende virkemidler 
for oppfølging av bygging av landbruksveger. 

 
5. Fylkesrådet ønsker snarlig dialog og samarbeid med Nordre Follo om videre oppfølging av 

de faglige rådene til planen slik de framkommer i saken. 

 

02.12.2022 
Annette Lindahl Raakil 
fylkesråd for plan, klima og miljø 
 

Bakgrunn for saken 
Nordre Follo kommune vedtok 29.09.2022 å legge ut planforslag for ny samlet arealdel for 
kommuneplan 2023 - 2034 til offentlig ettersyn/høring i perioden 12.10.2022 – 12.12.2022. 
Formålet med planforslaget er å få en samlet arealdel for kommunen som bygger på FNs 
bærekraftsmål og satsingsområder, mål og arealstrategier i kommuneplanens samfunnsdel 
vedtatt i desember 2019. 

Nordre Follo kommune ble etablert 1.1.2020, etter sammenslåing av de to tidligere 
kommunene Ski og Oppegård. Før sammenslåingen samarbeidet de to kommunene om ny 
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kommuneplan, samfunnsdel og arealdel, som ble vedtatt av kommunestyrene i Ski og 
Oppegård i mai og juni 2019. Samfunnsdelen var identisk for de to kommunene, og 
kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok i desember 2019 at samfunnsdelen skal 
gjelde videre for den nye kommunen. Gjennom planstrategi for Nordre Follo kommune 
vedtok kommunestyret at arealdelen skulle revideres med oppstart i 2021.  

Fakta 
Føringer for planarbeidet 
Kommuneplanens arealdel viser hovedtrekkene i dagens arealbruk og gir føringer for 
arealutviklingen i Nordre Follo kommune i planperioden. Kommuneplanens arealdel omfatter 
plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen. Det kom inn 42 forslag til endring av arealformål. 
Etter formannskapets behandling er 12 forslag til endring av arealformål utredet videre, der 4 
innspill er forslått lagt inn, se oversikt under: 

 

I tillegg er det gjort en ny vurdering av 9 områder som ligger inne i gjeldende kommuneplan 
og som per i dag er ubebygde. Kommunestyret vedtok i juni 2021 at disse områdene skulle 
vurderes på nytt på bakgrunn av mål om arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord. 3 av 
disse områdene er anbefalt opprettholdt helt eller delvis som boligformål, gjelder Bålerud på 
Svartskog, Østreng på Langhus og Røis på Skotbu – se oversikt under: 
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Det er ventet høyere boligvekst i kommunen i årene framover enn de siste ti årene, blant 
annet som følge av at Follobanen åpner i slutten av 2022. For å nå kommunens mål for 
samfunnsutviklingen og sikre en bærekraftig økonomi og arealforvaltning, er det viktig med 
en tydelig prioritering av utbyggingsområder. 

Arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel gir føringer for hvor veksten i kommunen 
skal skje og hvilke kvaliteter kommunen ønsker å ivareta. Vedtatt mål om arealnøytralitet og 
en nullvisjon for tap av matjord er vektlagt spesielt i denne rullering av kommuneplanens 
arealdel for 2023 – 2034. 
 
Problemstillinger, alternative løsninger og konsekvenser 
Klimaendringer og naturkrise 
Det er vedtatt at Nordre Follo skal være en arealnøytral kommune. Kommunen skal ikke ta i 
bruk ubebygde arealer til utbyggingsformål, før potensialet for fortetting og transformasjon 
av allerede bebygde områder er utnyttet. Dette er lagt til grunn ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Parallelt med kommuneplanarbeidet utarbeider Nordre Follo kommune en kommunedelplan 
for naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget fra naturmangfoldplanen er lagt til grunn for 
kommuneplanarbeidet. Nordre Follo deltar også som pilotkommune i to prosjekter som 
omhandler arealregnskap og naturregnskap. Naturmangfoldplanen og et framtidig 
naturregnskap vil gi kunnskap om utviklingen for verdifulle naturtyper og økosystemer i 
kommunen, og blir et viktig grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning framover. 

Arealnøytralitet 
Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok i 2019 mål og strategier for å stanse tap av 
naturmangfold og styrke jordvernet:  
• Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord.  
• Være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si gjenbruke og 
fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur.  
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• Sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til 
bebyggelse, slik at alle skogholt, hundremeterskoger og parker ikke endres. 

Kommuneplanens arealdel foreslår å ta ut flere utbyggingsområder i gjeldende 
kommuneplan. I forbindelse med kommunens arbeid med Langsiktig drifts- og 
investeringsplan (LDIP) vedtatt i 2020 ble det listet opp 12 boligarealer (fordelt på 9 
geografiske områder) regulert til boligformål som skal vurderes tatt ut av kommuneplanen.  

Felles for disse områdene er at de er utfordrende sett opp mot arealstrategiene i kommunen. 
Kommunen har gjort en vurdering av disse områdene ut fra om de er kartlagte for naturtyper 
og arter, økosystemtype, funksjonsområde, om det er vassdrag i nærheten og hvilke 
økosystemtjenester områdene har. Deretter har kommunen vurdert områdene opp mot de 
langsiktige arealstrategiene og gitt en samlet vurdering og anbefaling. 

Befolkningsvekst og boligbygging 
Boligbyggingen i Nordre Follo har i de siste ti årene ligget på et snitt på cirka 330 boliger per 
år. De siste tre årene har det skjedd økning i fullførte boliger, og i 2021 ble det ferdigstilt 630 
boliger. Det er forventet, og lagt til rette for, en noe høyere utbyggingstakt i planperioden enn 
tidligere. 
 
Det er sannsynlig at åpning av Follobanen øker boligetterspørselen. Som følge av pandemien 
er det økt etterspørsel etter boliger utenfor Oslo, men usikkert om dette er en varig tendens. 
Krigen i Ukraina, ustabilitet i verdensøkonomien, renteøkning og økte priser på byggevarer 
skaper en ny usikkerhet rundt boligprognosene. 
 
Kommunen har utarbeidet befolkningsframskrivinger for perioden 2022 til 2042 som legger til 
grunn en boligvekst på 440 boliger per år. Nordre Follo vil få en økning på nærmere 16 500 
innbyggere i perioden 2022- 2042. Befolkningen eldes og det forventes en dobling av antall 
personer som er over 80 år de neste 20 årene. Samtidig er andelen eldre som mottar hjelp, 
lavere i dag enn for 20 år siden. 

By- og tettstedsutvikling 
Fortetting rundt kollektivknutepunkt har ligget til grunn for arealplanleggingen gjennom de 
foregående kommuneplanene, men kommunen ser at dette må styrkes for å sikre mer sykkel 
og gange fremfor biltransport. Kommuneplanen peker ut prioriterte utbyggingsområder der 
hovedtyngden av boligutbyggingen skal skje. I de prioriterte utbyggingsområdene og 
lokalsentrene skal det være enkelt og trygt å nå de fleste daglige funksjoner med sykkel og 
gange, i den såkalte «10-minuttersbyen». Fremtidig utvikling skal også ha med seg tettstedets 
historie og identitet for å skape tilhørighet og trivsel. Det vil også være viktig med 
utarbeidelse av gode stedsanalyser med utgangspunkt i tettstedets karakter og lokale behov. 

Avgrensing av de prioriterte utbyggingsområdene er i hovedsak videreført, med unntak av for 
områder som er tatt ut av planen: et område på Myrvoll (Ekornrud nord) og et område på 
Berghagan mot Tussetjern. 

Planbestemmelsen for disse områdene (§ 27) vektlegger en arealutnyttelse som tilpasser seg 
områdets karakter og identitet. Fortetting og transformasjon skal gi et godt bomiljø og et 
mangfold av funksjoner. Planleggingen skal styrke sykkel og gange som framkomstmiddel og 
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fremme universell utforming. Grønne korridorer og vassdrag skal ikke fragmenteres, og 
hensynet til gode grøntarealer, uteoppholdsarealer, lysforhold og overvannshåndtering skal 
ivaretas. 

Boligtypologi skal velges med tanke på å motvirke skjevheter i befolkningssammensetning. 
Lokalsentrene skal styrkes med nabolagstjenester (nærbutikk, frisør, osv.) og 
møteplasser/torg, men ikke konkurrere med handelssentrene Ski og Kolbotn. De 
sosiokulturelle forholdene ved hvert enkelt tettsted skal ha større fokus, og eldre bebyggelse 
som kan være egnet for rimelig utleielokaler skal vurderes opprettholdt. 

Ski som regional by 
Nye Ski stasjon åpnet i august 2022, og Follobanen åpner i desember 2022. For å sikre Ski som 
et attraktivt og levende bysentrum skal føringer fra regional plan for areal og transport i Oslo 
og Akershus om en høy andel arbeidsplassintensive næringer rundt Ski stasjon følges opp. Det 
vil gi både enkle arbeidsreiser og stimulere til innpendling. 

Avgrensing av det prioriterte utbyggingsområdet i Ski ligger innenfor 10 minutters 
gangavstand til Ski stasjon. Topografien i Ski legger godt til rette for å videreutvikle Ski til en 
sykkelby. Sykkel skal bli det foretrukne transportmiddelet til og fra sentrale målepunkter i 
hverdagen innenfor Ski tettsted. 

Kommunedelplan for Ski øst ligger utenfor prioritert vekstområde, men ligger som en 
boligreserve i Nordre Follo kommune. Denne nye bydelen i Ski må gjennom transformasjon 
og gjenbruk av eksisterende bebyggelse bidra til å forsterke en klima- og miljøvennlig profil og 
områdets identitet som tidligere industriområde. I tråd med kommunens mål om 
arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord, er områder som i dag er dyrket mark og 
natur tatt ut som utbyggingsareal i kommuneplanen.  

Aktuelle arealinnspill/endringer av formål i Ski (uthevet der vi har innspill): 
Areal 8 Vardåsveien 8 og 10 - Det anbefales at deler av arealinnspillet legges inn som inn som 
framtidig boligformål i kommuneplankartet. Det gjelder eiendommen i Vardåsveien 8 gnr./bnr. 
132/89. Det anbefales ikke at hele planområdet i Vardåsveien 2-10 tas inn i det prioriterte 
utbyggingsområdet for Ski da området ligger lokalisert for langt unna Ski stasjon og er i strid 
med prinsippet om å bygge innenfra og ut. 
 
Følgende områder anbefales tatt ut som utbyggingsområder og endres til grønnstruktur eller 
LNF: Nordre Finstad (85 000m2), Ski Øst (113 000m2) og Drømtorp gård (119 000m2). 
 
Kolbotn som kommunedelsenter 
Det er vedtatt områdereguleringer for Kolbotn sentrum og området Skiveien/ Skrenten. Målet 
for områdeplanene er å utvikle Kolbotn som et kompakt sentrum og tilrettelegge for god 
tilgjengelighet for gange og sykkel. I videre planlegging vektlegges variasjon i boligtyper for å 
legge til rette for nye boformer og ulike boligbehov, herunder familievennlige boliger. 
 
Aktuelle arealinnspill/endringer av formål i Kolbotn 
Areal 2 Ormerudveien - Arealinnspillet anbefales endret fra nåværende boligbebyggelse til 
framtidig boligbebyggelse med krav om felles planlegging, H810_2. Eiendommene skal 
utvikles med konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus). 



7 

 

Lokalsentre 
Planbeskrivelsen omtaler alle lokalsentrene og beskriver hvordan kommunen vurderer dem 
knyttet til videre utvikling. Under nevnes kun de områdene der det er foreslått endringer i 
planforslaget, eller som berøres av innspill til arealdelen: 

Rosenholm 
Utbygging av områdene ved Rosenholm realiseres etter at de sentrale delene av Ski og 
Kolbotn er bygd ut. Det er ikke gjort endringer av arealformål ved Rosenholm stasjon i denne 
kommuneplanen. 
 
Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Rosenholm (uthevet der vi har innspill): 
Areal 1 Rosenholm stasjonsområde - Arealinnspillet anbefales ikke endret i denne 
kommuneplanrulleringen. 

Myrvoll/ Ekornrud  
Utbyggingsprosjekter på Trelasttomta og Skogsåsen skal ferdigstilles. En utvidelse av 
sentrumsformålet ved Myrvoll stasjon er ikke aktuelt før etter at øvrige prioriterte 
utbyggingsområder er realisert. Ved et framtidig behov for videre bolig- og sentrumsutvikling 
på Myrvoll, er det planlagt en stedsanalyse for et større område.  

Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Myrvoll/Ekornrud: 
Areal 9 Ødegården skog (felt BT2) – Myrvoll – 45 000 m2 – Området anbefales endret fra 
kombinert formål bolig og anlegg til grønnstruktur – naturområde 

Areal 7 Rulleskianlegg - Ødegården skog, Myrvoll - Rulleskitraseen anbefales ikke lagt inn i 
kommuneplankartet. 

Areal 4 Ekornrud nord – Myrvoll - Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som boligformål i 
kommuneplankartet. Arealet anbefales endret til grønnstruktur – naturområde. 

Areal 5 Bjørnsmyrveien/Haukeliveien – Myrvoll - Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som 
boligformål i kommuneplankartet. Det anbefales at hele området på ca. 8000 m2, inklusiv den 
delen forslaget gjelder og som i dag er i LNFR-formål, legges inn i kommuneplan som 
grønnstruktur-naturområde. 

Areal 6 Bakkeveien – Myrvoll - Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som sentrumsformål i 
kommuneplankartet. 

Vevelstad/ Langhus  
Ved Vevelstad stasjon skal det etableres et sentrumsområde med en grønn møteplass og 
publikumsrettet virksomhet mot det offentlige uterommet.  

Berghagan industriområde er i dag et godt etablert næringsområde. En fremtidig 
transformasjon fra industri til kombinert næring og bolig, vurderes etter at øvrige prioriterte 
utbyggingsområder er realisert. En fremtidig transformasjon av området skal ha variert 
boligbebyggelse og en tetthet som tilpasses områdets karakter.  
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Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Vevelstad/Langhus (uthevet der vi har innspill): 
Areal 6. Østreng- Langhus – 25 000 m2 - området rundt tunet på Østreng gård anbefales 
opprettholdt som boligformål. Det øvrige arealet endres til grønnstruktur – naturområde. 

Areal 7. Berghagan – Langhus (Banantomta) – 56 000 m2 - Kommunedirektøren anbefaler at 
del av området som er satt av som boligformål endres til LNF. 
 
Areal 5. Langhus, Parkveien 1, gnr./bnr. 122/38 - 4818 m2 -Eiendommen foreslås endret fra 
framtidig bolig til næringsformål i tråd med gjeldende reguleringsplan. 

Areal 2. Kråkstadveien 90, gnr./bnr. 366/15, 16, og 34 - det foreslås å endre et areal i 
Kråkstadveien 90 fra nåværende boligformål til LNF-formål 

Siggerud  
Siggerud har arealer avsatt til sentrumsformål. I området kan det legges til rette for et mer 
differensiert boligtilbud og etableres sentrumsfunksjoner. Her tenkes det lagt til rette for lokal 
grønn møteplass mot eksisterende idrettsanlegg, med utadrettede og publikumsvennlige 
funksjoner 

Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Siggerud: 
Areal 9. Siggerud nord gnr./bnr. 98/2 er det foreslått at de fire store områdene avsatt til 
framtidig boligformål endres til LNF-formål. Arealinnspillet anbefales ikke opprettholdt i 
kommuneplanen. Arealet anbefales endret til LNF. Vedlikeholdsvekst på Siggerud bør tas ved å 
transformere arealet satt av til sentrumsformål i kommuneplanen sør for Vevelstadveien ved 
dagligvarebutikken. 
 
Kråkstad  
Kråkstad ligger i et nasjonalt og regionalt viktig kulturlandskap og har landbruksarealer av høy 
kvalitet inntil dagens bebyggelse. Kråkstad er interessant kulturhistorisk da tettstedet har 
mange særegne og unike eksempler på bygninger fra ulike perioder. Fortettingen skal 
hovedsakelig skje tett på kollektivknutepunktet. Ved transformasjon av arealene regulert til 
næring i dag vil en fortetting her være tilstrekkelig for å opprettholde et bærekraftig 
lokalsamfunn med god elevutvikling for Kråkstad barne- og ungdomsskole.  

Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Kråkstad (uthevet der vi har innspill): 
Areal 11 Kråkstad sentrumsområde - Arealinnspillet anbefales endret til kombinert formål 
bebyggelse - og anleggsformål og grønnstruktur 

Areal 2. Kråkstadveien 90, gnr./bnr. 366/15, 16, og 34 Det foreslås å endre et areal i 
Kråkstadveien 90 fra nåværende boligformål til LNF-formål 

Skotbu  
Det er små muligheter for fortetting innenfor dagens byggesone. Det legges til rette for noe 
boligutvikling tilpasset barnefamilier for å styrke elevtallsutviklingen. Det må etableres en 
gang- og sykkelforbindelse i Skotbuveien mellom togstasjonen og Skotbu barneskole for å 
sikre trygg skolevei 
 
Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Skotbu (uthevet der vi har innspill): 
Areal 4. Røis 1 og Røis 2, Skotbu Røis 1: 11 000 m2, Røis 2: 11 000 m2 - Røis 1 anbefales tatt 
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ut pga. arealnøytralitet og endres til grønnstruktur. Røis 2 opprettholdes med formålet 
framtidig boligbebyggelse pga. vedlikeholdsvekst.  

Areal 12. Skotbuåsen - Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som boligformål i 
kommuneplankartet. 

Areal 1 Skotbuveien 115, gnr./bnr. 55/1 – 3200 m2 - Det anbefales at arealet endres fra 
framtidig boligformål til LNF-formål 

Svartskog 
Aktuelle arealinnspill/endringer av formål på Svartskog (uthevet der vi har innspill): 
Areal 8. Bålerud – Svartskog – 37 000 m2- felt B2, B3 og B5 anbefales opprettholdt som 
boligbebyggelse. 

Areal 3 Svartskog - Deler av det innspilte arealet legges inn i kommuneplanen med 
hensynssone friluftsliv. 

Næringsutvikling 
De fleste arbeidsplassene i Nordre Follo er knyttet til husholdningsrettede tjenester 
(varehandel, servering og kommunale tjenester). For å skape levende og mangfoldige 
sentrumsområder, er det viktig å holde fast ved en tilstrekkelig andel næringsareal i sentrum. 
Netthandel, hentepunkter og varetransport gir nye utfordringer for sentrumsområdene. 

Nordre Follo har i samarbeid med Viken fylkeskommune, Ås og Frogn kommuner gjennomført 
en analyse av større næringsområder i kommunene. Arealkrevende logistikk og produksjon 
søker seg ut av befolkningstette områder og mot rimeligere arealer knyttet til effektive 
transportårer. Kommunen erfarer en økende interesse for etablering av slik virksomhet 
nærmere Oslo enn tidligere, blant annet som følge av elektrifisering av transporten. Analysen 
viser at Nordre Follo kommune har noe ledig kapasitet i de større næringsområdene for lager 
og logistikk i Fugleåsen/ Regnbuen-området. Mastemyrområdet har også noe potensial for 
høyere utnyttelse, men er mindre egnet for lager og logistikk. 

Kommunen legger til grunn ABC-prinsippet for næringslokalisering. Det er ikke lagt inn 
endringer av arealformål her i denne kommuneplanen, men oppstart av planarbeid må 
koordineres mot Oslo kommune som har startet et utredningsarbeid. 

Offentlige funksjoner 
Det er ikke satt av nye områder til formål offentlige funksjoner i kommuneplanen. 

Vurdering 
Viken fylkeskommune synes kommuneplanens arealdel er oversiktlig og grundig utredet. 
Planen fremstår som godt gjennomarbeidet, og legger i stor grad opp til utviklingstrekk som 
samsvarer med overordnede nasjonale og regionale føringer. Vår oppfatning er at Nordre 
Follo kommune i hovedsak har lykkes med å synliggjøre sammenhengen mellom mål og 
strategier fra kommuneplanens samfunnsdel, og foreslått arealbruk i arealdelen.  

Forslaget er basert på et bredt og sammensatt kunnskapsgrunnlag og har blant annet tatt opp 
i seg erfaringer fra pilotarbeidet som omhandler arealregnskap og naturregnskap. Dette 
arbeidet gir etter vår mening en mer bærekraftig arealplan og setter søkelys på utnytting, 
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endring og foredling av allerede avsatt områder i gjeldende plan mer enn utvikling av nye 
områder. Dette tror vi er et godt grep som kommunen vil nyte godt av i framtiden, med 
forventning om økt etterspørsel av boliger med variasjon av boligformer og attraktive levende 
lokalsamfunn med identitet og mangfold. 

Vi vil også berømme kommunen for initiativet til å få laget en regional analyse av 
næringsarealer i samarbeid med Ås og Frogn kommuner, med støtte fra Viken 
fylkeskommune. Dette vil være nyttig kunnskapsgrunnlag for de involverte kommunene, men 
også for hele fylket. 

Vi har ellers følgende merknader til planforslaget: 

Forholdet til føringer i Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus (RP-ATP) 
Vedtatt planprogram fremhever RP-ATP som det mest førende for kommunens 
arealplanlegging, og vi mener planforslaget i stor grad er i tråd med den. Vi savner likevel 
nærmere henvisning til relevante retningslinjer i RP-ATP og nevner spesielt R3 
Dimensjoneringsgrunnlaget for vekst, R8 Grønn grense og R10 Rett virksomhet på rett sted. Vi 
anbefaler at dette legges inn som førende der det er relevant. 

Medvirkning og barn og unge  
Ved varsel om oppstart og høring av planprogrammet til arealdelen, nevnte vi i vår uttalelse 
betydningen av medvirkning og barn og unges involvering i planprosesser. Vi synes 
kommunen i planforslaget har gjort svært gode grep blant annet gjennom 
planbestemmelsene § 12.2 Stier og snarveier og § 18.10 Barn og unge der blant annet 
Barnetråkk nevnes spesielt for å kartlegge barn og unges tråkk og attraktive områder, samt 
trafikksikker skolevei.  

Det er viktig at dette følges opp i framtidige tiltak og planprosesser. 

Strandsonen 
I henhold til bestemmelse § 6.3 Byggegrense langs sjøen, står det at byggeforbud i pbl §1-8 
gjelder innenfor forbudsgrensen langs sjøen, med unntak av følgende tiltak: fasadeendring av 
godkjente tiltak, miljøvennlig anlegg for vannforsyning og avløpshåndtering, riving av 
bygninger, konstruksjoner og anlegg og etablering av kommunale vann- og avløpsledninger og 
stikkledninger til boligeiendommer og fritidseiendommer. 

Vi anbefaler at det i bestemmelsene legges til at alle tiltak må vurderes i hht 
Kulturminnelovens §9 Undersøkelsesplikten. 

Kobling til kommuneplanens samfunnsdel 
Innspill til ni av de ti arealstrategiene: 

1. Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. 
Hovedtyngden av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og 
områder med høyfrekvente bussruter  

2. Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjoner i Ski og 
på Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholds fortetting, slik at 
de kan videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn. 

3. (pkt 9). Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord. 
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Fylkeskommunen mener hovedgrepene i planforslaget på en god måte ivaretar føringene i 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, der Ski er definert som prioritert 
vekstområde regional by og Kolbotn som lokalt by- og tettsted. Utviklingen av Ski med ny 
togstasjon og Follobanevil legge press på arealer og kreve særlig sterk og tydelig styring av 
framtidig utbygging. Planforslaget synes å legge gode føringer for hvordan Ski skal utvikles 
videre, der avgrensing av det prioriterte utbyggingsområdet i Ski ligger innenfor 10 minutters 
gangavstand til Ski stasjon med framtidig mål om å bli en sykkelby.  

Kommunedelplan for Ski øst ligger utenfor prioritert utbyggingsområde, men ligger som en 
boligreserve i Nordre Follo kommune. Der skal man ha fokus på utnyttelse av eksisterende 
bebyggelse og sikre en bærekraftig utbygging. Her kan man også vurdere uttesting av nye 
boformer med fokus på sosial bærekraft, noe som er stadig mer etterspurt. 

Det er også positivt at planforslaget har tatt ut ubebygde områder i gjeldende kommuneplan 
og overført tilbake til LNF og grøntområde, i tråd med arealnøytralitet og nullvisjon for tap av 
matjord. 

4. (pkt 3) Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god balanse og samspill 
mellom ulike funksjoner og tilbud til ulike aldersgrupper. 

5. (pkt 4) Virksomheter med mange arbeidsplasser, detaljhandel og 
publikumsvirksomheter lokaliseres i sentrum eller så nært at det er naturlig å bevege 
seg til fots mellom funksjonene og sentrum.  

6. (pkt 5) Fortettingsprosjekter har høy kvalitet på arkitektur, møteplasser og uterom og 
vektlegger universell utforming. 

Planforslaget legger til rette for at Ski skal være et attraktivt og levende bysentrum og at en 
høy andel arbeidsplassintensive næringer lokaliseres rundt Ski stasjon.  

Gjennom bestemmelse § 16.1 Arkitektur og utforming listes det opp flere relevante temaer 
som må vurderes i nye byggeprosjekter. Vi vet at høyder kan være et omdiskutert og 
konfliktfullt tema ved fortetting. Dette kan med fordel utredes generelt for kommunen i et 
helhetlig perspektiv og relatert til de ulike områdene som skal utvikles. Det bør også, i tillegg 
til bestemmelse § 18.14 Estetikk siste kulepunkt, tas inn som et punkt i bestemmelse § 16.1, 
for eksempel under kulepunktet om fortettingsområder. 

7. (pkt 6) Markagrensen endres ikke. Nærturområder, områder for bynært friluftsliv og 
grønnstrukturene i sentrum ivaretas, prioriteres og styrkes.  

Det er positivt at planforslaget vektlegger stor grad av bevaring av grøntarealer, også med 
tilbakeføringer til friområder/LNF fra nåværende byggeområder. 

8. (pkt 7) Det legges vekt på gode gang- og sykkelveiforbindelser, spesielt fra sentrum og 
ut til tettstedene, til turområder og til viktige mål for barn og unge. Snarveier 
opprettholdes. 

Det er positivt at planforslaget legger vekt på tilgjengelighet med sykkel og at deler av 
kommunen (Ski) tenkes som en framtidig sykkelby. 

9. (pkt 8) Blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder 
styrkes og sikres mot nedbygging og fragmentering. 
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Vi mener planforslaget på en god måte sørger for utnyttelse av allerede avsatte areal, samt 
sikrer ivaretakelse av viktige blågrønne strukturer med mer ved å ta ut allerede avsatte 
byggeområder som ikke er realisert. Vi har likevel innspill til Bålerud på Svartskog, Østreng på 
Langhus og Røis på Skotbu (se under om innspill til arealinnspill). 

10. Folkehelse og samfunnssikkerhet legges til grunn for all kommunal arealplanlegging 

Merknader til arealinnspill og endringer 
Kommunen fikk inn 42 innspill til endringer av formål, og etter en første siling er 12 forslag til 
endring av arealformål utredet videre. I tillegg er det gjort en ny vurdering av 9 områder som 
ligger inne i gjeldende kommuneplan og som per i dag er ubebygde. 
 
Vi har følgende innspill til kommuneplanens forslag til arealinnspill/endringer av formål: 
Areal 1 Rosenholm stasjonsområde 
Gjeldende arealformål for området øst for Rosenholmveien er samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. Området vest for Rosenholmveien er avsatt til naturområde – grønnstruktur. 
Foreslått nytt arealformål er Offentlig/privat tjenesteyting (sykehus). Areaformålet foreslås 
ikke endret i denne kommuneplanrulleringen. 
 
Innspill fra fylkeskommunen: 
Det er positivt for kulturminneverdiene at arealformålet ikke endres. I området er det et 
automatisk fredet kulturminne i form av bygdeborg. Arealformålet som var spilt inn 
(Offentlig/privat tjenesteyting - sykehus) ville ikke ha vært forenelig med hensyn til 
kulturminneverdiene i området. Hvis kommunen likevel velger å legge inn arealinnspillet vil vi 
vurdere å fremme innsigelse ved en ny høring.  

Like ved arealet ved Rosenholm stasjonsområde, på Oslosiden av grensen, er det et 
kommunalt listeført kulturlandskap med tunet Søndre Ås som er regulert til bevaring. En 
utbygging ved Rosenholm kan også få konsekvenser for dette kulturmiljøet med tanke på 
fjernvirkning. 
 
Areal 8 Vardåsveien 8 og 10  
Gjeldende arealformål er nåværende boligbebyggelse (Vardåsveien 8 og 10). Foreslått formål 
er fremtidig boligbebyggelse. Kommunen foreslår at deler arealinnspillet legges inn som inn 
som framtidig boligformål i kommuneplankartet. Det gjelder eiendommen i Vardåsveien 8 
gnr./bnr. 132/89. Det anbefales ikke at hele planområdet i Vardåsveien 2-10 tas inn i det 
prioriterte utbyggingsområdet for Ski da området ligger lokalisert for langt unna Ski stasjon og 
er i strid med prinsippet om å bygge innenfra og ut. 
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Innspill fra fylkeskommunen  
Vardåsveien 8 og 10 befinner seg innenfor kulturlandskap av nasjonal verdi med to gravfelt i 
sine nære omgivelser. Kommunen anbefaler at deler av arealinnspillet legges inn som 
framtidig boligformål i kommuneplankartet. Det gjelder eiendommen i Vardåsveien 8. I 
Vardåsveien 10 står det oppført et arkitekttegnet hus, som kommunen vurderer til å ha høy 
arkitektonisk verdi både lokalt og regionalt.  

Arealet er innenfor hensynssone kulturmiljø i gjeldende og forslag til kommuneplan, 
kulturlandskap mellom middelalderkirkene og moreneryggene, som også er registrert som 
kulturlandskap nr. 58 med regional/nasjonal verdi i rapporten kulturlandskap i Follo. 
Eventuelle framtidige planforslag her må innordne seg hensikten med hensynssonen og 
tilpasses nærliggende kulturmiljø. 

Areal 11 Kråkstad sentrumsområde 
Gjeldende arealformål er nåværende forretninger og næringsvirksomhet og framtidig 
boligbebyggelse. Foreslått arealformål er framtidig sentrumsformål. Arealformålet anbefales 
endret til kombinert formål bebyggelse - og anleggsformål og grønnstruktur. Det er behov for 
et bedre kunnskapsgrunnlag både med tanke på flom, grunnforhold og kulturmiljø, og det er 
lagt inn planbestemmelser for å ivareta dette. Dokumentasjon i detaljreguleringen vil avdekke 
hvor mye av arealet som kan bygges ut. 

Innspill fra fylkeskommunen: 
Dette arealet er en del av kulturmiljøet rundt Kråkstad stasjon, som er gitt hensynssone H570 
av kommunen, og ligger også innenfor KULA-området Kråkstad kirkested, som også har 
hensynssone H570. Det er gitt bestemmelser om at det skal utarbeides en felles 
reguleringsplan for dette arealet i tillegg til arealet på motsatt side av veien (oppført som 
hensynssone H810_11 Kråkstad sentrumsområde). I tillegg er det gitt bestemmelser om at 
kulturmiljøet skal analyseres for å sikre at den videre utviklingen ivaretar tettstedets særpreg. 
I planbeskrivelsen er det oppgitt at det ved fremtidig utvikling rundt stasjonsområdet må 
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gjennomføres en kulturhistorisk analyse for Kråkstad stasjon og omegn for å sikre at fremtidig 
utvikling ivaretar tettstedets særpregede bygningsmiljø. Og at den overordnede karakter 
tilsier at ny utvikling skal ha en lav/ tett karakter som harmoniserer med omkringliggende 
byggeskikk. 

Vi ser dette som gode grep. Vi forventer at dette blir fulgt opp på reguleringsplannivå, og at 
det tas tilstrekkelig hensyn til kulturminneinteressene i området rundt Kråkstad stasjon, i 
tillegg til fjernvirkningen for landskapet, spesielt Kråkstad kirkested lenger sør. Det er viktig at 
planforslag her følger opp råd om forvaltning innenfor disse områdene slik at landskapets 
kvaliteter blir ivaretatt. 
 
Areal 12. Skotbuåsen 
Arealinnspillet anbefales ikke lagt inn som boligformål i kommuneplankartet. 
 
Innspill fra fylkeskommunen: 
Det er positivt for kulturminneverdiene at arealformålet ikke endres. Arealinnspillet som 
befinner seg i skråningen av en høyde, vil komme tett på et automatisk fredet kulturminne i 
form av en bygdeborg som ligger på toppen av høyden (Kirkeåsen). Ved Skotbuåsen er det 
også et verneverdig bygningsmiljø rundt Skotbu stasjon som har hensynssone kulturmiljø i 
gjeldende og forslag til ny kommuneplan. I rulleringen av kommuneplanen i 2012 fremmet 
fylkesmannen og fylkesutvalget innsigelse til et (noe større) planforslag på Skotbu, som ikke 
tok tilstrekkelig hensyn til bygdeborgen. Miljøverndepartementet tok innsigelsene til følge i 
brev datert 16.04.2103. 

Hvis kommunen likevel velger å legge inn arealinnspillet vil vi vurdere å fremme innsigelse ved 
en ny høring. 

 
 

Areal 4. Røis 1 og Røis 2, Skotbu (Røis 1: 11 000 m2, Røis 2: 11 000 m2) 
Røis 1 tas ut pga. arealnøytralitet og endres til grønnstruktur. Røis 2 opprettholdes med 
formålet framtidig boligbebyggelse pga. vedlikeholdsvekst. Det må stilles vilkår om at 
eksisterende eiketrær skal erstattes i forbindelse med en framtidig utbygging. 
 
Innspill fra fylkeskommunen: 
Området Røys 2 ligger utenfor prioritert vekstområde så omfanget av bebyggelse må 
dimensjoneres i forhold til dette. Det bør gjøres en grundig naturfaglig vurdering av området, 
hvor det blant annet vurderes om eksisterende trær kan innarbeides i en regulering. Det må 
gjøres en grundig vurdering av trafikksikkerhet når det åpnes for boliger på vestsiden av 
fylkesveien noe som utfordrer trygg kryssing for bl.a. skolebarn. 
 
Areal 6. Østreng- Langhus – 25 000 m2 
Området rundt tunet på Østreng gård opprettholdes som boligformål. Det øvrige arealet 
endres til grønnstruktur – naturområde. 
 
Innspill fra fylkeskommunen: 
Området har nærhet til vannforekomst (naturtype Rik kulturlandskapssjø) og 
friluftslivshensyn. En framtidig utbygging må sikre økosystemene i tilknytning til vann. 
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Vi forutsetter at atkomst til byggeområdet tilknyttes eksisterende kommunalt veinett. 
Atkomst direkte fra fylkesvei 1374, Vevelstadveien, vil ikke bli tillatt. 

Areal 8. Bålerud – Svartskog – 37 000 m2  
Felt B2, B3 og B5 opprettholdes som boligbebyggelse. Arealet ligger inne som 
utbyggingsområde i gjeldende kommuneplan og er i arbeidet med ny kommuneplan vurdert 
tatt ut, men kommunen anbefaler at det beholdes. 

 
 
Arealformål i gjeldende kommuneplan er Boligbebyggelse – nåværende Båndlegging 
kulturminneloven (H730) Kulturlandskap med nasjonal verdi (H570_3) Hensynssone friluftsliv 
mm og arealformål i gjeldende reguleringsplan: Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse og barnehage, vedtatt i områdereguleringsplan for Bålerud-, Rødsten-, og 
Bekkenstenområdet, vedtatt 2015. 
 
Utbygging vil bryte med prinsippet om arealnøytralitet. Kommunen vurderer likevel at det 
ikke er ønskelig å starte opp en ny prosess rundt Bålerudplanen, og anbefaler derfor at 
feltene opprettholdes som boligbebyggelse.  

Ved detaljregulering av områdene må hensynet til naturverdier og kulturminner veie tungt, 
slik at viktige verdier ikke bygges ned. Områdereguleringen for Bålerud ble til i en prosess der 
forsiktig fortetting og vern ble veid opp mot hverandre. Planen ble vedtatt i departementet i 
2015. Områdereguleringer vedtatt etter 2015 er vurdert som såpass nylig avklart, at det i 
planforslaget er lagt til grunn at de skal gjelde videre ved motstrid med kommuneplanen. 

Innspill fra fylkeskommunen: 
Det er positivt at kommunen i denne rulleringen har gjort en ny vurdering av Areal 8 Bålerud 
– Svartskog, felt B2, B3 og B5, et til nå ubebygd område som ligger innenfor 
Områderegulering Bålerud-, Rødsten Bekkenstenområdet, vedtatt av KMD 30.6.2015. 
Området ble vurdert tilbakeført til LNF og grønnstruktur-naturområde, men kommunen 
valgte likevel å opprettholde arealene som byggeområder. 
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Området er problematisk ifht de regionale føringene og også vurdert mot FNs 17 
bærekraftsmål. Det forventes at en eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål 
i ny kommuneplan begrunnes. 
 
Kulturminneinteresser 
Bålerud ligger innenfor et kulturlandskap med regional/nasjonal verdi, nr. 27 i rapporten 
kulturlandskap i Follo, og har hensynssone kulturmiljø i gjeldende og forslag til ny 
kommuneplan. Fredete Roald Amundsens hjem ligger vest for området.  

Innenfor boligområdet B2 er det registrert en automatisk fredet boplass fra eldre steinalder 
(ID 151562 i Askeladden, Riksantikvarens database over kjente kulturminner). Kommunen 
anbefaler at arealet opprettholdes som boligbebyggelse. Imidlertid er fylkeskommunens 
erfaring at det er vanskelig å kombinere automatisk fredete kulturminner og arealformål som 
bolig, næring, fritidsbebyggelse o.l. hvis det ikke settes av store hensynssoner og innenfor 
sammenhengende grøntdrag.  

Fylkeskommunen anbefaler derfor med bakgrunn i kulturminne- og kulturlandskapsverdier at 
området endres til LNF og grønnstruktur-naturområde.  

Miljøinteresser 
Vi anbefaler, i tråd med prinsippene om arealnøytralitet, å ta området ut av kommuneplanen. 
Funn av rødlistearter i nærområdet tilsier at det er potensiale for interessante arter. Området 
er en del av et større sammenhengende verdifullt naturområde, med skogsområde på 
Svartskog og landskapsdrag langs Bunnefjorden. Det er sannsynlige vilttrekk i området som 
knytter sammen nord-sørtrase langs Bunnefjorden med øvrige skogområder.  

Hvis området likevel består til utbygging, vil vi minne kommunen på behovet for å vurdere 
økologisk kompensasjon, ved å ta et annet mer sentralt utbyggingsområde aktivt ut av 
planen. 

Samferdsel 
Planområdet ligger langt fra skole og sentrumsfunksjoner, og med et dårlig kollektivtilbud. 
Planområdet er bilbasert. Det er ingen grunn til å tro at en ytterligere boligetablering i dette 
området vil medføre særlige endringer i transportmønsteret, utover at bilbruken vil øke som 
følge av befolkningsveksten. Fylkesveiene i området har lav veistandard og er ikke 
dimensjonert for store trafikkmengder. Deler av fylkesveg 1414 ligger innenfor Svartskog 
landskapsvernområde. Her er veien på det smaleste kun ca. 4 m bred (1 felts). Hensynet til 
vern begrenser mulighet til å heve standarden på fylkesveien. Utbedring av fylkesveien er i 
dag avgrenset til normalt vedlikehold. Det er ikke anledning til å foreta breddeutvidelser, 
anlegg av fortau, gang- og sykkelveg etc. på vegstrekningen innenfor verneområdet. Det er 
derfor viktig at trafikkmengden på denne fylkesveistrekningen holdes på et lavt nivå. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
Kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser som gir steder identitet og egenart. 
Kulturminnehensyn bør kommuniseres og sikres i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, 
i tillegg til andre relevante planer. Våren 2020 kom Stortingsmeldingen for nye mål i 
kulturmiljøpolitikken, Meld. St. 16 (2019–2020), som setter et fokus på engasjement, 
bærekraft gjennom helhetlig samfunnsplanlegging og viktigheten av å ta vare på et mangfold 
av kulturmiljø som grunnlag for kunnskap, opplevelse og bruk. Kulturmiljøer framheves som 
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et felles gode og en viktig samfunnsressurs. Det hviler derfor et stort samfunnsansvar på 
kommunene å balansere vekst og vern innenfor sine arealer slik at kommunenes kulturverdier 
kan forvaltes og ivaretas i dag, og for framtidige generasjoner.    

Nordre Follo er rikt på kulturminner - verneverdige, listeførte, vedtaksfredete og automatisk 
fredete. Automatisk fredete kulturminner vil si alle spor etter menneskelig aktivitet, også 
uregistrerte, som er eldre enn reformasjonen, altså før 1537. I henhold til Kulturminneloven 
må ingen – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, 
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Tiltakshavere må 
gjøres oppmerksomme på at de er pliktig til å utrede om deres tiltak kan komme i konflikt 
med automatisk fredete kulturminner, og i forbindelse med nye planforslag må det tas høyde 
for at det kan bli stilt krav om arkeologisk registrering jfr. Kulturminneloven § 9 
Undersøkelsesplikten. Eventuelle funn kan sette begrensninger på arealutnyttelse i planer. 

Generelle plangrep: 
Det er lagt inn få arealendringer i forslaget til ny arealdel. Det er også flere områder som har 
utbyggingsformål i gjeldende kommuneplan som er foreslått tatt ut. Dette ser vi som positivt 
for kulturlandskap og kulturminner.   

Vi vil berømme kommunen for det grundige arbeidet de har gjort med å ivareta kulturminner, 
kulturmiljø og landskap i kommuneplanen og for at det også er vektlagt i planbeskrivelsen i 
stor grad og trukket fram også i forbindelse med andre tema, som klima og energi og by- og 
tettstedsutvikling. 
 
Bestemmelser om kulturminner, kulturmiljø og landskap: 
Kommunen har gjort mange gode grep for å sikre kulturminner i kommuneplanen. 
Hovedsakelig i egen bestemmelse § 17 og ved å markere fredete kulturminner som 
hensynssone d) (sosikode H730), og verneverdige kulturminner samt større kulturmiljøer- og 
landskap med hensynssone c) (sosikode H570). Videre er det positivt at det sikres 
oversendelser av saker som berører/kan berøre kulturmiljøer ved at dette er formulert i § 
18.8 Kulturmiljø og kulturlandskap. 
Det er gjort endringer i bestemmelsene om kulturminner i det som nå er § 17.2 c) og d), som 
er i tråd med vårt innspill til varsel om oppstart. Kommunen har sendt ut informasjonsbrev 
om de nye bestemmelsene om bevaringsverdig bebyggelse § 17.2 til eiere, festere o.l. som 
blir berørt av dette. 
Det er i § 17.2 a) gitt en ny bestemmelse om at opprinnelig eller kulturhistorisk verdifull 
bebyggelse i hensynssone c) H570_1 ikke skal rives eller flyttes. Vi anbefaler at bestemmelsen 
istedenfor å vise til hensynssoner viser til en liste over kulturminner. For at bestemmelsene 
skal være gyldige må det være helt tydelig hvilke bygninger dette gjelder, eierne må være 
informert og ha fått anledning til å komme med innspill, og det må finnes begrunnelse for 
verneverdien. Derfor vil det være en god løsning å vise til listen som følger som vedlegg til 
slutt i bestemmelsesdokumentet. I listen over kulturminner/kulturmiljøer er det kun oppført 
gårds- og bruksnummer, her hadde det vært en fordel om det også var oppgitt stedsnavn, 
gårdsnavn og liknende og eventuelt noe informasjon om kulturmiljøene og kulturminnene. 
Under bestemmelsene om listeførte kirker (§ 17.3) er også de to middelalderkirkene nevnt. 
Disse og middelalderkirkestedene må skilles ut med egne bestemmelser, siden de er fredete. 
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Det vises til kirkerundskrivet T-3/2000, vi ber om at det isteden vises til rundskriv Q-06/2020 
som erstatter dette. 
Innspill fra Riksantikvaren 
Riksantikvaren ga sitt innspill til de forvaltningsområdene direktoratet har ansvar for som 
kulturminnemyndighet i e-post datert 3.11.2022. I dette tilfellet gjelder det Kråkstad og Ski 
kirke som begge er oppført i 1150: 

Ski kirke og Kråkstad kirke er middelalderkirker som er automatisk fredet etter lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 (kml.) § 4, første ledd, pkt. a, jf. forskrift om fastsetting av 
myndighet etter kml. av 13. des. 2019, § 2 (2).  

I planforslagets plankart er Ski kirke og Kråkstad kirke og kirkegårdene fra middelalderen, 
avmerket som hensynssone SOSI-kode H730. Ettersom hensynssonen er hensynssone d) SOSI-
kode H730, båndlagt etter kulturminneloven, ber Riksantikvaren om at bestemmelsene 
knyttet til hensynsonen presiseres som følger:  

Ski og Kråkstad middelalderkirker og middelalderkirkegårder er automatisk fredet. Det er ikke 
tillatt å iverksette tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete kirkene og kirkegårdene 
med mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven. 

Innenfor middelalderkirkegårdene er gravlegging kun tillatt i graver som har vært i 
kontinuerlig bruk etter 1945. Graver som ikke har vært i bruk etter 1945 skal ikke benyttes til 
gravlegging. Unntak er urnenedsettelser i graver der kistens plassering er kjent og der 
borehullet for urnen ikke skader intakte kulturminner. Urnen skal settes ned over den eldre 
kisten.  

Alle tiltak innenfor kirkestedene skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot 
bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkens omgivelser skal det 
tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet.  

Selv om middelalderkirkegårdene ikke er en del av Riksantikvarens ansvarsområde, mener 
Riksantikvaren at bestemmelsen som omtaler middelalderkirkene også naturlig kan omtale 
middelalderkirkegårdene slik som Riksantikvarens forslag viser. Ellers henvises det til 
Rundskrivet Q-6/2020 for detaljeringen av kravene til middelalderkirkegården når det gjelder 
urnenedsettelser. 

Riksantikvaren har ingen øvrige merknader til planforslaget. 

Hensynssoner kulturmiljø og landskap: 
Hensynssoner H570 for kulturmiljø er videreført i tillegg til at det er lagt til flere nye, blant 
annet de to kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse (KULA) i Nordre Follo – Gamle 
Mossevei langs Gjersjøen og Kråkstad kirkested, som ble del av KULA-registeret i 2021. 
Punktene om forvaltning fra KULA-rapporten er råd fra kulturmiljøforvaltningen. Det er tenkt 
at kommunen kan bruke disse som grunnlag for forvaltning av områdene, men at de kan 
utforme retningslinjer selv ut fra lokalkunnskap.  
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Kommunen har også utført nye registreringer av kulturminner, av enhetlig småhusbebyggelse 
fra etterkrigstiden, som også er lagt inn som hensynssoner. Og det er utført kvalitetssikring av 
registrerte nyere tids kulturminner.   

Temakartet over kulturmiljøer i pdf-format er vanskelig å finne fram i, siden bakgrunnskartet 
er lite detaljert. I kommuneplankartet er det mange typer hensynssoner som ofte overlapper. 
Siden Nordre Follo ikke har kulturminneplan, men har valgt å ivareta kulturminner i 
kommuneplanen, er det desto viktigere at det er enkelt å finne fram til kulturmiljøene. Vi 
anbefaler at de digitale temakartene som er gjort tilgjengelige i forbindelse med høringen 
videreføres i kommunens innsynsløsning etter at kommuneplanen er vedtatt. Dette kan 
gjerne legges i samme temakartgruppe som kartlagene fra askeladden og historiske veier i 
Nordre Follo, som allerede finnes i innsynsløsningen. Dokumentene med kvalitetssikring av 
kulturminneregistreringene, hvor det er mer informasjon om kulturminnene, bør også være 
tilgjengelige på kommunens nettsider og kan med fordel lenkes til i innsynsløsningen.  

Bestemmelser til andre tema 
Fylkeskommunen mener kommunen må vurdere om det er riktig å stille krav om 
reguleringsplan for nyetablering og oppgraderinger av landbruksveger i Marka. 
Landbruksveger er unntatt søknadsplikt etter pbl. § 20-6 og bygging av landbruksveger i 
Marka er regulert etter eget regelverk, herunder både forskrift om skogbehandling og 
skogsdrift og forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier. Det vektlegges at 
planlegging og bygging av landbruksveier skal skje på en måte som skal gi landbruksfaglige 
helhetsløsninger, og at det samtidig skal legges vekt på hensynet til miljøverdier. Kommunen 
er myndighet for bygging av landbruksveger og må sørge for en forsvarlig, kunnskapsbasert 
og åpen saksbehandlingsprosess. Vi mener kommunen bør bruke de virkemidlene kommunen 
allerede har gjennom nevnte forskrifter.  

Fylkeskommunen ser det som positivt at det er gitt bestemmelser i §  2.1 for massedeponi, 
bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og kan ha konsekvenser 
for landskapsbilde eller biologisk mangfold, krever reguleringsplan før gjennomføring. 

Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og kan 
ha konsekvenser for landskapsbilde eller biologisk mangfold, krever reguleringsplan før 
gjennomføring. 

Slike terrengendringer i landbruksområder kan påvirke landskapsverdier og kulturminner og 
det kan være en fordel at virkningen utredes i reguleringsplaner. 

I bestemmelsene om forbudsgrense langs sjø og vassdrag § 6.2 og 6.3, og LNF1 strandsonen 
langs sjøen § 19.1, er det gitt unntak for riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Dette 
kan få uheldige konsekvenser for kulturminner, siden ikke all verneverdig bebyggelse er 
kartlagt. I 100-metersbeltet langs sjøen skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jf. pbl. § 1-8 første ledd.    

Fylkeskommunen synes det er positivt at det er en egen bestemmelse om universell 
utforming og kulturminner, slik det er formulert i § 9.5 Kulturminner: Ved istandsetting av 
kulturminner som skal være tilgjengelige for publikum, skal kravene til universell utforming 
oppfylles så langt det er mulig. Se veilederen «Kulturminnevern og universell utforming – Et 
prosessverktøy» (Miljøverndepartementet 2010).  

Vi ber imidlertid om at dette skal gjøres i samarbeid med rette kulturminnemyndighet når det 
gjelder regionale og nasjonale kulturminner, og at dette tilføyes i bestemmelsen. 
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Samferdsel 
Generelt 
Vi ser at kommunen har stor vekt på hvordan arealdisponeringen kan bidra til mindre 
biltrafikk og hvordan nye utbyggingsområder og transformering av eksisterende 
byggeområder kan få en best mulig tilknytning til kollektivtilbudet. Ved å bygge innenfra og ut 
og fortette i områder hvor man i størst mulig grad kan bygge opp under eksisterende 
infrastruktur, reduseres behovet for ny og kostbar infrastruktur. Viken fylkeskommune har 
begrensede investeringsmidler til infrastrukturtiltak. I den grad kommuneplanens arealdel 
legger til rette for arealbruk som vil kreve utvikling av infrastruktur-/samferdselstiltak, 
forventer vi at kommunen sørger for at tiltakene blir sikret gjennom rekkefølgebestemmelser 
i reguleringsplan. 
 
Samferdselsstrategien for Viken fylkeskommune 2022-2033 vil være førende for våre 
satsingsområder og prioritering av veiprosjekt i årene framover Strategier - Viken 
fylkeskommune.  

Samferdselsstrategien danner også grunnlag for de konkrete prioriteringene i 
Handlingsprogram for samferdsel Handlingsprogram samferdsel 2022 – 2025 (viken.no). I 
2024 vil Akershus fylkeskommune starte arbeidet med nytt handlingsprogram som skal gjelde 
for Akershus. 

Innspill til planbestemmelsene 
Planbestemmelsene - § 6.1 Offentlige veier (jf. veglova § 29) 
For å tydeliggjøre at byggegrensebestemmelsene også omfatter fast parkering, ber vi om at 
det i § 6.1 presiseres at byggeforbudet også gjelder parkeringsplasser langs fylkesveier. 

Friluftsliv og grønnstruktur 
God tilgang til nærturområder, natur og aktivitetsområder nær boliger og tettsteder er viktig. 
Nordre Follo har ferdigstilt kartlegging og verdsetting av friluftsområder, og det er veldig 
positivt at friluftsområder som er kartlagt som viktig og svært viktige friluftsområder er 
markert i plankartet med hensynsone for friluftsliv. Kommuneplanen varer i perioden 2023-
2034, og vi oppfordrer til å oppdatere dette kartlaget gjennom denne perioden og i 
forbindelse med neste rullering, og at eventuelle nye friluftsområder som er kartlagt som 
viktig eller svært viktige også blir hensynssoner for friluftsliv.  
 
I Nordre Follo kommune finnes 250 km rødmerkede skiløyper, 148 km blåmerkede 
sommerstier og mange kilometer med umerkede stier. Disse bør forankres i egen sti- og 
løypeplan gjennom deltakelse i prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer og legges inn arealdelen 
slik at de blir ivaretatt i størst mulig grad. 
 
Barn og unge leker mindre ute enn før, og det er viktig at barn og unges interesser og 
oppvekstsvilkår blir tatt hensyn til i tråd med plan- og bygningsloven § 1-1. Barn og unge 
ønsker seg bedre klima og miljø, å selv kunne komme seg dit de vil og trygge veier (TØI 
rapport 1864/2021), og de bør få mulighet til medvirkning i planer som berører dem. Verktøy 
som Barnetråkk kan bidra til deres medvirkning. Det bør også settes krav til minste 
uteoppholdsareal ved bygging eller oppgradering av skoler og barnehager.  
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Miljø 
Kommunestyrene i Ski og Oppegård vedtok i 2019 mål og strategier for å stanse tap av 
naturmangfold og styrke jordvernet. Disse strategiene ligger til grunn for forslag til 
kommuneplanens arealdel. I planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 for 
Nordre Follo understrekes betydningen av arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord 
ved rullering av planen.  

Alle forslag om endring av arealformål i kommuneplanens arealdel er vurdert opp mot mål 
om arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord. Ubebygde områder i kommuneplan 
2019-2030 er også vurdert opp mot disse prinsippene. Det er ikke lagt inn nye 
utbyggingsområder i kommuneplanen, og totalt 550 dekar til utbyggingsformål er tatt ut av 
planen og endret til landbruks-, natur- og friluftsformål eller naturområde - grønnstruktur. 
Det er i tillegg også tatt andre grep for å hindre nedbygging av areal, herunder blant annet 
grep for å begrense areal til parkering og tilrettelegging for bruk av sykkel. 

Nordre Follo deltar som nasjonal pilotkommune for arealregnskap og naturregnskap, for å 
kunne vise arealutviklingen over tid, og hva slags type arealer som eventuelt går tapt ved 
nedbygging. Fylkeskommunen følger dette arbeidet tett og er spent på hvordan et 
naturregnskap vil gi kunnskap om utviklingen for verdifulle naturtyper og økosystemer, og bli 
et viktig grunnlag for en bærekraftig arealforvaltning framover. Kommunen er også i ferd med 
å utarbeide en kommunedelplan for naturmangfold parallelt med kommuneplanarbeidet. 

Fylkeskommunen mener at planbeskrivelsen gir en god beskrivelse av betydningen av 
ivaretagelse av naturmangfold og plangrep knyttet til dette.  

Fylkeskommunen merker seg imidlertid at styrket jordvern og arealnøytralitet i kommunen 
utfordres av nye større samferdselsprosjekter som ny E18 og ny Østre linje, som samlet vil 
innebære omdisponering av i overkant av 300 dekar dyrket mark (netto). Dette er nasjonale 
tiltak som i stor grad påvirker og overprøver kommunens mulighet til å styre arealutviklingen i 
en positiv retning. 

I alt er ca. 120 dekar dyrket mark tatt ut som utbyggingsområde i denne kommuneplanen. 
Det er lagt inn en ny planbestemmelse (§ 18.5) som stiller krav om matjordplan ved 
omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Fylkeskommunen minner om at en ved slik 
omdisponering må sikre at tiltaket ikke går ut over truet og sårbar natur ved eventuell 
regulering. 

Planbestemmelser om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon 
Fylkeskommunen merker seg at det i planforslaget er tatt inn flere nye planbestemmelser på 
en rekke områder som omhandler biologisk mangfold og planlegging for langsiktig 
ivaretagelse av natur. Blant annet er det lagt inn planbestemmelser om Arealnøytralitet 
(§16.6) og Økologisk kompensasjon (§18.4) i planforslaget. I tillegg er det planbestemmelser 
for en rekke andre områder som omhandler hensyn til biologisk mangfold. Disse er omtalt 
nedenfor. 

Økologisk kompensasjon ytes enten som erstatningsareal eller som et økonomisk bidrag til 
restaureringsprosjekter, i de tilfeller hvor en reguleringsplan likevel tillater at natur eller et 
områdes økologiske funksjon går tapt. Fylkeskommunen stiller her spørsmålstegn ved om en 
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slik ordning kan føre til at sterke utbyggere kan betale seg ut av problemstillingen? Videre vil 
vi påpeke at gjenskaping og restaurering av natur og dyrka mark ikke er uproblematisk. 

Viken fylkeskommune mener likevel at begge de omtalte bestemmelsene er meget gode og 
framsynte grep, som understreker kommunens grunnleggende arealstrategier, og vi ser fram 
til å følge med på dette arbeidet videre. Både ambisjonen om arealnøytralitet og forslaget om 
juridiske planbestemmelser for både arealnøytralitet og kompensasjon for eventuell tapt 
natur er viktig for å motvirke nedbygging av natur og ta vare på gjenværende naturmangfold. 
Dette er også meget viktig for å motivere flere kommuner til å ta lignende grep.  

Vi vil imidlertid understreke at disse to planbestemmelsene ikke bør være sidestilte. I valget 
om å bygge ned et naturområde, er det det grunnleggende prinsippet om arealnøytralitet 
som bør stå sterkest. En økologisk kompensasjon for et nedbygd naturområde, vil som 
hovedregel kun være det nest beste alternativet. Å unngå nedbygging av verdifulle områder 
bør være et prioritert tiltak for å oppnå arealnøytralitet, etterfulgt av avbøtende tiltak som 
kan gjøres for å minimere konsekvensene dersom et område likevel må bygges ned. 

Vurdering av tilbakeføring til LNFR eller grøntstruktur 
Det gjort en ny vurdering av 9 områder som ligger inne i gjeldende kommuneplan og som per 
i dag er ubebygde. Kommunestyret vedtok i juni 2021 at disse områdene skulle vurderes på 
nytt på bakgrunn av mål om arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord.  

Plandokumentene vedlegg 5a omhandler konkrete boligarealer i 9 geografiske områder for 
tilbakeføring til LNF eller grønnstruktur - naturområde. De skriver følgende om disse 
områdene:  

Ut fra prinsippet om arealnøytralitet og nullvisjon for tap av matjord skal i utgangspunktet alle 
områdene tas ut og endres til LNF og grønnstruktur – naturområde. Det er imidlertid tre 
områder som likevel har blitt anbefalt opprettholdt helt eller delvis som boligformål. Det er 
Bålerud på Svartskog, Østreng på Langhus og Røis på Skotbu. Disse områdene omtales i 
samlet vurdering av arealinnspill. 

Vann og vassdrag 
Regional vannforvaltningsplan for 2022-2027 for Innlandet og Viken med tilhørende 
planretningslinjer er godkjent og har fastsatt mål for vannmiljøet i alle vannforekomstene i 
vannregionen. 

Det må gjøres en konkret vurdering av om planforslaget vil kunne påvirke fastsatte miljømål, 
jf. §4-7 i vannforskriften og regional vannforvaltningsplan. Dersom planforslaget vil kunne 
påvirke måloppnåelsen i den regionale planen, må det gjøres en egen vurdering etter 
vannforskriftens §12 om ny aktivitet eller nye inngrep. I denne sammenheng ønsker vi å vise 
til «Nye presiseringer om bruk av vannforskriftens §12», gitt av klima- og miljødepartementet 
i brev datert 12. juli 2021.  

Kommunen har utfordringer for å nå mål om god økologisk og kjemisk vannkvalitet i 
vannforekomstene. Det skal utarbeides en tiltaksplan for oppfølging av kommunens 
hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø (Nordre Follo kommune, 2022). 
Tiltaksplanen blir viktig for å nå vannmiljømålene. 
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En god miljøtilstand i Oslofjorden og vassdragene våre er viktig for naturmangfold og 
friluftsliv. Byggeforbud langs sjø, vassdrag og bekker, planbestemmelsene § 6.2 og 6.3, og 
bestemmelser om åpning av bekker (§ 4.2) er viktige virkemidler. Det er også lagt vekt på å ta 
vare på vegetasjonsbeltene langs vassdragene. Vegetasjon forebygger erosjon, har 
renseeffekt på overvannet, bidrar til bedre vannkvalitet og er et viktig levested for planter og 
dyr. Fylkeskommunen mener at dette er gode og viktige tiltak. 

Hensynssoner 
Viktige naturverdier er kartfestet og vist som hensynssoner i plankartet. Hensynssone H560 
1,2 og 3, omfatter områder med naturverdier av nasjonal, regional og lokal verdi, samt viktige 
vilttrekk, økologiske funksjonsområder og myr. Myrområder som ikke allerede lå inne i en 
hensynssone er tatt inn som ny hensynssone i denne planen (H560_5). Hensynssonene er vist 
i Temakart 11. 

Myrområder har en stor verdi som karbonlager, for det biologiske mangfoldet, for 
overvannshåndtering og flomdemping. 

Det er viktig at kommunen er oppmerksom på hjorteviltets arealbehov i forbindelse med 
arbeidet med arealplanen. Det er viktig å opprettholde sammenhengende strukturer av 
naturområder og landbruksområder, slik at hjorteviltet kan finne oppholdsarealer og ha rom 
for å bevege seg i landskapet. I tillegg til skog og myr, er kantsoner i jordbrukslandskapet og 
langs vann og vassdrag verdifulle områder i denne sammenhengen. De samme arealene er 
også verdifulle økologiske funksjonsområder for annet dyreliv.  

Integrering 
Vi setter pris på at kommuneplanens samfunnsdel legger en bevissthet til grunn for 
arealdelen om at «Mennesker med ulik bakgrunn og med ulike behov skal trives og leve 
tettere sammen enn vi så langt har hatt kultur for i Norge», og at dette skaper behov for 
«gode møteplasser i nærmiljøet og varierte kultur- og fritidstilbud. Dette bidrar til at Nordre 
Follo er en kommune med plass til alle».    

Videre viser vi til avsnittet om integrering i Viken fylkeskommunes uttalelse, datert 1.11.21, til 
oppstart av planarbeid og høring av utkast til planprogram for arealdelen, der vi bl.a. 
dokumenterer store forskjeller i levekår mellom kommunens innvandrere og ikke-
innvandrere, stor grad av ensomhet hos innvandrere, m.m., som gir behov for tilpasning til 
særskilte behov. Denne kunnskapen krever forebyggende tenkning i all planlegging.  

Boligutbygging tilpasset befolkningen 
Planbeskrivelsen presiserer at arealplanlegging skal sikre at det bygges gode og attraktive 
boligområder for mennesker i ulik alder, med ulik kulturell bakgrunn og ulike økonomiske 
muligheter. 

Vi vil anbefale at planen i enda større grad beskriver til hva dette innebærer for 
innvandrerbefolkningen.  

Fra et integreringsfaglig perspektiv et det et mål å skape godt integrerte lokalmiljøer, der 
innbyggere med ulik sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn, også innvandrere, blir en 
likeverdig del av et felles sosialt lokalmiljø, der kategoriske forskjeller avmystifiseres og 
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individet får større mulighet til å leve ut sitt særpreg og definere sin rolle og sin plass i 
harmoni med lokalsamfunnet de skal være en del av.  

Barn og unge med ulik sosiokulturell bakgrunn trenger å vokse opp i samme nærmiljø, gå på 
samme skole, på samme skolevei, for å bli kjent, bli venner, lære av hverandre og bli trygge på 
hverandre i naboområdet og bli en integrert del av samfunnet. Også voksne med ulik 
sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn trenger å bli kjent med hverandre, se hverandre som 
individer med individuelle kvaliteter og ressurser, og lære av og om hverandre, i stedet for å 
leve på armlengdes avstand og tillegge hverandre forventede kvaliteter i henhold til 
oppkonstruerte grupper og kategorier.  

For at samfunnet skal utvikle seg i retning av økt inkludering og toleranse for forskjeller og 
mindre utestenging og rasisme, er det nødvendig at de kommunale planene legger tydelige 
føringer som bidrar til at vi kan lykkes med disse målene i samfunnsutviklingen.  

Vi ser derfor positivt på arealdelens planbestemmelser §§ 7.1., 10.2 og 18.21, som vi tolker 
dithen at kommunens ønsker å styre samfunnsutviklingen i en retning, der også innvandrere, 
inkludert de mest utsatte, skal ha mulighet til å bli en integrert del av lokalmiljøene i 
kommunen.  
 
 

§7.1 Variert boligsammensetning med tilpassede felleslokaler og uteområder vil gjøre det 
mulig for flere med ulik bakgrunn å finne egnet bolig. Dvs. det vil motvirke gettofisering. Dette 
er positivt.     

§ 10.2 b) «Arealene skal være tilpasset ulike aldersgrupper, inkludert barn og unge, og eldre».  
Det er positivt at dette hensynet er lagt inn i planbestemmelsene, som en indikasjon på 
ønsket om flere brukere. I mange land er det vanlig for voksne å aktivt bruke 
uteoppholdsarealer, men de finner ikke at fellesarealene i deres lokalmiljø er tilpasset deres 
behov, og benytter dem i liten grad. Mange innvandrerforeldre er utrygge på hva de selv og 
barna deres møter utenfor døren. Tilpasningen bør derfor også gjelde voksne, og særskilt 
innvandrere, så de finner steder de kan delta som er trygge i forhold til egne behov. Gutter og 
jenter bruker utearealer på forskjellige måter. Mange innvandrerjenter deltar i liten grad på 
slike arenaer, fordi de ikke er tilpasset deres behov. Vi ser at innvandrere kan ha særskilte 
behov for tilpasninger og egne definisjoner på hva som er «hensiktsmessig form». Vi vil derfor 
anbefale at bestemmelsene i enda større grad tydeliggjør at innvandrere kan ha særskilte 
behov for tilpasning som bør ivaretas. Vi vil derfor anbefale å utvide målgruppen for tilpasning 
av arealene som planforslagene skal redegjøre for, for å sikre at miljøene tilpasses flere behov 
enn de aldersrelaterte, og at bestemmelsene i enda større grad tydeligger at innvandrere kan 
ha særskilte behov for tilpasning som bør ivaretas i planlegging av boligområder.  
 
Vi ser også positivt på punktene i §18.21, som innebærer at et planforslag skal redegjøre for 
hvordan det skal bidra å bidra til å forme et mangfoldig, variert og stabilt bomiljø med 
mulighet for god samhandling og lokal boligkarriere. Vi vil likevel anbefale å gjøre det 
tydeligere at planforslaget skal redegjøre for hvordan det bidrar til godt integrert flerkulturelt 
lokalmiljø, med tilrettelegging for behov knyttet til varierte kulturelle og sosioøkonomiske 
forhold.  
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Kulturminner  
En av fem innbyggere i kommunen (20,63%) har innvandrerbakgrunn. Norge ratifiserte i 2008 
Farokonvensjonen1, flytter perspektivet fra objekter til mennesker og sosiale uttrykk i 
samfunn. Konvensjonen og menneskerettighetene stadfester retten til kulturarv, historie og 
kulturminner. Dette gjelder også for innvandrere. I sitt arbeid med kulturarv, må kommunen 
også ta dette med i planverket.  

Planbeskrivelse 
Vi anbefaler at avsnittet om «Befolkningsvekst og boligbygging» tydeliggjør at økningen i 
andelen innvandrere i kommunen, som innebærer at kommunen stiller særskilte krav til 
innhold i planer og prosess for planlegging, for å sikre en god integrering i lokalsamfunnene.  
 
Næring 
Vi anbefaler at kommunen tar med vurdering av hva veksten i innvandring innebærer av nye 
muligheter og behov i kommunens planer for næringsutvikling.    

Offentlige virksomheter 
Vi anbefaler at kommunen tar med vurdering av hva veksten i innvandring innebærer av nye 
muligheter og behov i kommunens planer for barnehager, skoler, sykehjem, omsorgsboliger 
og kommunale utleieboliger mm. 
 
Medvirkning 
Reell brukermedvirkning er essensielt for å lykkes med god integrering i samfunnsutviklingen. 
Dette gjelder særlig fra de mest utsatte gruppene. Det kan være behov fot ekstra 
tilrettelegging for å hente innspill fra denne delen av befolkningen. Invitasjon og 
gjennomføring av medvirkning må ofte tilpasses særskilt for at kommunen skal få tak i og 
bruke den kunnskapen og informasjonen de besitter. Vi anbefaler kommunen å anføre i 
bestemmelsene at all planlegging, herunder arealplanlegging, skal tilpasses brukernes 
særskilte behov, basert på bred og reell brukermedvirkning også fra denne gruppen.  

I henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging §4d skal kommunen 
organisere planprosessen slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram 
og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta. Her er det av stor betydning at 
også barn og unge med innvandrerbakgrunn inviteres spesielt til å delta i tilrettelagt 
medvirkningsprosess.  

Vi anbefaler en representativ andel innvandrere i kommunale råd og utvalg. I tillegg anbefaler 
vi å opprette et flerkulturelt råd, noe som vil kunne styrke lokalt demokrati og gi god mulighet 
for å innvandrere og kommunen utveksle nødvendig kunnskap.  
 

Konsekvenser og vurdering av bærekraft 
Sosial bærekraft 
Boligtypologi skal velges med tanke på å motvirke skjevheter i befolkningssammensetning. 
Lokalsentrene skal styrkes med nabolagstjenester (nærbutikk, frisør, osv.) og 
møteplasser/torg, men ikke konkurrere med handelssentrene Ski og Kolbotn. De 

 
1 Full liste (coe.int)  
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sosiokulturelle forholdene ved hvert enkelt tettsted skal ha større fokus, og eldre bebyggelse 
som kan være egnet for rimelig utleielokaler skal vurderes opprettholdt. 

Miljømessig bærekraft 
Planforslaget følger opp vedtak i 2019 mål og strategier for å stanse tap av naturmangfold og 
styrke jordvernet: Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av 
matjord. Være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si 
gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur. Sikre at 
arealnøytralitet skal gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, 
slik at alle skogholt, hundremeterskoger og parker ikke endres. Det betyr at det i planforslaget 
ikke er lagt inn nye byggeområder, samt tatt ut eksisterende ubebygde arealer. 

Økonomisk bærekraft 
Plangrep med å styrke Ski som regional by og Kolbotn som kommunedelsenter, samt sikre 
utnyttelse og utvikling av viktige lokalsentre bidrar til god kommuneøkonomi gjennom at 
kommunen kan utnytte den kapasitet som er i barnehager og skoler. Et kompakt 
utbyggingsmønster krever ikke tilrettelegging av nye gang-sykkelveglenker, bidrar til færre 
kjørte km i fbm utøvelse av kommunens tjenester, og færre lagte meter med VA-ledninger. 
Planen utnytter eksisterende næringsarealer inntil hovedveier og legger føringer for en mer 
miljøvennlig drift. 

Vedtakskompetanse 
Beslutningen treffes med hjemmel i reglement for delegering av myndighet fra fylkestinget i 
Viken og tildeling av innstillingsrett, punkt 3.5.2, g. 
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