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Rullering av KP 2016-2028 – neste steg 

• Innspill fra høringen bearbeides 

• Fastsettelse av planprogram/-strategi:  

– Politisk behandling 

o19.april i FSK 

o26.april i KST 
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Innspill fra høringssvar planstrategi/-program 

• Oppfølging av RP-ATP 

• Ivaretakelse av matjordarealer 

• Folkehelseperspektiv 

• Helhetlig parkeringspolitikk 

• Samfunnssikkerhet 

• Kortreist hverdag 

• Bærekraftig rekreasjon i mark og på fjorden 
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Rådmannens vurdering  1. 

• 80% av vekstfordelingen skal deles mellom Tangenområde 
og Fagerstrand sentrum 

 Viser til mottatt innspill fra AFK: 
– Fylkesutvalget mener Nesodden kommune må legge opp til en vekst i tråd med Regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP). Fylkesutvalget vil samtidig signalisere at det er 
behov for å se på strukturen i Nesodden kommune på nytt, med tanke på forholdet mellom 
Fagerstrand og Tangen, og vil komme tilbake til dette i rulleringen av regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus. 

– Fylkesutvalget anbefaler at det fastsettes rekkefølgebestemmelser som sikrer at det bygges 
«innenfra og ut», og at de mest sentrale områdene kommer først. 

– Fylkesutvalget er positiv til at kommunen vil arbeide med å lage langsiktig grønn grense og se på 
alternativer for avgrensning av tettstedet Tangen. Innenfor grensen vektlegges utbyggingshensyn 
sterkere enn vern av landbrukshensyn og grønnstruktur, forutsatt at potensialet for fortetting og 
transformasjon er utnyttet. 
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Rådmannens vurdering  1. 

Utnyttelse av Tangenområde: 

– Sentrumsring 1 - radius 250m  

• %BYA= 80% (prosent bebygd areal) 

– Sentrumsring 2 - radius 500m  

• %BYA= 60% (prosent bebygd areal) 
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Rådmannens vurdering  1. 
 
 
 

 
 

Utnyttelse av Fagerstrand sentrum: 

– Det skal vurderes fortetting på 
sentrumsnær områder  

– Hensynssone for felles planlegging 
H810_1 skal videreføres i ny 
kommuneplan med hensyn til 
pågående planarbeid for områdeplan 
for sentrum og Fagerstrand sjøside 
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Rådmannens vurdering  1. 
 
 
 

 
 

Hvordan stiller styringsgruppen seg til 80% vekstfordelingen 
mellom Tangenområde og Fagerstrand sentrum?  

 

Innspill fra styringsgruppen til Rådmannens vurdering 1. 
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Rådmannens vurdering  2. 

• 20% vedlikeholdsvekst i resten av kommunen:  

Viser til mottatte innspill til videre utvikling i grendene: 
– FOA: fraråder kommunen å planlegge videre for vekst i de spredte grendene med hensyn til å 

begrense transport 

– SVV: anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt en utvikling av grendesentrene følger opp føringene 

som fremgår av RP-ATP. 
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Rådmannens vurdering  2. 
 
 
 

 
 

Hvordan stiller styringsgruppen seg til 20% vedlikeholdsvekst i 
resten av kommunen?  

 

Innspill fra styringsgruppen til Rådmannens vurdering 2. 
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KST – 114/16 Vedtak: 
Primærforslag: 
1. Kommunestyret mener Fagerstrand ved rullering av ATP bør regnes som et eget tettsted og knutepunkt 
i Nesodden kommune, og dermed få et punkt på kartet som åpner opp for at Nesoddtangen og 
Fagerstrand til sammen kan ta 80% av veksten, mens 20% fordeles i resten av kommunen. 
 
2. Med utgangspunkt i dagens regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus, og 
kollektivknutepunktet Nesoddtangens begrensninger, vil kommunestyret anbefale en vekstfordeling 
70/30 prosent, bygd på rådmannens alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Fra Skoklefall til Berger 
stadion følges likevel grensen fra alternativ 2. Kommunestyret mener denne vekstfordelingen bør legges 
til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for innsigelser til kommuneplanen, og til grunn for det 
videre arbeidet med kommuneplanen. 
  
Endelig avgrensning fastsettes likevel først etter videre utredninger, forhandlinger og høringer som en del 
av kommuneplanprosessen, og kan avvike fra skissen. 
  
3. Sekundært og inntil rullering av regional areal- og transportplan anbefaler kommunestyret en 
vekstfordeling 80/20 prosent, bygd på alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Fra Skoklefall til Berger 
stadion følges likevel grensen fra alternativ 2. Kommunestyret legger denne til grunn for videre 
oppfølging av meklingsmøtet for innsigelser til kommuneplanen, og til grunn for det videre arbeidet med 
kommuneplanen. Endelig avgrensning fastsettes likevel først etter videre utredninger, forhandlinger og 
høringer som en del av kommuneplanprosessen, og kan avvike fra skissen. 

 

Rådmannens vurdering  3.  



11 

Rådmannens vurdering  3.  

• Formålsendring ved Skoklefall/Berger stadion:  

 Viser til mottatte innspill til nye avgrensning ved Skoklefall / 

 Berger stadion 
– FOA: utenfor de prioriterte vekstområdene skal jordbruksareal og regional grønnstruktur gis 

prioritet 
– FOA: det vil være naturlig å innarbeide landbrukets samlede betydning og potensial for klima og 

næringsliv i planstrategien og i det kommende arbeid med kommuneplan 
– Norges bondelag: I følge RP-ATP skal vern av dyrket mark gå foran vekst utenfor prioriterte 

vekstområder. Landbrukslaget mener at alt 3 er alternativet som i minst grad ødelegger 
jordbruksarealer og dyrket mark 
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Rådmannens vurdering  3. 
 
 
 

 
 

Hvordan stiller styringsgruppen seg til tidligere vedtak om 
avgrensningen?  

 

Innspill fra styringsgruppen til Rådmannens vurdering 3. 
 



Takk for oss! 


