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Del I Visjon og verdier 
 



1. Nesodden kommunes visjon og verdier 

1.1 Visjon 

 

 
 

 

1.2 Verdier 

Hva er de viktigste verdiene for samfunnet på Nesodden? Prosessen har ledet fram til fire 

verdier som skal være styrende for utviklingen av kommunen både på kort- og lang sikt. 

Verdiene skal lede mot visjonen og beskrive det samfunnet kommunen skal arbeide for. 

 

Likeverd 

Nesodden er et inkluderende, tolerant og raust samfunn med et mangfold av mennesker. 

Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, likeverd, små sosiale forskjeller og demokratiske 

prosesser er grunnleggende i vårt samfunn. 

 

Allsidig samfunn 

Nesodden er tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. Nesodden er urban og moderne, 

men med samhold og tradisjoner. Båtreisen binder by og land sammen, men er også det 

viktige skillet. Nesodden kommune er et allsidig samfunn hvor det kan leves hele liv, som 

rommer mange måter å leve og arbeide på, mange livsperspektiver og innfallsvinkler. Det gir 

en bokommune med særegne kvaliteter, men også potensial for nyskaping. Nesodden har det 

beste fra to verdener.  

Økologisk balanse 

Nesodden kommune er bevisst de globale miljø- og klimautfordringene og er offensive i 

forhold til å redusere miljøbelastningen fra egen virksomhet og fra kommunen for øvrig. 

Miljøperspektivet er tydelig i kommunens holdninger og handlinger.  

 

Nærhet til naturen 

Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for 

livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et spennende 

dyre- og planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet. 

 

 

 

Sammen skaper vi det gode livet 



Del II Kommuneplanens samfunnsdel 
 



2. Nesodden i dag – fakta og analyse 

 

2.1 Faktagrunnlag 

Demografi 

Nesodden kommune hadde 18 297 innbyggere ved utgangen av 2013
1
. Nesodden er en 

vekstkommune selv om befolkningsveksten de siste 10 årene har vært relativt moderat 

(ca.1,26 %). Befolkningen består i dag av 21,3 % barn (0-15 år) og 11,7 % voksne over 67 år. 

De øvrige 66,9 % er i aldersgruppen 20-66 år. Ifølge befolkningsprognoser
2
 vil antallet 

voksne over 67 øke med 62 % i perioden 2010-2025 i vår kommune. Barnetallene vil i samme 

periode være relativt stabile.  

  

Nesodden har per 2012 en høy andel av husholdninger med barn (67,9 %). Dette henger 

sannsynligvis sammen med at Nesodden har en relativt ung befolkning. Snittet i Follo og 

Akershus er hhv. 68,3 og 66,4 prosent.
3
  

 

 

 
Figur 1: Befolkningsutviklingen i perioden 2008-2028. Figuren viser absolutt endring, dvs. endringen i faktiske 

tall.
4
 

 

Per i dag har kommunen et sykehjem med 122 plasser. Kommunen mangler per september 

2014 flere nivå på omsorgstrappen, deriblant bemannede omsorgsboliger og differensierte 

dagtilbud. 

                                                 
1
 SSB statistikkbank per september 2014 

2
 Follo-prognosen 2010, alternativ 1 – utarbeidet av Rambøll for Follorådet 2010 

3
 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Hentet 11.09.14 

4
 SSB statistikkbank pr september 2014 



  
Figur 2: Endring i de eldste aldersgruppene i kommunen i prognoseperioden 2008-2018. Figuren viser relativ 

endring, dvs. endringen i forhold til et gitt utgangspunkt.
5
 

 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Befolknings-
økning 

261 219 167 294 189 299 183 195 185 201 

Folketall 17129 17348 17515 17809 17998 18297 18480 18675 18860 19061 

 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Befolknings-
økning 

192 200 200 189 197 190 187 20606 175 180 

Folketall 19253 19453 19653 19842 20039 20229 20416 20606 20781 20961 

 

Befolkningsveksten på Nesodden er boligstyrt. Dette betyr at tilretteleggingen for videre 

boligbygging vil være avgjørende for hvor stor den videre befolkningsveksten vil bli. 

Samtidig er det verdt å merke seg at det er en høy flytteaktivitet i Nesodden. Både i 2011 og 

2012 flyttet i overkant av 1000 personer inn og litt færre ut av kommunen.
6
 

 

Det legges til grunn en boligbygging på 100 boliger pr år. Boligbyggingen i Nesodden 

varierer en del fra år til år, men gjennomsnittet ligger under 100 boliger pr år. 

Befolkningsveksten skyldes hovedsakelig tilflytting, og er derfor styrt av boligbyggingen. 

 

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antall 
boliger 

6 357 6 522 6 631 6 651 6 724 6 779 7 197 7 251 7 362** 

Boligtilvekst 165 109 20 73 55 418* 54 75**  

                                                 
5
 SSB statistikkbank. Hentet september 2014 

6
 SSB, statistikkbanken. Hentet 07.03.14. 



*)Fritidsbygninger (hytter, sommerhus o.l.) skal ikke registreres med bolig. Dette blir likevel 

gjort i enkelte tilfeller. Disse boligene er fra 2012 inkludert i statistikken dersom det er 

registrert bosatte på boligadressen i Det sentrale folkeregisteret. **) Estimert pr jan 2014 

 

Tabellen nedenfor viser hvor mange boliger som er bygget i kommunen de siste ti årene og 

hvor mange flere innbyggere kommunen har fått i samme tidsperiode.
7
 

 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gj. 

snitt 

Befolkn.-

økning 

157 310 250 77 261 219 167 284 189 290 220 

Fullførte 

boliger 

15 14 101 261
8
 56 45 40 70 76  75 

 

Av tabellen kan man se at boligbyggingen og befolkningsveksten varierer fra år til år. I 

kommuneplanens samfunnsdel for 2007-2019 ble det lagt til grunn et utbyggingstall på 90-

100 boliger per år, mens det i planen for 1999-2011 ble lagt til grunn en boligbygging på 60-

70 boliger per år. I den foregående og nåværende plan legges det til grunn en boligbygging på 

100 boliger per år. Av tabellen kan man se at den reelle gjennomsnittlige boligbyggingen de 

siste årene har vært ca. 75 boliger, dvs. vesentlig lavere enn planlagt. 

  

Boligbygging og befolkningsutvikling 

I regi av Follorådet ble det ved forrige rullering av kommuneplanen utarbeidet 

befolkningsprognoser for Follo-kommunene for perioden 2010-2025. Utgangspunktet for 

Follo-prognosen er at boligbygging og befolkningsutvikling i den enkelte Follo-kommune 

påvirkes av den utviklingen som skjer i regionen. Prognosen er utarbeidet i to alternativer, der 

alternativ 1 er basert på de enkelte kommunenes boligbyggeprogram (eller tilsvarende) og 

alternativ 2 er basert på Follorådets regionale føringer for areal og transportutvikling. 

 

Follo-prognosens alternativ 1 utgjør befolkningsprognosen for Nesodden i perioden 2010-

2025. Denne tar utgangspunkt i planlagt boligbygging i perioden, i form av vedtatte 

reguleringsplaner og reguleringsplaner under utarbeidelse, samt en videreføring av et 

utbyggingstall på ca. 100 boliger per år. Dette vil gi en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 

ca. 1,2 % per år. Trolig vil det også komme nye prosjekter i perioden som kan gi en noe 

høyere befolkningsvekst, særlig mot slutten av perioden. 

 

Det er viktig å påpeke at så å si all boligbygging i kommunen skjer i privat regi, og at det er 

knyttet usikkerhet til tidspunktet for realiseringen av de enkelte reguleringsplanene. 

 

Tabellen under viser befolkningsprognosen for Nesodden i perioden 2010-2025. 

År 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Befolkningsøkning 183 259 294 304 317 271 214 198 

Folketall 17531 17790 18084 18388 18705 18976 19190 19388 

         

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Befolkningsøkning 185 178 167 150 141 136 128 121 

                                                 
7
 SSB 

8
 Det høye antallet fullførte boliger i 2007 skyldes delvis en opprydning i kommunens GAB-register 



Folketall 19573 19751 19918 20068 20209 20345 20473 20594 

 

Befolkningsprognosen viser at skolekapasiteten i kommunen, både på barne- og ungdoms-

trinnet, er god i perioden. Eneste unntak er Nesoddtangen skole som kan få anstrengt kapasitet 

mot slutten av perioden som følge av planlagt boligbygging i Tangen grendelag. 
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Figur 3: Blå linje viser antallet barn i barneskolealder i kommunen i prognosealternativ 1 og stiplet linje viser 

den totale kapasiteten i barneskolene i kommunen. Figuren viser absolutt endring, dvs. endringen i faktiske tall. 

 

Follo-prognosens alternativ 2 tar utgangspunkt i et tenkt scenario hvor Follo skal ta imot en 

vekst på ca. 40 000 mennesker og fordele 75 % på jernbanetettstedene, 20 % på øvrige 

kollektivbetjente tettsteder og hvor omfanget av spredt boligbygging ikke skal overstige 5 %.
9
 

I dette scenarioet er framtidig boligbygging for Nesoddens del lokalisert i tilknytning til 

kollektivknutepunktet Nesoddtangen brygge, dvs. til Tangen grendelag. Scenarioet forutsetter 

minimal vekst i de øvrige grendelagene.  

 

                                                 
9
 Scenariet er basert på Follorådets regionale føringer for areal og transportutvikling fra 2009 
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Figur 4: Befolkningsutviklingen i perioden 2010-2025 i prognosealternativ 2. Figuren viser absolutt endring, 

dvs. endringen i faktiske tall. 

 

Follo-prognosens alternativ 2 innebærer en noe lavere befolkningsvekst for kommunen som 

helhet enn alternativ 1. I alternativ 2 kommer veksten i Tangen grendelag. Dette gir utslag på 

skolekapasiteten; Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole vil ifølge 

prognosealternativ 2 få kapasitetsproblemer henholdsvis midt i og mot slutten av 

prognoseperioden. 

 

Det er prognosealternativ 1 som er lagt til grunn for denne kommuneplanrulleringen. 

Prognosealternativ 2 er et teoretisk scenario som kan bidra til å synliggjøre konsekvensene av 

en annen utviklingsretning for kommunen. Ut fra gjeldende trafikkmønster må den reelle 

forståelsen av scenario 2 for Nesoddens del innebære at ”kollektivbetjente tettsteder” også 

omfatter boområder med god tilgang til buss til båten, og dermed ikke bare Tangen grendelag. 

Erfaringsmessig har dette vært en utvikling som har lagt til rette for en svært stor 

kollektivandel. 

 

Boligtyper 

Boligmassen i Nesodden kommune domineres av eneboliger. Av alle boliger i Nesodden er 

63 % eneboliger, 30 % rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre småhus, 6 % boligblokk 

og 1 % andre bygningstyper.
10

 Denne boligstrukturen er gjennomgående i store deler av 

Follo, men etter Enebakk er Nesodden den kommunen i Follo med lavest andel leiligheter. 

Follo-prognosen fra 2010 viser imidlertid at det for Follo som helhet vil bli en dreining mot 

flere leiligheter. Hele 45 % av boligene som planlegges i perioden 2010-2025 er leiligheter.
11

 

 

                                                 
10

 SSB 
11

 Follo-prognosen 2010 



 
Figur 5: Fordeling av boligtyper i Nesodden 2013-14 og fordeling av boligtyper ved planlagt utbygging i Follo i 

perioden 2010-2025. 

 

Utdanning 

Utdanningsnivået i befolkningen er høyt på Nesodden. Av våre innbyggere over 16 år har 

over 40 % høyere utdannelse, og vi var i 2013 den kommunen med høyest utdanningsnivå i 

Follo. Kun Oppegård har lavere andel innbyggere som kun har grunnskole. 

 

39,7 prosent av befolkningen i Akershus over 16 år hadde videregående skole som høyeste 

fullførte utdanning i 2013. 25,2 prosent hadde grunnskole. 35,1 prosent hadde kort 

universitets- og høyskoleutdanning. 

 

På Nesodden har andelen som kun har grunnskoleutdanning falt fra 24,5 i 2005 til 22,1 

prosent i 2013. Andelen med utdanning på nivå med videregående skole har falt fra 39,9 til 

36,2 prosent. Andelen med universitets- og høyskoleutdanning har økt fra 35,8 til 41,7 

prosent i samme periode.
12

 

 

Utdanningsnivå for befolkning over 16 år
13

 

nivå /region 
Grunnskolenivå  Videregående 

skole-nivå  
Universitets- og 
høgskolenivå  

Vestby  26,4  42,6  31 

Ski  24,9  41,7  33,4 

Ås  22,7  37,2  40,1 

Frogn  23,2  43,0  33,8 

Nesodden  22,1  36,2  41,7 

Oppegård  20,3  39,3  40,4 

Enebakk  33,3  45,9  20,8 

 

Det er en barneskole i hvert av grendelagene på Nesodden. Elever fra de 6 barneskolene 

forsetter på en av de 3 ungdomsskolene når de er ferdige med 7. trinn. I tillegg er det en privat 

Rudolf Steinerskole med elever fra 1.-10. trinn.  

 

Sammenlignet med fylket, som har høyere resultater enn landsgjennomsnittet, skårer 

Nesodden kommune på snittet med fylket i nasjonale prøver for i 5. trinn 2013-2014. 

                                                 
12

 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Hentet 11.09.14 
13

 Akershus fylkeskommune statistikkbank. Hentet 11.09.14 



Ungdomstrinnet skårte noe lavere enn fylkesgjennomsnittet i 2013-14, men tilsvarende eller 

bedre enn nasjonalt nivå.
14

  

 

Frafallet i videregående skole var på 23 % i 2010-2012.
15

 Snittet i Akershus er på 21,9 prosent 

i samme periode, og Nesodden ligger i midten av de sju kommunene i Follo. 

 

Det er 34 barnehager i Nesodden kommune i august 2014, hvorav 9 er kommunale og 2 er 

åpne barnehager. Av 113 barnehageplasser i 2009 var 627--456 kommunale og 476 private. I 

2009 var tallene hhv. 456 og 550, totalt 1006.  I 2012 hadde 94,1 % av barn i alderen 1-5 år 

barnehageplass.
16

 Andel minoritetsspråklig barn i barnehagen i forhold til alle barna i 

barnehagen var 4,6 i 2012,
17

  I 2012 ble Heia barnehage etablert og nordre Nesodden. I 2014 

ble Sunnhagen barnehage utvidet med en avdeling på Fjellstrand og Oksval barnehage med en 

avdeling i lokalene til gamle Blomsterveien barnehage. 

 

Næring  

De tjenesteytende næringene dominerer, mens kommunen og Sunnaas sykehus er de største 

arbeidsplassene.  

 

I regional analyse Akershus 2013 rangeres kommunene i NæringsNM. Verktøyet er utviklet 

for å måle hvordan næringslivet presterer i ulike områder i Norge. For å måle 

næringsutviklingen i en kommune, ses det på fire mål: Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og 

næringslivets størrelse.  

 

Nyetableringer i regioner og kommuner blir målt med tre indikatorer:  

i) antall nyregistrerte foretak i forhold til eksisterende antall foretak, 

ii) etableringsfrekvensen fratrukket virkningen av bransjestrukturen og  

iii) vekst i antall foretak.  

Lønnsomheten i kommunens næringsliv blir målt med tre indikatorer:  

i) andel foretak med positivt resultat før skatt  

ii) andel lønnsomme foretak justert for bransjestrukturen, og  

iii) andel foretak med positiv egenkapital. 

Vekst i regionene er målt med tre indikatorer: 

i) andel foretak med omsetningsvekst større enn prisstigningen 

ii) andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen 

iii) andel foretak med vekst i verdiskaping. 

Indikatoren ”næringslivets størrelse” er antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av 

befolkningen.  

 

Nesodden skåret sist år som kommune nr 297 av landets 428 kommuner. Rangeringen for 

hver av de fire indeksene er: Lønnsomhet (318), Vekst(198), Nyetablering (86) og Størrelse 

(421). For ti år siden ville kommunen blitt skåret som nr. 344.  

 

Akershus er pendlerfylket framfor noen i Norge. Det har de siste årene vært en økning i antall 

pendlere ut av kommunen. Flest pendler til arbeidssteder i Oslo eller Follo; hhv. 3.956 og 

4.199 i 2012. Ny forskning viser at Folloinnbyggerne sprer seg også utover Oslo, men det 

                                                 
14

 Udir.no: Skoleporten. Hentet 11.09.14 
15

 Kommunehelsa statistikkbank, fhi.no. Hentet 11.09.14 
16

 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Hentet ned april 2014. 
1717

 Akershus fylkeskommunes statistikkbank. Lastet ned april 2014. 



store flertallet arbeider i sentrum. Det er flere fra Follo enn Asker/Bærum som arbeider i Oslo 

øst.
18

  
 
Pendlingsstrømmer mellom kommuner, med bosted Nesodden19 

Arbeidssted Asker og 
Bærum 

Follo Nedre 
Romerike 

Øvre 
Romerike  

Oslo Totalt 

2005 344 3 872 77 53 3 706 8 052 

2010 448 4 011 72 55 3 849 8 435 

2012 461 4 199 89 59 3 956 8 764 

 

Nesodden ligger på fylkesgjennomsnittet når det kommer til registrerte arbeidsledige.  

Kommunen har hatt en nedgang i registrerte arbeidsledige fra 3,1 i 2005 til 2,3 prosent i 2013. 

I Follo har Frogn, Ås og Oppegård registrert lavere arbeidsledighet i 2013.
20

 

 

Kultur og kreativitet  

I forskningsrapporten Norway in the creative age
21

, rangeres norske kommuner i en 

kreativitetsindeks basert på indekser for talent, teknologi og toleranse. Nesodden kommune 

kommer på 4. plass i denne rangeringen, kun slått av Bærum, Oslo og Asker.  

 

Norsk kulturindeks 2013 finner følgende hovedtrekk ved Nesoddens kulturliv:  

 Nesodden kan med rette kalle seg Norges kunstnerkommune etter tre år på toppen av 

Norsk kultur-indeks innenfor kunstnerkategorien. Kommunen har en kunstnertetthet 

og en SKS-tildeling per inn-bygger på henholdsvis 4,5 og 5,5 ganger så høyt som 

landsgjennomsnittet. Kunstnere i Ås kommune mottar i gjennomsnitt nesten dobbelt så 

mye som kunstnere i Nesodden. Her ligger Nesodden på linje med Follo, men noe 

høyere enn gjennomsnittet for landet. 

 Nesodden får «mye kultur for pengene» på flere av områdene der kommunen har 

høyere utgifter til kultur (som andel av netto driftsutgifter) enn landsgjennomsnittet. 

Kommunen bruker mer på blant annet kulturskole og bibliotek, men gjør det relativt 

godt i disse kategoriene.  

 Det er viktig at kommunen har et bevisst forhold til balansegangen mellom lokale 

tilbud og Oslo-tilbud, spesielt kulturtjenestetilbud som innbyggerne trenger lokalt, for 

eksempel bibliotek, kulturskole og den frivillige kultursektoren. 

 Nesodden rangerer lavt i kategoriene scenekunst, museum, kino og konserter. I 

innbyggerundersøkelsen
22

 2010 og 2013 oppgir innbyggerne i Nesodden at de ikke er 

tilfredse med muligheten for å gå på kino, konsert, teater, samt museum og 

kunstutstillinger. 

 Frivillige aktører i Nesodden kommune mottok lite mva.-refusjon og Frifond-støtte i 

2012. Nesodden har tillegg relativt få medlemmer i korps og kor sammenlignet med 

landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for Follo.  

 Nesodden har lavest bokbestand av de utvalgte kommunene. Tilveksten av bøker er 

relativt god. Både besøkstall og utlånstall er høye i Nesodden, spesielt besøkstallene. 

Siden 2006 er besøket mer en doblet, og økningen har vært på 32 % det siste året (fra 
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 Akershus fylkeskommune nettside 
19

 Akershus fylkeskommune statistikk- og tabellbank. Hentet 26.03.14.  
20

 Akershus fylkeskommune statistikkbank. Hentet 11.09.14 
21

 Norway in the creative age, Irene Tinagli, 2009 
22

 Innbyggerundersøkelsene 2010 og 2013 i regi av Difi 



2011 til 2012). Nesodden ligger godt over landsgjennomsnittet og alle de utvalgte 

kommunene når det gjelder besøk og utlån, kun slått av Ås på besøk. Utlånstallene 

viser også en god trend over tid, selv om det har vært en liten nedgang på 8 % det siste 

året. 

 Kulturskolen i Nesodden har hatt en god økning i antall elever de siste årene, og 

andelen elever er om lag på linje med landsgjennomsnittet. Kulturskoledekningen er 

god, særlig sammenlignet med dekningen i store deler av Akershus, selv om 

Rælingen, Ås og Follo totalt har en høyere dekning. 

 

Å få kultur inn som en naturlig del av barn og unges oppvekst er et satsningsområde for 

kommunen. Satsningen skjer som et samarbeid mellom skole, SFO, kulturskolen og Kultur 

ved ungdom og fritid. Nesoddens kulturskole hadde i 2009 439 elever. Dette utgjør 0,17 

elever per barn i grunnskolealder (6-15 år), om lag det samme som landsgjenomsnittet. Til 

sammenligning var gjennomsnittstallet for Akershus-kommunene 0,19 i 2012, Ås hadde 

høyest dekning med 0,33. Totalt sett har andelen elever i kommunen økt med 31 % fra 2006 

til 2012.  

 

Levekår 

I den siste levekårsindeksen utarbeidet av SSB i 2009 var Nesodden kommune nr. 212 av 

totalt 430 kommuner. Levekårsindeksen har ikke blitt utarbeidet siden 2009. Årsaken er 

metodiske svakheter ved indeksen. Nesodden har for øvrig den høyeste andelen enslige 

forsørgere i Follo.
23

  

 

Lavinntekts husholdninger, uavhengig av alder
24

 
 

 
 

Figur 6: Figuren viser andel personer i husholdninger med inntekt under 60 % av nasjonal 

medianinntekt, beregnet etter EU-skala. EU-skala er en ekvivalensskala som benyttes for å 

kunne sammenligne husholdninger av forskjellig størrelse og sammensetning. Ulike 

ekvivalensskalaer vektlegger stordriftsfordeler ulikt. Studenthusholdninger er ikke inkludert. 
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 Kommunehelsa statistikkbank. Andel eneforsørgere under 45 år. Lastet ned 09.09.14. 
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 Kommunehelsas statistikkbank. Hentet 11.09.14 



 

Kommunebarometeret
25

 skårer hvert år landets kommuner etter en rekke nøkkeltall. Per 

august 2014 ble kommunenes resultat som følger: 

 

Kommune Grunn-
skole 

Eldre-
omsorg 

Barne-
vern 

Barnehage Helse Økonomi Total-
plassering 

Nesodden 18 266 251 418 202 339 66 

Vestby 96 102 62 227 363 91 13 

Oppegård 2 402 124 369 136 246 45 

Ås 55 384 268 262 170 77 61 

Ski 65 196 69 352 222 345 63 

Frogn 30 366 110 385 265 139 79 

Enebakk 203 179 254 347 295 167 203 
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 Måling av alle kommuner, gjennomført av Kommunal rapport. Justert noe etter kommunens reelle 

økonomiske handlefrihet, 



2.2 Analyse av Nesoddensamfunnet 

 

I arbeidet med kommuneplanen er det gjennomført forskjellige prosesser og undersøkelser for 

å danne et bilde av og analysere ulike sider av kommunen. Innbygger- og 

brukerundersøkelser, scenarioseminar, folkemøter og seminarer med administrativ og 

folkevalgt ledelse i kommunen har gitt resultater i form av å peke ut noen temaer som det er 

bred enighet om at kommunen skal prioritere å jobbe med framover.  

 

Kommunestyret gjennomførte høsten 2010 en forenklet SWOT-analyse (styrker, svakheter, 

muligheter, trusler) der utgangspunktet var styrker og svakheter ved Nesoddsamfunnet som 

framkom av innbyggerundersøkelsen. Disse styrkene og svakhetene samsvarer med 

resultatene fra de øvrige medvikningsprosessene som er gjennomført i forbindelse med 

kommuneplanarbeidet.  

 

Styrker Svakheter 
 

Godt bosted og gode levekår 

Godt naboskap og sosialt fellesskap  

Godt kultur- og idrettstilbud 

Ivaretakelsen av natur- landskaps- og friluftsverdiene 

er god 

Bra inntrykk av og erfaring med tjenestene 

Godt kollektivtilbud mot Oslo 

 

Få arbeidsplasser 

Lite tilfredsstillende tilbud innen handel og service 

Få møteplasser 

Teknisk infrastruktur: gang- og sykkelveier, 

veistandard, vann og avløp 

Dårlig kollektivtilbud på tvers av kommunen og mot 

Follo 

 

Kommunestyret analyserte muligheter og trusler i lys av disse styrkene og svakhetene. 

Resultatene er oppsummert i tabellen under i form av de ulike synspunktene som fikk høyest 

skår i den avsluttende avstemmingen. 

 

Muligheter Trusler 
 

Utvikling av Fagerstrand 

Sentral utkant/Urban bygd 

Kortreist hverdag 

Utvikle mulighetene i den lang kystlinjen 

Ta vare på det ”rocka”, hverdagslige og upretensiøse 

Frivillighet 

 

Samferdsel 

Økonomi 

Utbygger- og grunneierinteresser kan være i konflikt 

med fellesskapets interesser. 

Kommunesammenslåing 

At det ikke oppnås politisk samling om løsningene 

Eiendomsforvaltning 

 

 

Resultatene fra SWOT-analysen og de nevnte prosesser og undersøkelser er bearbeidet og 

danner utgangspunktet for valg av innsatsområder i denne kommuneplanen. Disse temaene 

skal kommunen konsentrere innsatsen om og bruke ressurser på i planperioden. 

Innsatsområdene er å anse som uttømmende da de er resultatet av prosesser hvor man har 

prioritert det som ansees som det viktigste i den planperioden kommunen nå går inn i. 

 



For de enkelte innsatsområdene er det formulert mål som konkretiserer hva kommunen, 

innenfor de enkelte innsatsområdene, skal prioritere. Målene tar utgangspunkt i de samme 

analysene, prosessene og undersøkelsene som innsatsområdene er basert på, men tar også 

innover seg at det foreligger planer og politiske vedtak som det er nødvendig å forankre i 

kommuneplanen. 

 

Tabellen under viser åtte innsatsområder fordelt på kommunens fire fokusområder. 

 

Fokusområder Innsatsområder 
 

Samfunnsutvikling 

 

Folkehelse og levekår 

Lokaldemokrati og deltakelse 

Næringsutvikling 

Stedsutvikling  

Kommunikasjon og samferdsel 

Tjenester og brukere Helhetlig tjenestetilbud 

Organisasjon og medarbeidere 

(kommuneorganisasjonen) 

En organisasjon for framtiden 

Økonomi Forvaltning av kommunens ressurser 

 

Når man planlegger for framtiden planlegger man uten å ha alle svar på framtidens 

utfordringer. Scenarioseminaret som ble gjennomført i januar 2009 var bevisstgjørende mht. å 

tenke ulike retninger for samfunnsutviklingen og anskueliggjøre at framtiden kan bli slik eller 

sånn gitt for eksempel ulike scenarioer for økonomisk vekst.  

 

De åtte innsatsområdene bærer denne tankegangen i seg; at kommunen skal konsentrere 

innsatsen om det som gjør lokalsamfunnet robust i forhold til ulike framtidsscenarioer. 

Eksempelvis vil en satsning på kommunikasjon, samferdsel og næringsutvikling gi 

kommunen flere bein å stå på og tydeliggjøre ønsket om å være noe mer enn en bokommune. 

Å løfte folkehelse og levekår fram som tema er å anerkjenne at innbyggerne er den viktigste 

ressursen for et lokalsamfunn, og peke på at helse og levekår i befolkningen har direkte 

relevans for hele bredden av kommunens oppgaver/tjenestetilbud.  

 

 

 

 



3. Innsatsområder og mål 

 

Innsatsområdene og målene sier hva kommunen skal prioritere å jobbe med i planperioden og 

er konkretisert i handlingsprogrammet.  

 

3.1 Innsatsområder og mål for samfunnsutvikling  

Folkehelse og levekår 

Nesodden er en attraktiv kommune å bosette seg i. I innbyggerundersøkelsen skårer vi høyt i 

kategorier som godt bosted, gode levekår, godt naboskap og sosialt felleskap. Skolene våre 

har gode resultater fra nasjonale prøver. Folk i vår kommune er i tillegg fornøyde med det 

fysiske miljøet; den friske lufta, natur-, landskaps- og friluftsverdiene.  

 

Generelle samfunnsmessige utfordringer i form av økende sosiale forskjeller, inaktivitet og 

fedme blant barn og unge, samt en begynnende eldrebølge, berører også Nesodden. Vi 

mangler møteplasser som kan stimulere til folkeliv og aktivitet og vi har en stor 

befolkningsandel som har lange arbeidsreiser. 

 

Mål for innsatsområde folkehelse og levekår: 

 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet 

 Gode skole- og barnehagetilbud 

 Gode helse- og omsorgstjenester 

 Økt fokus på forebygging 

 

 Utjevning av sosiale forskjeller. 

 God kunnskap i befolkningen om livsstil som bidrar til god helse. 

 

 Bevaring av kommunens unike miljøkvaliteter, herunder landskapet, 

friluftsmulighetene og det biologiske mangfoldet. 

 Oppnå god miljøtilstand i kommunens vassdrag, jfr. kommunens miljømål for 

vannforekomster, og sikre rent drikkevann til kommunens innbyggere. 

 

 Gode møteplasser, gode arenaer for kulturopplevelser, idrettsaktiviteter og friluftsliv 

 

Lokaldemokrati og deltakelse 

Nesodden kommune er et fellesskap som omfatter alle innbyggerne. Dette 

befolkningsfellesskapet bør i økende grad involveres i beslutningsprosessene, blant annet ved 

å ta i bruk flere demokratiske arbeidsmåter.  

 

Et godt fungerende demokrati forutsetter god kontakt mellom de folkevalgte og alle grupper 

av innbyggere, organisasjoner, foreninger og privatpersoner, også mellom valgene. Når 

befolkningen involveres i beslutningsprosessene før vedtakene fattes, får flest mulig 

anledning til å være med på å påvirke utviklingen i sitt nærmiljø og i kommunen.  

 

Prosessene skal foregå nær dem det gjelder, slik at muligheten for medvirkning blir reell.  

 



Frivilligheten skal gis gode vilkår. De mange lokale velforeningene er et viktig utgangspunkt 

for kommunikasjon mellom kommunen og beboerne, og for ivaretakelse og utvikling av 

lokale møteplasser, nettverk og sosiale fellesskap. 

 

Mål for innsatsområde lokaldemokrati og deltagelse: 

 Frivilligheten er mangfoldig og sterk 

 Lokaldemokratiet utvikles ved å ta i bruk flere demokratiske arbeidsmåter 

 Bedre brukermedvirkning 

Næringsutvikling 

Nesodden har lite næringsliv i forhold til folketallet. Nesodden er en pendlerkommune. Den 

store utpendlingen er en konsekvens av et attraktivt arbeidsmarked i Oslo-området, men den 

gir også miljømessige og sosiale utfordringer.  

 

Samtidig har vi et særpreg som gir et unikt potensial for utvikling av nye næringer. Vi har en 

høyt utdannet befolkning og er den kommunen i landet med størst andel kunstnere, musikere 

og forfattere. Vi har et stort kompetansemiljø innenfor helse/rehabilitering i tilknytning til 

Sunnaas sykehus og muligheter for etablering av kystnæringer, der bl.a. Svestad vil være et 

viktig utviklingsområde. 

 

I en betydelig del av disse virksomhetene er menneskenes kompetanse og kreative egenskaper 

den viktigste ressursen. Kombinasjon av bomiljøkvaliteter og lokalisering midt i landets 

politiske, kulturelle og økonomiske sentra har bidratt til vår profil som bosted og arbeidssted 

for kreative mennesker. Dette er en betydelig styrke. Derfor er det god næringspolitikk å ta 

vare på Nesoddens grønne særpreg.  

 

Mål for innsatsområde næringsutvikling: 

 Legge til rette for lønnsomhet og vekst for nyetablerere og eksisterende næringsliv på 

Nesodden. 

 At Nesoddens særpreg og spesielle kvaliteter blir en styrke for vår tiltrekningskraft på 

befolkningsgrupper som representerer viktige vekstområder i framtidens næringsliv. 

 Beholde et levende lokalsamfunn på Nesodden 

 

Stedsutvikling 

Nesodden har bevart viktige kvaliteter i en grad som er sjelden i Oslos nærområde, med en 

variasjon i miljøer som er ganske unik. Vi har et bredt spenn av gode bomiljøer. Vi har alle 

kort vei til sjø, skog, kulturlandskap og til byen. Vi bor i en kommune som er landlig og urban 

på samme tid, og kan ha glede av så vel bygdelivets mange kvaliteter som det storbyen kan 

tilby. 

 

Det er et overordnet mål å ta vare på og videreutvikle Nesodden som et levende lokalsamfunn 

og en god levekommune, både for dagens befolkning og nye innbyggere. Det store 

utbyggingspresset i Osloregionen gjør det nødvendig å sikre størst mulig grad av helhetlig 

planlegging og styring av utviklingen, slik at ikke viktige verdier går tapt. 

 

Mål for innsatsområde stedsutvikling: 

 Attraktivt kommunesenter på Tangen med Tangenten (det nye flerbrukshuset) som 

motor for sentrumsutviklingen, jfr. punkt 6.1 i del III. 



 Utvikling av Fagerstrand til et spennende tettsted med et tydelig lokalsenter, jfr. punkt 

6.1 i del III. 

 Befolkningsutvikling tilpasset grende- og infrastruktur 

 Utvikling av bolig- og næringsområder som støtter opp om et godt kollektivtilbud 

 Være bevisst på balansen mellom urbane og grønne kvaliteter 

 Bevare Nesoddmarka og de grønne lungene og øke allmennhetens tilgang til 

strandsonen. 

 100 nye boliger per år med variasjon i boligtype, boligstørrelse, eierform og pris 

 Energinøytrale utbyggingsområder der energibruk og utslipp søkes redusert så mye 

som mulig eller helt. 

 Ved planlegging og regulering av boligområder i nærheten av kollektivpunkt vurderes 

muligheten for delvis eller helt bilfritt område. 

 Det skal legges til rette for etablering av flere småbåthavner for å dekke eksisterende 

og framtidig behov. 

 

Kommunikasjon og samferdsel 

Nesodden har en kollektivandel på 38 %
26

 og er med det den kommunen i Akershus med 

høyest andel kollektivreisende. Dette veletablerte og miljøvennlige reisevanemønsteret må 

anerkjennes gjennom en langsiktig utvikling av båttilbudet i kombinasjon med en styrking av 

busstilbudet internt i kommunen og mot Follo.  

 

Ettersom befolkningen vokser, og utbygging i noen grad forskyves sørover i kommunen, 

aktualiseres spørsmålet om å avlaste Nesoddtangen brygge og reetablere båttrafikk med flere 

anløpssteder på begge sider av Nesodden.  

 

Innbyggerne i kommunen har få biler sammenlignet med gjennomsnittet for Akershus og 

landet som helhet. Antall innbyggere per personbil i Nesodden er 2,5 Akershus 1,9 og Norge 

2,1.
27

  Dette underbygger nødvendigheten av et godt kollektivtilbud for kommunens 

innbyggere. 

 

Det er behov for et sammenhengende gang- og sykkelveinett som gjør det trygt og attraktivt å 

gå og sykle til aktiviteter og gjøremål i hverdagen. Det er i tillegg behov for en gjennomgang 

av vårt hovedveinett og våre innfartsveier i lys av kommunens arbeid med å tilrettelegge for 

næringsutvikling i kommunen. Spesielt er det viktig å få fortgang i etableringen av ny 

adkomstvei til kommunen. 

 

Godt utbygd elektronisk kommunikasjon er et viktig virkemiddel for næringslivet og er 

avgjørende for innbyggernes muligheter for samfunnsdeltakelse og tilgang til tjenester på nett. 

I deler av kommunen er dekningsgraden på bredbånd ikke tilfredsstillende. 

 

Beslutningsmyndigheten på samferdselsområdet ligger hos fylkeskommunen, dvs. økonomi 

til kollektivtrafikken, utforming av rutetilbud og lignende. Kommunens virkemidler på dette 

området er derfor begrensede, men kommunen skal være samarbeidspartner, pådriver og 

tilrettelegger for ønsket utvikling. 
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Mål for innsatsområde kommunikasjon og samferdsel: 

 Et godt kollektivtilbud på Nesodden og mellom Nesodden – Oslo, Lysaker, Ski og Ås 

 Økt vekt på fjorden som transportvei. 

 Sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene i kommunen 

 Redusert behov for bilbruk 

 Infrastruktur som fremmer ønsket næringsutvikling og som er i henhold til 

kommunens klimamål  

 Forbedre kommunens veiforbindelse i sør gjennom Frogn i henhold til vedtatt 

kommunedelplan for Rv 156 Nesodden Bråtan – Tusse 

 God tilgang til bredbånd, mobil og annen elektronisk kommunikasjon  

 

3.2 Innsatsområde og mål for tjenester og brukere 

 

Helhetlig tjenestetilbud 

Nesodden kommune har et bredt spekter av tjenester. Kommunen skal jobbe for fortsatt høy 

kvalitet på tjenestene og bedre servicen gjennom et mer helhetlig tjenestetilbud. Potensialet 

som ligger i økt samarbeid, bruk av elektroniske løsninger og aktiv bruk av kvalitetssystemet 

skal utnyttes.  

 

Mål for innsatsområde helhetlig tjenestetilbud: 

 Kommunale tjenester skal gi befolkningen minst like godt eller bedre tilbud enn 

dagens 

 Samarbeid internt, interkommunalt, med spesialisthelsetjenesten og frivillig sektor 

 Brukermedvikning og dialog 

 Nesodden – en E-kommune: kommunen tilbyr et bredt spekter av elektroniske 

tjenester 

 Alle med behov for ordinær sykehjemsplass skal få tilbud i egen kommune. 

 Hjemmetjenestene skal styrkes, og de manglende trinnene i omsorgstrappen bygges. 

 Forebyggende arbeid i barnehager og skole skal styrkes. 

 Kommunen skal legge til rette for at de som ikke har økonomi til å klare 

boligmarkedet skal ha bolig. 

 Ingen skal behøve å være bostedsløse. 

 Bidra til bedre sosialt sikkerhetsnett slik at færre innbyggere blir definert som fattige. 

 

3.3 Innsatsområder og mål for organisasjon og medarbeidere 

En organisasjon for framtiden 

Den viktigste ressursen for Nesodden kommune som organisasjon er medarbeiderne. I 

medarbeiderundersøkelsen skårer kommunen bl.a. høyt på tilfredshet med ledelsen, faglig og 

personlig utvikling, samarbeid og trivsel med kollegene. Nesodden kommune går nå inn i en 

fase med endringer. Nytt kommunehus og omstrukturering av kommuneorganisasjonen vil gi 

muligheter og utfordringer. I denne fasen vil kommunen utvikle en lærende, innovativ og 

engasjert organisasjon – en organisasjon der samarbeid og stolthet over egen arbeidsplass står 

sentralt.  

 



Mål for innsatsområde en organisasjon for framtiden:  

 Nesodden kommune rekrutterer, beholder og utvikler kompetente medarbeidere. 

 Organisasjonen er lærende, innovativ og engasjert. 

 Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har 

rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte. 

 Kommunen skal ha et høyt antall lærlinger samt tilbud om etter- og videreutdanning 

for medarbeidere som ønsker det. 

 

3.4 Innsatsområde og mål for økonomi 

Forvaltning av kommunens ressurser 

Kommunen rår over store ressurser, både i form av eiendommer og bygningsmasse, de årlige 

inntekter i form av skatter, avgifter og statlige overføringer, og ikke minst den kapitalen som 

kommunens over tusen ansatte utgjør. Både miljøets tåleevne og fremtidige generasjoners 

behov tilsier en langsiktig og økonomisk forvaltning av disse samlede ressursene. 

 

De økonomiske rammene for kommunen blir styrt av staten gjennom fastsetting av skattøre, 

overføring av rammetilskudd og tildeling av øremerkede tilskudd.  

 

Nesodden kommune har en lavere andel av frie inntekter pr innbygger enn sammenlignbare 

kommuner i kommunegruppe 07. Denne gruppen består av 34 mellomstore kommuner med 

lave bundne kostnader pr innbygger og lave frie disponible inntekter.  

 

Bakgrunnen for at Nesodden kommune mottar mindre frie inntekter er at inntektssystemets 

kriterier (befolkningssammensetning, geografi mv.) tilsier at det skal være rimeligere å 

produsere tjenester for innbyggerne i Nesodden enn for de andre kommunene. Dette 

innebærer at det er nødvendig med strenge prioriteringer, og at utgiftene til 

tjenesteproduksjon i gjennomsnitt må være lavere pr innbygger enn sammenlignbare 

kommuner. 

 

Nesodden kommune vil få en sterk økning i gjeldsandelen mot slutten av gjeldende 

økonomiplanperiode. Dette betyr at en større del av inntektene må gå til dekning av renter og 

avdrag enn det tilfellet er for sammenlignbare kommuner. 

 

Mål for innsatsområde forvaltning av kommunens ressurser: 

 En sunn kommuneøkonomi som gir de folkevalgte handlefrihet 

 En fornuftig og bærekraftig økonomiforvaltning, der dagens økonomiske disposisjoner 

ikke i vesentlig grad reduserer valgmulighetene for framtidige folkevalgte 

 Øke evnen til å møte svingninger i inntekts- og utgiftsnivået ved å styrke netto 

driftsresultat i kommende planperioder 

 Levere gode tjenester kostnadseffektivt 

 Kommunen skal ikke innføre nye egenandeler på nødvendige helsetjenester. 

 Selvfinansieringsgrad på investeringene på minimum 25 %. 

 Godt vedlikehold av kommunens bygg og anlegg 

 Klimavennlig drift av kommunen 

 

 

 



4. Handlingsprogram 

 

Kommuneplanen skal i henhold til plan- og bygningslovens § 11-1 ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire 

påfølgende år eller mer. Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen. 

Målstyring og handlingsprogram 

Nesodden kommune vedtar årlig Økonomiplan med budsjett og handlingsprogram. Fra 2010 er det innført målstyring i budsjettet.  

Kommuneplanens samfunnsdel vil være styrende for hvilke årlige mål kommunen setter seg i et handlingsprogram. Fokusområdenes 

innsatsområder og målsettinger må konkretiseres i mest mulig tydelige målbare mål i økonomiplanens handlingsprogram. 

 

 

Kommunen ønsker en styrt utvikling innenfor sine fokusområder: samfunnsutvikling, tjenester og brukere, organisasjon og medarbeidere, 

økonomi. Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet og øvrige planer skal være forankret i denne. I tabellen under gis en oversikt 

over vedtatte planer, behov for rullering av planer og utarbeidelse av nye planer i den første fireårsperioden 2011-2015.  

 

 

Planens navn Planens innhold Planperiode/ 

vedtaksår 

Behov for 

rullering av 

planen 

Planen er 

under 

utarbeidelse 

Ny plan Oppstart 

av 

planarbeid 

Kommuneplan Overordnet plan for kommunens 

virksomhet og arealbruk 

2007-2019 X X   

Økonomiplan/Budsjett Fullstendig økonomisk 

styringsdokument.  

2012-2014 Planen rullers hvert 

4. år, mens budsjett 

og 

handlingsprogram 

vedtas årlig. 

  2011 

       

Barnehageplan Overordnet plan for kommunens 

barnehagetilbud, med fokus på 

full barnehagedekning og god 

kvalitet 

2007-2010 X X   



”Lære og lære” - Plan for 

kvalitetsutvikling i 

grunnskolen  

Utviklingsområder for 

grunnskolene 

2007-2010 Revideres årlig    

Skoleplan ”Lære for livet” – Plan for 

kvalitetsutvikling i skoleverket på 

Nesodden 

   X 2011 

Gnist, plan for varig 

videreutdanning 

Videreutdanning for lærere i 

grunnskolen 

2009-2012 Revideres årlig    

Demokratiarbeid for barn og 

unge 

Overordnet plan for oppvekst    X 2011 

Plan for seksjon ungdom og 

fritid 

Systematisere/videreutvikle 

aktivitetstilbudet til ungdom. 

Beskriver grunntenkningen bak 

ungdomsarbeidet og er grunnlag 

for helhetlig og langsiktig arbeid 

med og for ungdom i kommunen. 

2007-2010 X   2011 

Plan for arbeid mot rasisme Ikke avklart    X Ikke avklart 

       

Plan for psykisk helsearbeid Plan rettet mot mennesker med 

psykiske lidelser i alle aldre. 

Forebyggende psykisk helse også 

inkludert. 

2007-2010 X    

Helhetlig plan for pleie og 

omsorgsfeltet 

Plan som beskriver ulike 

aktiviteter og botilbud rettet mot 

eldre og andre som har krav på 

tjenester etter lovgivningen. 

Forebyggende arbeid vektlegges. 

 

  X X  

Plan for omsorgsboliger og 

aktivitetsenter rettet mot 

psykisk utviklingshemmede 

Plan som skal beskrive utbygging 

av boliger og aktivitetssenter for 

psykisk utviklingshemmede 

lokalisert i Skoklefallåsen 

  X X  



Ruspolitisk plan Oversikt over forebyggende 

aktiviteter og innsatsområder 

2011-2019  X X  

Boligsosial handlingsplan Plan for kommunens arbeid med 

tilrettelegging for bolig til unge 

førstegangsetablerere, 

eldre/trygdede og vanskeligstilte 

2004-2011 X X   

       

Strategisk næringsplan Plan for næringsutvikling 2011-2023     

Kulturplan Visjon, mål og satsningsområder 

for utvikling av kulturkommunen 

2007-2018 X   2011 

Kommunedelplan for idrett 

og friluftsliv 

Langsiktig plan for utvikling av 

tilbudet innen idrett og friluftsliv 

2005-2016    2011 

       

Hovedplan for drikkevann 

og vannmiljø  

Overordnet plan for utvikling av 

vann- og avløpssystemer. 

Beskriver tiltak fram til 2016. 

2009 X   2013 

Områdeplaner for etablering 

av vann- og avløpssystemer 

Plangrunnlag for etablering av 

vann- og avløpssystemer i 

henhold til Hovedplan for 

drikkevann og vannmiljø 

   X 2012 

       

Klimaplan  Overordnet plan med mål og 

tiltak innen klima, energi og 

miljø 

2009-2030 X   2013 

Forvaltningsplan for 

kommunale eiendommer 

Langsiktig plan med mål og tiltak 

for å ivareta kommunal eiendom 

   X 2012 

Samferdselsplan Plan for kollektivtransport, 

hovedveinett, gang- og 

sykkelveier 

   X 2012 

Vei- og 

trafikksikkerhetsplan 

Langsiktig plan med mål og tiltak 

for å ivareta kommunens veinett 

og skape sikker trafikkavvikling 

   X 2011 



       

IKT-strategi Overordnet plan for IKT-strategi 2006-2009 X  Vurderer 

ny plan 

2012 

IKT-policy Overodnet policy for IKT-

sikkerhet 

2006 X   2012 

Arkivplan Plan som viser arkivbestand, -

organisering og -struktur samt 

regler og eventuelle 

handlingsplaner 

Ikke formelt 

vedtatt 

  X 2011 

Kommunikasjonsplan Plan for kommunens strategiske 

kommunikasjonsarbeid 

1998   X 2011 

       

Arbeidsgiverstrategi Hvordan rekruttere og beholde 

medarbeidere med riktig 

kompetanse 

2009     

Lønnspolitisk 

handlingsprogram 

Overordnede retningslinjer for 

fastsettelse av lønn i Nesodden 

kommune 

2010     

Seniorpolitisk handlingsplan Handlingsplan for å unngå tidlig 

pensjonering av 

nøkkelmedarbeidere 

  X X  

Kompetanseutviklingsplan Hvordan til enhver tid ha 

medarbeidere med rett 

kompetanse i forhold til 

oppgavene som skal gjøres 

   X  

       



Del III Planbeskrivelse – kommuneplanens arealdel 
 



5. Nesodden i regionen 

 

5.1 Regionale føringer for arealutviklingen 

Follokommunene har i flere år arbeidet med samordning av kommuneplanene. Bakgrunnen er 

et ønske om at arealplanleggingen skal henge bedre sammen på tvers av kommunegrensene.  

 

Kommunene er enige om at arealutvikling og utbyggingsmønster i Follo skal baseres på 

prinsippene om en bærekraftig utvikling, der et arealeffektivt utbyggingsmønster, bevaring av 

naturgrunnlaget og tilrettelegging for miljøvennlig transport står sentralt. I regi av Follorådet 

er det utarbeidet regionale føringer for temaene utbyggingsmønster, grønne områder og 

transportsystem, som er lagt til grunn for rulleringen av Nesoddens kommuneplan. 

 

5.2 Plansamarbeid i Oslo og Akershus 

Det er etablert et plansamarbeid i Oslo og Akershus for temaene areal og transport. Den 

bærende ideen for samarbeidet er at man i hovedstadsregionene skal styre mye av veksten til 

utvalgte byer og tettsteder ved de viktigste transportaksene. Som hovedregel skal ny 

utbygging skje innenfor den eksisterende byggesonen i form av fortetting og transformasjon 

av arealer.  

 

Boligbyggingen skal i stor grad tilknyttes byer og tettsteder langs det eksisterende 

kollektivnettet. Ryggraden i en slik utvikling vil være skinnegående kollektivmidler og et 

veisystem med god framkommelighet for kollektivtrafikken. Et av målene med en slik 

konsentrering av veksten er å sikre sammenhengende grønnstruktur, grønne korridorer 

mellom tettstedene og sette grenser mellom tettstedsutvikling og jordbruks-

/skogbruksområder.  

 

5.3 Nesoddens rolle i regionen 

Nesodden er i en særstilling med Nesoddsambandet som viktigste transportakse for 

persontrafikk. Nesoddtangen brygge er Norges mest trafikkerte bussterminal og med 2,5 mill 

årlige båtpassasjerer og en kollektivandel på 38 %, ligger Nesodden langt foran de øvrige 

Akershus-kommunen m.h.t. miljøvennlige reisevaner.  

 

Kommunens rolle i regionen vil være å støtte opp under dette reisevanemønsteret og 

eksisterende og nye kollektivtilbud gjennom vår arealpolitikk. Vi skal ha en kollektivbasert 

utvikling av bolig- og næringsområder i kommunen. Til gjengjeld forventes det at 

kommunens høye kollektivandel anerkjennes og belønnes gjennom en langsiktig utvikling av 

båttilbudet i kombinasjon med en styrking av busstilbudet internt i kommunen og mot Follo. 

Alternativet til et godt båtbasert kollektivtilbud på Nesodden vil være negativt for regionen i 

form av økt belastning på innfartskorridorene mot Oslo. 

 



6. Prinsipper for utbygging og bevaring 

 

Nesoddens identitet er knyttet til kommunens landlige omgivelser og sjønære beliggenhet i 

kombinasjon med en urban befolkning med lett tilgang til alle de tilbudene hovedstaden gir. 

 

Kommunen har vært preget av betydelig utbygging gjennom svært mange år, men til tross for 

dette har viktige natur- og kulturmiljøer vært beholdt over det aller meste av kommunen, i 

større grad enn det som har vært tilfelle i mange andre vekstkommuner. Et slikt 

utbyggingsmønster er viktig å opprettholde. Som følge av forventet økende befolkningspress i 

hovedstadsregionen, vil dette kreve stadig større planleggingsinnsats og styringsvilje. 

 

Grendestrukturen er et viktig premiss for areal- og befolkningsutviklingen i kommunen. 

Grendeskolene er sentrale i opprettholdelsen av denne strukturen. Skolekretsene består likevel 

gjerne av flere mindre lokalområder. Selv om verken båtanløp, postkontor, kiosk, butikk, 

idrettslag og lignende er opprettholdt på dette nivået, eksisterer områdene som har utviklet seg 

omkring disse institusjonene fremdeles som viktige strukturer og utgangspunkt for lokal 

tilhørighet. Dette kommer ikke minst til uttrykk i nettverket av velforeninger. 

 

Nesodden har en sterk kollektivtrafikk-kultur og en miljøbevisst befolkning. Kommunen har 

vedtatt ambisiøse klimamål der fysisk planlegging er et viktig virkemiddel. 

 

Kommunens utbyggingsområder befinner seg i et belte mellom Nesoddmarka og strandsonen. 

Som hovedregel skal ny utbygging skje innenfor den eksisterende byggesonen i form av 

fortetting. Nesodden har i tillegg store arealreserver i form av områder med fritidsboliger som 

i et langsiktig perspektiv og etter en planlagt utvikling kan gjøres om til boligområder. Endret 

bruk av bebygde arealer, såkalt transformasjon, kan være aktuelt i sentrumsnære områder. 

 

Fagerstrand har større tilgjengelige arealer enn for øvrig i kommunen, og det kan være aktuelt 

å tenke annerledes om den videre utviklingen her enn i de andre grendelagene på Nesodden. 

 

Det er behov for å styrke sentraene i kommune og skape flere møteplasser. 

Arealplanleggingen skal legge til rette for en kortreist hverdag der behovet for bruk av bil til 

daglige gjøremål reduseres. 

 

Nesoddmarka skal bevares og ytterligere nedbygging av strandsonen skal unngås. Det 

biologiske mangfoldet i kommunen skal ivaretas. 

 

 

 

 

 



6.1 Senterstruktur 

Nesodden trenger en tydeligere senterstruktur. Det er ønskelig å utvikle levedyktige sentre 

som kan dekke befolkningens behov for handel og service og slik redusere handelslekasjen ut 

av kommunen. For å kunne utvikle sterke sentre er det viktig med god tilgjengelighet for alle 

befolkningsgrupper. 

 

Samtidig er det et mål å ivareta og utvikle de helt lokale møteplassene, enten det dreier seg 

om uformelle møteplasser som løkker, lekeplasser, brygger, badeplasser og forsamlingshus, 

eller mer organiserte tilbud. Det må tas høyde for at ulike aldersgrupper etterspør ulike 

møteplasser. Til syvende og sist handler det om å ha nærmiljøer som er preget av 

oversiktlighet og menneskelige dimensjoner. 

 

Nesodden har følgende seks sentre: 

Grendesenter  Lokalsenter Kommunesenter 
 Berger (Skoklefall) 

 Jaer (Kirken/Løes) 

 Bjørnemyr 

(Bjørnemyr/Sunnås) 

 Fjellstrand 

 Fagerstrand   Tangen  

 

Kommunesenter 

Kommunesenteret på Tangen skal være for hele kommunens befolkning og styrkes som det 

administrative, kulturelle, handels- og servicemessige tyngdepunktet i kommunen. Målet er et 

attraktivt kommunesenter med Tangenten (det nye flerbrukshuset) som motor for 

sentrumsutviklingen.  

Lokalsenter 

Lokalsenteret Fagerstrand skal være kommunens senter sør i kommunen. Utvikling av 

Fagerstrand til et spennende tettsted med et tydelig sentrum er et mål. Lokalsenteret skal 

dekke behovet for handel og service for befolkningen i søndre del av Nesodden kommunen og 

nordre del av Frogn. 

Grendesentre 

Grendesentrene skal inneholde et minstetilbud av tjenester, butikker og møteplasser for 

daglige behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabellen under illustrerer hvilke funksjoner og tjenester som kan innpasses i senterne med 

nærområde. Det legges opp til at alle sentrene skal kunne tilby funksjonene i kolonne 1 og at 

lokalsenteret på Fagerstrand i tillegg skal kunne tilby funksjonene i kolonne 2. 

Kommunesenter Tangen skal kunne tilby alle funksjonene. 

 
Grendesenter 

Grunnfunksjoner 

Lokalsenter 

Tilleggsfunksjoner 1 

Kommunesenter 

Tilleggsfunksjoner 2 

Handel 

 Butikker og tjenester for 

daglige behov 

 Frimerkesalg/postkasse 

 

 Butikker og tjenester 

for mer spesialiserte 

behov 

 Postkontor/post i butikk 

 Minibank 

 Kafe/restaurant 

 Bensinstasjon 

 

 Fagbutikker og 

spesialisttjenester 

 Kjøpesenter 

 Postkontor 

 Bank 

Næring 

 Småskala næring som ikke 

genererer mye biltrafikk 

  

 Næringssenter/næringshag

e 

Offentlig administrasjon 

 

  

 Rådhus 

 NAV-kontor 

Utdanning og kultur 

 Barneskole 

 Barnehage 

 Grendehus/forsamlingslokal

e 

 

 Ungdomsskole 

 Fritidsklubb  

 

 Bibliotek 

 Kulturskole 

 Kulturhus 

Helse 

 Skolehelsetjeneste 

 

 Helsestasjon 

 Legesenter 

 Tannlege 

 Apotek 

 Omsorgsboliger 

 

 Spesialisthelsetjenester 

Utearealer, idrett og friluftsliv 

 Nærlekeplasser 

 Idrettsbane 

 Badestrand 

 

 Torg 

 Idrettsanlegg/idrettshall 

 

Kollektivtransport 

 Stoppested for lokalbuss 

  

 Kollektivknutepunkt  

 

 



Del IV Planbestemmelser 
 



7. Plankart og planbestemmelser 

 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen. Den setter rammer 

og betingelser for nye reguleringsplaner og for byggesaksbehandlingen. Kommuneplanens 

arealdel med bestemmelser skal bidra til forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og 

utbyggere. 

 

Kommuneplanens arealdel består av følgende materiale: 

Bestemmelser 

Generelle bestemmelser §§ 1-6 

Bestemmelser til arealformål §§ 8-11 

Bestemmelser til hensynssoner §§ 12-14 

Retningslinjer 

Kart 

Kommuneplanens arealdel med 

hensynssoner: 

Bevaring naturmiljø 

Nesoddmarka  

 

Bevaring kulturmiljø 

Krav om sosial- og teknisk 

infrastrtur (rekkefølgekrav) 

Sone for båndlegging 

Sone for båndlegging etter 

annet lovverk 

Krav om felles planlegging 

H560_1 

H560_2, H560_3 og 

H560_4 

H570 

 

H440 

H710 

 

720 og 730 

H810 

Hensynssoner: Flomsoner  

 Reguleringsplaner som 

fortsatt skal gjelde 

 

Temakart: Rammeplan for avkjørsler 

m/bestemmelser 

 

 

 

7.1 Planbestemmelser  

Generelle bestemmelser (pbl. § 11-9) 

 

§ 1 Krav om reguleringsplan (pbl. § 11-9 pkt. 1) 

 

1. Innenfor byggeområdene skal arbeid og tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens §§ 20-

1, 20-2, 20-3 og 20-4, samt fradeling til slike formål ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

 

Føringer til planbestemmelsen: 

A. All utbygging utenfor regulerte områder vil kreve dispensasjon etter plan- og 

bygningslovens § 19.  

B. Dispensasjon vil ikke kunne påregnes gitt for tomtedeling og forhold som: 

 vil vanskeliggjøre en god areal-/reguleringsmessig utforming av området (trafikk, 

trafikksikkerhet, atkomstforhold, byggegrenser, friområder, stier, teknisk infrastruktur 

og tjenester, beredskap, etc.) 



 vil medføre en forringelse av miljøverdier (landskap, natur, friluftsliv, kulturminner/-

miljø) 

 vil redusere interne områdekvaliteter (utsiktsforhold, strøkets karakter, etc.) 

 

C. Tiltak som i større grad kan gi mulighet for dispensasjon er, arealmessig sett (BYA): 

mindre tilbygg, underbygg, oppføring av garasje, reparasjon av bestående byggverk i henhold 

til pbl. § 31-2, fasadeendringer som ikke bryter med strøkets karakter.  

 

2. Kommunen kan kreve at områderegulering skal foreligge før detaljregulering, der dette 

anses som hensiktsmessig. 

 

3. Det kreves ikke dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19 for å bygge mindre 

frittliggende bygninger som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til 

beboelse, med samlet BYA inntil 15m2. 

 

4. Minste tomtestørrelse angitt i reguleringsplaner gjelder som begrensing til maksimalt 2 

boenheter pr tomt. Muligheten for å legge til rette for flere boenheter enn dette må avklares 

gjennom detaljregulering. 

  

§ 2 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler (pbl. § 11-9 pkt.2 og § 17-2) 

 

1. Utbyggingsavtaler kan forhandles og inngås når partene ser felles nytte av en slik avtale 

med henblikk til forutsigbar og hensiktsmessig utbygging av et område, som har grunnlag i 

kommunens planmyndighet og gjelder gjennomføring av kommunal arealplan. 

 

2. Det kan forhandles og inngås utbyggingsavtaler innenfor hele Nesodden kommune. 

 

3. Utbyggingsavtalen kan omhandle tiltak og forhold som er nødvendige for gjennomføring 

av planvedtak. Dette kan omfatte tiltak og forhold både innenfor og utenfor planområdets 

begrensing. 

 

4. Det kan avtales om: 

 Teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon, energiløsninger, veg, parkering, 

gang-/ sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak mm. 

 Grønnstruktur, friområder, fellesarealer, utearealer med tilhørende møblering og 

utstyr, parker og plasser, turveger og stier, anlegg for lek, idrett og friluftsliv 

 Kulturanlegg, kulturminner og kulturmiljøer 

 Krav om tiltakets utforming 

 Kvaliteter og detaljutforming i bygg og anlegg 

 Tiltakets arkitektur og estetikk 

 Antall enheter, største og minste boligstørrelse 

 Livsløpstandard og universell utforming 

 Miljøtiltak som støytiltak, inneklima, miljøoppfølgingsprogram, tiltak mot radon mm. 

 Overdragelse, kjøp- og makeskifte av grunn 

 Fortrinnsrett til kjøp av boliger til markedspris 

 Forskuttering av kommunale tiltak 

 Utbyggingstakt 

 Organisatoriske tiltak som etablering av velforeninger, drift og vedlikehold av private 

anlegg etc. 



 Økonomiske bidrag 

 

 

§ 3 Krav til tekniske løsninger (pbl. § 11-9 pkt. 3) 

  

1. I henhold til pbl. § 11-10 nr 4. skal utbygging ikke skje før avkjøring til fylkesveier er 

ivaretatt i forhold til de holdningsklasser som er inntatt som bestemmelser i gjeldende 

rammeplan for avkjørsler for kommunen. Ny og utvidet bruk av eksisterende avkjørsler fra 

fylkesveinettet må også skje i henhold til rammeplanen. Det henvises til eget temakart med 

bestemmelser. 

 

2. Ved bygging av flere enn 20 boenheter innenfor samme område, i form av feltutbygging, 

eller nye næringsbygninger, skal det vurderes å legge til rette for vannbåren varme samt 

kretsløpsbaserte avløpsløsninger. 

 

3. Ved nye tiltak skal lokal overvannshåndtering, for eksempel ved at overflatevann ledes til 

terreng og ved bruk av grønne tak, benyttes der dette er mulig. Med grønne tak menes tak som 

har taktekke av vegetasjon. Ved større tiltak kreves fordrøyning før eventuell tilkobling til det 

kommunale overvannsnettet. 

 

4. Ved bygging av nye bygninger på mer enn 1000m
2
, skal bruk av grønne tak vurderes.  

 

5. I forbindelse med nye reguleringsplaner eller tiltak, skal det redegjøres for forholdet til 

avrenning fra området før og etter utbygging. Det skal beskrives hvordan regnvann og 

overflatevann skal håndteres. Forventet nedbør skal beregnes fra ferske data generert fra 

Metrologisk institutt. Intensitet for nedbør bestemmes ut fra mest ugunstige tilfelle. Beregnet 

gjentaksintervall for overbelastning av overvannsystemet for et område eller et enkelt tiltak 

skal følge preaksepterte verdier, f.eks. fra Norsk Vann eller NS-EN 752. I tillegg til intern 

håndtering med infiltrasjon og fordrøyning, skal det planlegges med trygge flomveier. Nye 

tiltak skal ikke hindre eksisterende flomveier. 

 

6. Ledninger i nye tiltak, som skal overtas og driftes av kommunen, skal dimensjoneres slik at 

anlegget håndterer en 50 års flom. 

 

7. Ved bygging av nye veier som har offentlig funksjon eller oppgradering av eksisterende 

veier som har offentlig funksjon skal Statens Vegvesens håndbøker N100 og N200 benyttes. 

Nye veier skal bygges med veilys. 

 

§ 4 Bestemmelser om barns interesser (pbl. § 11-9 pkt. 5) 

 

1. Det skal avsettes plass til 1 da. lekeareal pr. 50 da. regulert boligområde eller 20 m
2
 pr. 

boligenhet. Lekearealet skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

 

2. Hvis leke- og oppholdsområder for barn og unge omdisponeres, skal det etableres et 

fullverdig erstatningsareal. Dette gjelder også for areal som ikke er regulert, j.fr. RPR for å 

styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 

§ 5 Universell utforming (pbl. § 11-9 pkt.5) 

 



1. I all plan- og byggesaksbehandling skal det redegjøres for hvordan universell utforming er 

ivaretatt. Prinsippene for universell utforming skal følge til enhver tid gjeldende krav. 

 

2. Det skal særlig legges vekt på å legge til rette for universell utforming i områder og 

bygninger som er offentlig tilgjengelige. 

 

§ 6 Bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag (pbl § 11-9 pkt. 5) 

 

I områder langs vassdrag, herunder vannførende bekker og tjern, er det ikke tillatt å føre opp 

ny bebyggelse og andre byggverk eller varige konstruksjoner i en avstand på henholdsvis 15 

og 30 meter fra strandlinjen. 

 

§ 7 Biologisk mangfold (pbl. § 11-9 pkt. 6) 

 

1. Lokalitetene for biologisk mangfold skal sikres gjennom framtidige kommunedelplaner 

og/eller reguleringsplaner. I områder hvor det foreligger godkjent reguleringsplan, skal 

lokaliteter for biologisk mangfold, i den grad det er mulig, søkes ivaretatt gjennom 

byggesaksbehandlingen. Ved søknader om dispensasjon, skal forholdet til det biologiske 

mangfoldet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Bestemmelser til arealformål (pbl. §§ 11-9, 11-10 og 11-11) 
 

§ 8 Bebyggelse og anlegg (pbl. §§ 11-9 og 11-10)  

 

1. I byggeområder avsatt til fritidsbebyggelse og boligbebyggelse tillates ikke oppføring av ny 

fritidsbebyggelse samt vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse.  

 

2. I sentrumsområdet på Fagerstrand tillates det ikke oppført kjøpesenter. Bebyggelsen skal 

oppføres med maksimalt 4 etasjer, hvor det i 1. etasje kun tillates publikumsrettede foretak. 

Sentrumsområde skal ha et utendørs torg. 

 

3. For sentrumsområdet og Statoil m.fl. sine eiendommer på Fagerstrand skal det utarbeides 

en trafikkutredning som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

4. For sentrumsområdet og Statoil m.fl. sine eiendommer på Fagerstrand skal nytt 

Skogheimkryss være anlagt før tiltak innenfor områdene kan igangsettes. 

 

5. Arealer til fremtidig offentlig formål skal tilrettelegges med vannbåren varme for å sikre 

fleksibilitet m.h.t. valg av engergibærer. 

 

6. For areal avsatt til framtidig næringsbebyggelse N1 tillates det kun kontor. 

 

7. For næringsarealet N1 er det et maksimalt parkeringskrav på 1 p-plass for bil per 100 m2 

næringslokale. All parkering til næringsarealet skal skje på egen eiendom. 

 

8. Bebygd areal (BYA) for næringsområde N2 skal ikke overstige 30 %. 

 

9. I områder med badehusrekker tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle typer tiltak 

som omfattes av plan- og bygningsloven (jfr. pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4), også 



midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, campingvogner, bobiler, 

partytelt, husbåter og lignende. Badehusrekker tillates gjenoppbygget maksimalt 3 år etter 

skade. Badehus tillates kun gjenoppbygget til opprinnelig uttrykk og standard. Det tillates å 

endre badehusets utrykk til opprinnelig dokumentert utrykk. Tiltak i tilknyting til badehus, for 

eksempel brygger og platting, tillates ikke. 

 

10. Det settes av en skjøtselsone på inntil 40m bredde langs formålsgrensa for fremtidig grav 

og urnelund, som skal sikre gode lysforhold og en estetisk ramme rundt kirkegården. 

 

11. For areal avsatt til framtidig kombinert bebyggelse og anleggsformål næring/offentlig 

eller privat tjenesteyting (N3) skal det tas spesielt hensyn til den registrerte naturtypen som 

omfatter all skog innenfor området. Eiketrærne i området skal forvaltes i henhold til forskrift 

om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Tiltak som fremmer friluftsliv og 

opplevelseskvaliteter vil kunne tillates når disse ikke forringer den registrerte naturtypen. 

Øvrige tiltak innenfor naturtypens avgrensing skal unngås av hensyn til det biologiske 

mangfoldet. 

 

12. I området B1 skal liten utvikling skje. Strøkets karakter med eneboliger og lav utnyttelse 

skal videreføres. Det tilletes kun 0,5 boliger per daa. Landskaps-, natur- og 

friluftslivsverdiene i området skal sikres gjennom reguleringsplan.     

 

§ 9 Grønnstruktur (pbl. §§ 11-9 og 11-10)  

 

Områder avsatt til grønnstruktur skal utvikles og tilrettelegges for opplevelse, rekreasjon, lek 

og fysisk aktivitet for allmennheten. Områder med nasjonalt og regionalt viktige natur- og 

kulturverdier skal forvaltes på en måte som ivaretar verdiene. Føringer til planbestemmelsen: 

tilrettelagte lekeområder mot gater og veier bør sikres mot trafikk ved hel eller delvis 

inngjerding/beplantning eller lignende. 

 

§ 10 Landbruks, natur- og friluftsområder (pbl. § 11-11) 

 

1. Det følger av loven at i områder som i arealdelen er utlagt til LNF-områder, er det ikke 

tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til 

landbruksdrift/stedbunden næring. 

 

2. Det følger av lovens § 1-8 at det er et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. 

Fasadeendringer er unntatt byggeforbudet. 

 

Føringer til planbestemmelsen: 

 Dispensasjon vil ikke kunne påregnes ved etablering av nye boenheter, nye 

næringsbygg, bygninger som bryter med strøkets karakter og tomtedelinger. 

 Under forutsetning av at det ikke er i strid med intensjonene planen skal ivareta, kan 

det etter særskilt vurdering gis dispensasjon for bygningsmessige tiltak som mindre 

tilbygg, garasje og uthus på bebygde boligeiendommer i LNF-område, samt 

konvertering fra fritidsbolig til bolig.  

 For boligeiendommer skal bebygd areal % (BYA) ikke overstige 20 %. Samlet 

bruksareal (BRA) for bolig, garasje og uthus skal ikke overstige 350m
2
. Dersom det 

ikke er bygd garasje samtidig med boligen, skal det ved beregning av samlet 

bruksareal (BRA) reserveres minst 36m
2
 for bygging av garasje. 



 For fritidseiendommer som ligger i LNF-området skal bebygd areal (BYA) ikke 

overskride 10 %. Samlet bruksareal (BRA) skal ikke overstige 100m
2
.  Det tillates 

ikke oppført ny fritidsbebyggelse i LNF-områdene. 

 Ordinært innvendig og utvendig vedlikehold av bygninger som faller utenfor lovens 

krav i plan- og bygningsloven § 31-2, er ikke søknadspliktige og vil kunne utføres 

uten dispensasjon. 

 Gjenoppbygning etter brann eller naturskade vil etter regelen representere en særskilt 

grunn for dispensasjon. Badehus og brygger kan gjenoppbygges innen 3 år etter at 

skaden er oppstått. Badehus tillates kun gjenoppbygget til opprinnelig uttrykk og 

standard. 

 

§ 11 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. § 11-11) 

 

1. I friluftsområder tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle typer tiltak som 

omfattes av plan- og bygningsloven (jfr. pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4), også 

midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, campingvogner, bobiler, 

partytelt, husbåter og lignende.  

 

Unntak: 

 Badebrygger og andre tiltak som fremmer friluftslivet og er åpne for allmennheten og 

som ikke forringer kulturminneverdier. 

 Fasadeendringer som ikke hindrer allmennhetens tilgang til strandsonen og som ikke 

forringer kulturminneverdier. 

 Tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som benyttes til kulturell 

aktivitet, for eksempel konsert, forestilling, utstilling, som ikke er til hinder for 

allmenn ferdsel eller friluftsliv jfr. pbl § 30-5 og som ikke forringer 

kulturminneverdier. 

 

2. I naturområder tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle typer tiltak som omfattes 

av plan- og bygningsloven (jfr. pbl §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4), også midlertidige og 

flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, campingvogner, bobiler, partytelt, husbåter og 

lignende. Ved tiltak i områder som grenser til naturområdene skal det vises særlig hensyn, slik 

at naturområdene ikke tar skade.  

 

Unntak. 

 Skjøtsel i henhold til skjøtselsplaner godkjent av kommunen eller fylkesmannen. 

 Enkle tilretteleggingstiltak for Kystkulturstien. 

 

3. Småbåthavner skal være åpne for allmennheten. Ved særskilte grunner kan det tillates at 

småbåthavnene stenges for åpen ferdsel. 

 

4. I Ferdselsområder er det tillat med tiltak som fremmer og støtter opp bruken av 

kollektivtrafikk. Tiltakene må ikke forringe kulturminneverdier. Det tillates ikke svaibøyer i 

ferdselsområder. 

 

5. Oppdrett av skjell tillates kun i særskilt avsatte akvakulturanlegg. 

 

6. For eksisterende småbåthavn langs moloene og flytebryggen i Ursvikbukta tillates det 

ingen oppgradering, utvidelse, eller mudring, eller andre tiltak som vil forringe naturtypen 

bløtbunnsområder i strandsonen. 



 

Bestemmelser til hensynssoner (pbl § 11-8) 

 

§ 12 Sone for felles planlegging på Fagerstrand 

1. Ved utarbeidelse av reguleringsplan for sentrumsområdet på Fagerstrand skal 

planavgrensingen følge avgrensingen for hensynssone H810_1, for å få en helhetlig plan og 

utvikling. 

 

§ 13 Flomsikring (pbl § 11-8 pkt. a) 

 

1. Det skal tas hensyn til ferske prognoser for økt intensitet og mengde nedbør som følge av 

endring av klima ved all planlegging og alle nye tiltak. 

 

2. Det skal planlegges slik at det ikke oppstår skade ved flom, i samsvar med teknisk forskrift 

§ 7-2. 

 

3. Det er ikke tillatt å oppføre bygninger nærmere enn 15 m fra myrer, elver, bekker og 

flombekker samt bekkelukkinger som kan gjenåpnes. For tjern og dammer er grensen 30 m. 

Bygninger som ligger nærmere vassdrag og flomveier enn krav i kommuneplan skal ikke 

gjenoppbygges på samme sted. Kommunen kan likevel i enkelttilfeller tillate gjenoppbygging 

etter krav satt av kommunen. For vassdrag og myrer som ikke er inntegnet på kommuneplan, 

gjelder kravene likevel. 

 

4. På grunn av fare for skade ved stormflo er det ikke tillatt å etablere bygninger eller kritisk 

infrastruktur, som veger uten omkjøring, vannledninger og spillvannsledninger med særskilt 

fare for forurensning ved brudd, under kote 2,50 m.o.h. Noen installasjoner og byggverk må 

likevel tillates for å kunne fylle sin funksjon, for eks. kaier. 

 

5. Det tillates ikke å lukke bekker eller flombekker annet enn ved kryssing av veier. Ved 

regulering av områder eller ved søknad om tiltak der bekker tidligere er lukket, skal bekker 

søkes gjenåpnet der det er økonomisk og teknisk forsvarlig. 

 

§ 14 Rekkefølgekrav (pbl. § 11-9 nr. 4) 
 

1. Innenfor byggeområdene skal utbygging ikke finne sted før det for byggeområdene er 

etablert nødvendig sosial- og teknisk infrastruktur.  

 

Føringer til planbestemmelsen: 

1. For de områder hvor teknisk infrastruktur er etablert, skal kommunestyret foreta en 

vurdering av skolekapasiteten samt øvrig sosial infrastruktur før arbeidet med reguleringsplan 

igangsettes. Områder som er tilknyttet denne planbestemmelsen kan som hovedregel ikke 

påregnes å bli gjenstand for utbygging i planperioden. 

 

 

7.2 Retningslinjer 

Hensynssoner  

 



Nesoddmarka 

Innenfor område angitt som hensynssone H560_2 og H560_3 (bevaring av naturmiljø), jfr. § 

11-8 c), skal det søkes gitt arealbruk og bestemmelser i område- og detaljregulering som 

sikrer et sammenhengende naturmiljø innenfor området. Infrastrukturtiltak som bryter opp 

området eller hindrer tilgang og bruk av området skal ikke tillates. 

 

Hensikten er å ivareta natur- og friluftslivsinteresser i Nesoddmarka ved å beskytte arealene 

mot tiltak som vil redusere ferdselsmuligheter, opplevelseskvaliteter, biologisk mangfold, 

friluftsmuligheter og sammenhengende naturområder. Det langsiktige målet er en forutsigbar 

og bærekraftig forvaltning av Nesoddmarka. Hensynet til langsiktig forvaltning av natur- og 

kulturlandskapet legges til grunn for landbruk, vern og allmenn rekreasjon. 

 

For å hindre fragmentering bør det innenfor områdene angitt som hensynssone H560_2 og 

H560_3 (med tanke på natur- og friluftsliv) ikke tillates bygge- og anleggstiltak etter plan- og 

bygningsloven §§ 20-1, 20-2, 20-3 og 20-4, unntak for tiltak: 

 Tiltak i landbruk, herunder bygninger og terrenginngrep 

 Stier, løyper og andre tiltak som fremmer idretts- og friluftsliv 

 Offentlige infrastrukturanlegg som hovedveger, vann- og avløpssystemer, 

kraftledninger mv. 

 Mindre utvidelse av eksisterende bebyggelse, det henvises til bestemmelser for 

bebyggelse i LNF-områder 

 

Utbyggingstakt og utbyggingsrekkefølge 
 

Grendelagene 
 

Tangen grendelag: Skolekapasiteten i Tangen krets kan bli anstrengt i planperioden som følge 

av pågående og planlagte byggeprosjekter på Tangen og Varden. Nye boligprosjekter i 

kretsen må vurderes ut i fra skolekapasiteten ved Nesoddtangen skole og Tangenåsen 

ungdomsskole. 

 

Bjørnemyr grendelag: For på sikt å inneha en viss restkapasitet ved Bjørnemyr skole, skal det 

innenfor grendelaget ikke legge til rette for nye utbyggingsprosjekter som er av en viss 

størrelse, og som i tid kan forsterke effekten av en forventet Vardenutbygging. 

 

Grendelagene Fjellstrand, Berger, Jaer og Myklerud: Fortetting og utbygging vurderes 

fortløpende i forhold til skolekapasitet. 

 

 

 

 

Andre områder 

Områdebetegnelsen nedenunder er gitt med referanse til arealplankartet 
 

a: Område ved Sprodammene. Inngrep i området skal ikke gjennomføres dersom det ikke er 

et ledd i en fremtidsrettet forvaltning av natur-, kultur- og rekreasjonsverdier i området. 

Byggesaksbehandling og utarbeidelse av reguleringsplaner 

 

Generelle retningslinjer: 



 

Grøntstruktur og kulturmiljø-/minner. Følgende forhold skal ivaretas: 

 Områdets karakter, herunder natur, landskap og friluftsliv skal vektlegges 

 Det skal stilles strenge krav til estetikk, både i forhold til det enkelte bygg og omgivelsene 

 Områder som innehar kulturminner, herunder SEFRAK-registrerte bygninger hvor disse 

samlet utgjør et kulturmiljø, skal vektlegges gjennom en helhetsvurdering som skal føre til 

en styrking og bevaring av strøkets karakter. 

 All utbygging tilpasses de terrengmessige forhold. I bratte områder skal det settes strenge 

krav til bygningers plassering slik at forstøtningsmurer, kunstige fyllinger og stor 

byggehøyde unngås. I slike områder bør utnyttelsesgraden vurderes særskilt for de enkelte 

tomter.  

 

Risiko og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og/eller andre arealplaner skal det foretas en vurdering  

av risiko- og beredskapsmessige forhold.  

 

Planlegging langs riks- og fylkesveinettet 

Ved regulering av byggeområder langs riks- og fylkesveiene skal gang-/sykkelvei for de 

respektive veistrekninger vurderes medtatt i reguleringsplanområdet. Ved regulering samt ved 

brukstillatelser av enkeltboliger skal forurensningslovens krav til støyskjermingstiltak 

vurderes. 

 

Renovasjon 

Etablering av renovasjonsløsninger ved nybygg skal følge gjeldene anbefalninger fra 

FolloRen. 

 

Variasjon i boligtype, boligstørrelse, eierform og pris 

Ved regulering av boliger skal det gjøres en vurdering av behov for variasjon i boligtyper, 

boligstørrelse, eierform og pris. Utbyggingsavtaler skal, i nødvendig utstrekning, benyttes for 

å sikre denne variasjonen. 

 

Folkehelse 

I et folkehelseperspektiv er bevegelse og aktivitet i hverdagen vesentlig. I all planlegging og 

regulering belyses mulighet for bevegelse og aktivitet i et folkehelseperspektiv. 

 

Forebygging av kriminalitet 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det beskrives hvordan planen bidrar til å forebygge 

kriminalitet. 

 

Samsvar mellom reguleringsplan og kommuneplan 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det beskrives hvordan planen bidrar til å oppfylle 

målsetningene i kommuneplanens generelle del. 

De ulike områdebetegnelser (b,c…. t) nedenunder er gitt med referanse til 

arealplankartet. 

 

b: Det tillates ingen utvikling av området. Dagens miljø med blanding av helårsboliger og 

hytter opprettholdes. 

 

c: I området skal liten utvikling skje. Det tillates kun konvertering av hytter og mindre 

tilbygg. 



 

d: Konvertering av hytter/mindre grad av fortetting, forsiktig innpassing av bygg med 

tetthetsfaktor* 0,5 bolig pr. da 

 

e: I området tillates kun konvertering av hytter og mindre grad av fortetting og forsiktig 

innpassing av bygg. Området skal ha en tetthetsfaktor* på 0,5-0,6 bolig pr.da. 

 

f: Konvertering av hytter/mindre grad av fortetting, forsiktig innpassing av bygg med 

tetthetsfaktor* 0,5-1,0 bolig pr. da. 

 

g: Konvertering av hytter/mindre grad av fortetting, forsiktig innpassing av bygg med 

tetthetsfaktor 0,5-1,0 bolig pr.da. For enkelte soner hvor det er naturlig kan det legges til 

grunn en høyere utnyttelsesgrad. 

 

h: Konvertering av hytter/mindre grad av fortetting, forsiktig innpassing av bygg med 

tetthetsfaktor 0,8-1,0 bolig pr. da 

 

i 1: Ved regulering skal man søke å få etablert en felles adkomst for dette og det tilstøtende 

utbyggingsområdet. I området, som består av eiendommen gnr/bnr 25/484, skal minst 10 % 

av boligandelen representere mindre boligenheter. 

 

i 2: Ved regulering skal man søke å få etablert en felles adkomst for dette og det tilstøtende 

utbyggingsområdet. 

 

j: Før det skjer en utvikling av området, skal det utarbeides konsekvensanalyser som basis for 

fremtidig regulering. Man er innstilt på at grunneier kan utarbeide nødvendige 

konsekvensanalyser og fremme privat reguleringsforslag. 

 

k: I området tillates kun konvertering av hytter og mindre grad av fortetting og forsiktig 

innpassing av bygg. Området skal ha en tetthetsfaktor* på 0,5-0,6 bolig pr. da. Ved 

regulering skal det tas spesielt hensyn til strøkets karakter og kulturhistoriske verdi,- gjennom 

utforming av bygningen og oppdeling av tomter. De estetiske forhold skal vektlegges og 

søkes innlagt i reguleringsbestemmelsene. Eksisterende innretninger søkes bevart og uheldige 

terrenginngrep må søkes minimalisert. 

 

l: Det skal avsettes plass på egen grunn til parkering/snuplass i forbindelse med levering av 

barn. Til rekkefølgekravet: Innenfor byggeområdet skal utbygging ikke finne sted før det ved 

rydding av vegetasjon, mindre utfyllinger og lignende er etablert en bredere veiskulder på 

nordsiden av Eysteinsvei. 

 

m: For erværvsdelen skal det søkes etablert en aktivitet/funksjon som bidrar til at nærområdet 

bli den primære bruker av virksomheten.  

 

n: Det vektlegges ved regulering en utbygging som skaper boliger med livsløpsstandard, 

mindre enheter og en bebyggelse som skjærmer mest mulig for arealene ned mot bekkedraget.  

 

o: Ved regulering foretas en avkjørselssanering av de 3 eksisterende avkjøringer til riksvei 

157 til en fellesavkjørsel samt at det medtas en gang-/sykkelvei langs riksvei 157 frem  

til eksisterende gangvei ved Fjellstrandkrysset. Gjennomføring av de to planelementene sikres 

gjennom rekkefølgebestemmelser tilknyttet reguleringsplanen. Det søkes tilrettelagt  



intern gangvei/sti fra dette området til Fjellstrand skole.  

 

p: Før reguleringsplanarbeidet starter skal byggegrunnen undersøkes med tanke på 

miljøgifter. 

 

q: Ved regulering skal reguleringsområdet omfatte adkomstvei fram til nærliggende boligvei 

(Vegmyndigheten har meddelt at de ikke aksepterer direkte utkjøring til riksveien).  

 

r: For fremtidig regulering av Blylagområdet legges til grunn følgende retningslinjer: 

 Det skal i utgangspunktet utarbeides en felles reguleringsplan for hele Blylaget, ikke 

delreguleringer. 

 Områdene på oversiden og nedsiden av Glenneveien kan, hvis hensiktsmessig, 

reguleres hver for seg. 

 Fortetting begrenses til tomtestørrelser, som ved deling muliggjør en minste 

tomtestørrelser på minimum 2000m
2
. 

 Miljøhensyn, herunder forholdet til kulturmiljø, estetikk, natur og landskapsverdi skal 

være styrende for utforming av reguleringsbestemmelser. 

 Byggehøyder, arealutbytting, bygningstyper og materialvalg, m.m. skal underordnes 

dagens miljøkvaliteter i området. 

 

s: For fremtidig regulering av et byggeområde/boligområde beliggende mellom Blylagveien, 

Bøkeveien og Isveien legges til grunn følgende retningslinjer: 

 Innenfor området tillates konvertering og et nybygg på hver av de to ubebygde 

eiendommene 

 Ved konvertering og ny utbygging skal reguleringsbestemmelsene i særdeles grad 

fokusere på terrengtilpasning, bygningens størrelse og utforming. 

 

*Tetthetsfaktor defineres som forholdet mellom antall boliger og områdets totale areal. 

 
Bruken av enkelte områder 

 

Områdebetegnelsen nedenunder er gitt med referanse til arealplankartet. 

 

t: Forsvarets område på Varden. Området er midlertidig frigjort til friluftsformål. 

 



Del V Vedlegg 
 



8. Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde 

Liste over reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde, jfr. plan- og bygningslovens § 11-8 e): 

 

Plannavn PlanID 
Bjørnemyrdalen 19670006 
Bjørnelia 19690007 
Vestfjordtomtene   19750010 
Granholt-Toppen 19750011 
Fagerstrand I og II 19920013 
Liaveien 19770015 
Løesfeltet 19750016 
Videregående skole, Berger skole 19780017 
Fylkesvei C44 Fjellstrandkrysset-Fjellstrand skole 19780019 
Fjordvangen 19790021 
Fagerstrand/Myklerud, Nygård 1 19790022 
Kjelleråsen-Myklerud 19790023 
Bjørnemyr senter 19800024 
Singers vei 19800025 
Munkerud ervervsområde 19800026 
To vest felt A 19820034 
Haralds vei 19830036 
Willy Thoresens vei og Alex Olssonsvei 19830037 
Oksvall III og IV revidert 19830038 
Bjørneskrenten 19840039 
Bergheim, Fagerstrand 19840041 
Riksvei 157 Flaskebekktjernet 19850043 
Flaskebekkrysset 19860048 
Tangen senter 19860049 
Hellvik-Solåsen 19880053 
Baes vei, Flaskebekk 19880055 
Furukollen Terrasse 19880056 
Tangen terrasse, Fiolveien og Linneaveien 19890059 
Skogen I 19890062 
Berger-Ekelund 19890064 
Gnr/bnr 2/912 Sigurds vei 19900065 
Riksvei 157 Tjernbakken – Varden 19900066 
Oksval sentrum revidert 19900067 
Riksvei 157 Sunnaas-Bjørnemyr senter 19900069 
Nordre del av Toppen 19910071 
Hellvikveien 19910072 
Riksvei 157 Gjøfjell-Myklerud 19920077 
Adkomstveier, Drøbakveien, Fagerstrand 19920079 
Nesodden kirkegård 19930080 
Skoklefall barnehage del av gnr/bnr 2/3 19960084 
Riksvei 156 Torvet-Kirkeveien 19970085 
Riksvei 156 x riksvei 157 Granholtkrysset 19970086 
Fagerstrand ungdomskole (Bakkeløkka) 20010091 



Barnehage/lekeplass Fjordvangen 20010093 
Gamle Alværn vest 20010096 
Fagerstrand skog nord 20030097 
Søderlindsvei 8 20030098 
Bekkeblomveien bofellesskap 20050102 
Fagerstrand barnehage 20050104 
Skoleveien øvre del 20060110 
Vestfjordtomtene - søndre del 20050111 
Varden boligområde 20060112 
Kongleveien barnehage 20060113 
Svestad kurs og konferansesenter 20060116 
Løes østre 20050117 
Fagerstrand skog nord 2 20060118 
Omregulering Berger stadion 20070120 
Brattbakken øvre del, Skaugumveien og 
Morgensolbakken 

20070122 

Gnr/bnr 5/59 og 61, Jutulveien / Furubakken 20060124 
Hellvik syd - revidert 20100136 
Flerbrukshall Bjørnemyr skole 20100152 
Hagelundveien 20100144 
Mokleiva 4 20100129 
Richard Baches vei 15,19 og 21 20100140 
Jørgen Berners vei 20100133 
Hellvik Brygge 20100135 
Spro Havn 20100138 
Brattbakken 20100143 
Lagveien gbnr 4/63, 95, 105, 146 20100143 
Røerveien 42 20100150 
Blylaget 20100157 
Gang- og sykkelveg fv. 107, Hellvikveien 20110159 
Reguleringsplan for fortau langs Fv. 107, 
Hellvikskogsvei 

20110160 

Skoklefaldåsen omsorgsboliger 20110161 
Myklerudveien 118 20110163 
Marikloppa 3 20110165 
Bakkeløkka 20120174 
Nesodden kirkegård utvidelse 20120175 
Deler av Nygård-Bråten boligfelt 20120177 
Vesleskauen 18 20130180 
  

 

Øvrige vedtatte reguleringsplaner vil fortsatt gjelde, men planer som ikke er oppført på denne 

listen er ikke fullstendig i samsvar med kommuneplanen. Dette dreier seg i all hovedsak om 

mindre avvik som kan håndteres i den enkelte byggesak. Større avvik bør rettes opp gjennom 

omregulering eller oppheving av plan.  

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 1-5 går ny plan og planbestemmelse, ved eventuell 

motstrid, foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt 

i ny plan. 



9. Nasjonale og regionale føringer 

 

I tillegg til lover og forskrifter er en rekke dokumenter og føringer relevante for planarbeidet: 

 

Rikspolitiske retningslinjer 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 RPB for kjøpesentre 

 RPR for universell utforming (ikke endelig vedtatt) 

 

Sentrale stortingsmeldinger 

 St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 

 St.meld. nr 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen 

 St.meld. nr 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 

 St.meld. nr 16 (2006-2007) … og ingen stod igjen. Tidlig innsats for livslang læring 

 St.meld. nr 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen 

 St.meld. nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas 

omsorgsutfordringer 

 St.meld. nr 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller 

 St.meld. nr 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge 

 St.meld. nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 

 St.meld. nr 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 

 St.meld. nr. 22 (2007–2008) om Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning  

 

Regionale føringer 

 Planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus (høringsdokument) 

 Regional planstrategi for Akershus (høringsdokument) 

 Akershus fylkesplan 2004-09 

 Aktuelle fylkesdelplaner:  

o Kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018 

o Anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2005-2008 

o Handelsvirksomhet, service og senterstruktur (2001) 

 Jordvernstrategi for Akershus (2005) 

 Follorådets regionale føringer for utbyggingsmønster, grønnstruktur og 

transportsystem (2009) 

 Samferdselsstrategi for Follo 2003-2015 

 Strategisk næringsplan for Follo (2007) 

 

 

 

 

 

 



 


