
Kommuneplanens arealdel

• Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen. Planen gir rammer for 
utvikling og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en 
arealdel.

• Arealdelen består av et kart med bestemmelser for framtidig bruk, vern og utforming av 
kommunens arealer. Planbestemmelser og plankart er bindende for kommunens 
arealplanlegging. 

• Kommuneplanen 2022 – 2046 revideres med fokus på temaene strandsonen, nye 
bestemmelser, hyttekonvertering og arealnøytralitet, samt boligpolitikk, næring og bevaring 
av hule eiker.



Plankart Nesodden kommune
Plankart_Forslag med hensynssoner



Plankart Nesodden kommune

Plankart_Forslag uten hensynssoner





Strandsonen

Pbl § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag

SPR Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen

Nesodden har 32 planer som grenser mot sjø. Kystlinjen 
representerer en viktig del av Nesoddens særpreg og identitet.



Rammene
Kommunen har politisk 
og planfaglig 
handlingsrom og ansvar 
i forvaltning av 
strandsonen.

I reguleringsplaner som 
ikke har regulert bygge 
grense, gjelder 100-
meters grensen.

21 reguleringsplaner 
mangler bygge grense 
mot sjø. Fastsetting av 
byggegrenser i 
strandsonen i regulerte 
planer som ikke har 
byggegrense, bør gjøres 

i hver enkelt 
reguleringsplan.

Ved fastsetting av 
annen byggegrense enn 
100-meters grensen i 
regulerte områder, skal
det gjennomføres 
kartlegging av 
strandsoneverdiene.





Krav som er innarbeidet i gjeldene kommuneplan

Konkrete bestemmelser innarbeides
§ 7  - Krav til uteoppholdsareal 
Enebolig og tomannsbolig – minst 300 m² MUA per boenhet

Konsentrert småhusbebyggelse – minst 175 m² MUA per boenhet 

Blokkbebyggelse – minst 50 m² MUA per 100 BRA boligareal 

§ 11 - Overvann 
§ 12 - Geotekniske undersøkelser
Ved reguleringsarbeid og søknad om tiltak, skal risiko for ras, erosjon, skred (herunder kvikkleireskred) være vurdert og tilstrekkelig sikkerhet 
dokumentert. Dersom det blir oppdaget potensiell fare for slike hendelser, skal det gjøres geotekniske undersøkelser før
tiltak settes i verk.

§ 15 - Masseforvaltning 
§ 17 - Klima- og energihensyn
§ 23 - Landskap 
Krav til bygningers plassering slik at forstøtningsmurer og kunstige fyllinger unngås, samt at terrengforhold blir ivaretatt.

Takarealer med overflate >200m2 skal etableres med grønne tak, om de ikke brukes som oppholdsarealer.

Hvordan kan kommuneplanen ivareta de gamle planene?



Området anses som uregulert uten krav og bestemmelser, det må dermed søkes dispensasjon for blant annet:
• krav til regulering
• utnyttelse
• byggehøyder
• hvor veiene skal gå
• bredde på veien med grøfter og fortau
• byggegrenser
• krav til tomtestørrelse
• takform

DVS: ALLE MÅ SØKE DISPENSASJON FOR ALT DE SKAL GJØRE
Anbefaling:

Føringer bør legges i kommuneplanen fremfor å oppheve gjeldende reguleringsplaner. Ved motstrid er det 
kommuneplanens bestemmelser som gjelder

Konsekvensen i områder med opphevde planer



Forslag til endring av bestemmelser

§ 1 Forholdet mellom kommuneplanen og reguleringsplaner (pbl. § 1-5, 11-9 nr. 5)
• Reguleringsplaner som ikke har bestemmelser om minste tomtestørrelse, skal ha en minste tomtestørrelse 

på 1000 m2.

• I 65 reguleringsplaner (listet opp) kan det maks bygges 1 enebolig per tomt med tilhørende garasje. Boligen 
kan inneholde en bileilighet.
Alternativt kan det tillates en tomannsbolig per tomt med tilhørende garasje.

§ 3 Krav om regulering (pbl. § 11-9)
I byggeområder gjelder følgende unntak fra krav til regulering:
• Rehabilitering av piper
• Oppføring av nye piper (unntatt 100 meters-beltet, SEFRAK, byggverk i kulturmiljø)
• Fasadeendring (unntak som over)
• Tilkobling til off. vann- og avløpsanlegg (ihht. plan for drikkevann og vannmiljø)

§ 4 Utredningskrav (pbl. § 11-9 nr. 8)
• ROS-analyse for overvannshåndtering og KU ifb. kommuneplaner skal legges til grunn ved regulering og 

utbygging.
• ROS-analyse utarbeides for utbyggingsplaner før førstegangsbehandling

§ 19 Naturmangfold (pbl. § 11-9 nr. 6)
• Hule eiketrær slik de er definert i «Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven», skal bevares.



Hyttekonvertering 
Antall fritidsboliger og hytter på Nesodden er 1480

I 100 metersbeltet (strandsonen): 449
Utenfor 100 metersbeltet: 1031

Reguleringsplan LNF spredt er 251

Reguleringsplan boligformål er 429

Kommuneplan fritidsformål er 46

Kommuneplan boligformål er 394

Kommuneplan LNF spredt 199

Kommuneplan LNF er 161



Typiske utfordringer ved hyttekonvertering er krav i TEK17

• Sikkerhet - bærende konstruksjoner, brannsikring

• Steinsprang - KU og ROS

• Energi - isolering

• Vann - mengde og kvalitet

• Avløp

• Vei - atkomst, parkering med snumuligheter på egen tomt

• Beredskap

• Terrenginngrep på egen tomt og utenfor egen tomt





Antall fritidsboliger i områder regulert til 
LNF – spredt fritidsbebyggelse er 251

I 100 metersbeltet: 133
Utenfor 100 metersbeltet: 118
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Arealnøytralitet

• Sikre at naturtyper ikke går tapt og at naturtilstand bevares

• Styre hvor man vil ha utbygging og behovet for utbygging

• Økt gjenbruk og fortetting av arealer som er utsatt for menneskelige inngrep

• Ha balanse i arealregnskapet

• Kompensering av tapt areal/natur

• Betyr ikke byggestopp, men vurdering av utbyggingsområder

Ekely, Bergerskogen. Foto: Pauline Kajl



• Langsiktige vekstgrenser på Tangen og Fagerstrand videreføres. 
Vekstgrensene er fastsatt i kommuneplanens arealdel 2018 – 2042 og videreføres i kommuneplan for 2022 – 2046.

• Hensynssoner og tilbakeførte arealer til LNF i gjeldende kommuneplan videreføres.
Dette i tråd med prinsipp om arealnøytralitet 

• Begrepet arealnøytralitet og tilhørende tiltak innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel for 2022 – 2046.

• Ved søknad om dispensasjon vurderes arealnøytralitet ved det omsøkte tiltak.

• Arealregnskap utarbeides hvert år
Synliggjør arealbruk og ivaretakelse av naturtyper og arter.

• Klima- og arealregnskap utarbeides for alle nye reguleringsplaner. 
Konsekvenser for klima, miljø og naturmangfold synliggjøres i forhold til kommunens klimamål og ambisjoner. 

• Kunnskapsgrunnlag om naturmangfoldet i oppdateres jevnlig.
Kunnskap og erfaring for å vurdere politisk vedtak om arealnøytralitet på et senere tidspunkt.

KST-vedtak: Vurdering, arealnøytral kommune



Grønn grense
Baserer seg på prinsippet om at veksten skal 
fordele seg med 45% på Tangen og 35% på 
Fagerstrand og at de resterende 20% skal 
fordeles på grendene som vedlikeholdsvekst

Fagerstrand

Tangen



For Nesodden kommune er det viktig med en bærekraftig utvikling av næringslivet. I 
strategisk næringsplan er følgende satsingsområder trukket frem som spesielt aktuelle 
for Nesodden basert på beliggenhet, kompetanse og tilbud:

• Reiseliv og opplevelsesnæring
• Helse- og rehabilitering
• Kyst- og sjøbaserte næringer
• Kompetanse- og kulturbasert næring

Næring



Boligpolitikk

Politikk for all bosetting i kommunen omfatter:

• Hvor det skal bygges boliger
• Hva slags boliger som skal bygges
• Krav til sosial infrastruktur
• Tilrettelegging for ulike innbyggeres behov



Videre prosess

Formannskapet vedtok 11.05.2022 å legge forslag til kommuneplanens arealdel ut på 
høring/offentlig ettersyn. Planforslaget blir liggende ute på ettersyn til etter skoleferiens 
slutt i august, slik at det vil være god mulighet til å komme med innspill.

Høringsfrist 25.august 2022

Videre prosess etter endt høringstid avhenger av innkomne merknader og hvordan videre 
arbeid med planen skal forholde seg til disse.

Ved behov for ny høring vil behandlingstiden økes.

Målsetningen for kommunen å ferdigstille rulleringen av kommuneplanens arealdel innen 
utgangen av 2022.
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