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 Planavdelingen ble erstattet i sin helhet i løpet av 2016 
 
  I september 2016 bestod planavdelingen av 4 personer: 

 2 arealplanlegger – innsendte planer (eksisterende stillinger) 
 1 prosjektstilling Fagerstrand (ny stilling) 
 1 fagleder / kommuneplanlegger (eksisterende stilling) 
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 Per mai 2017 består planavdelingen av 4 personer: 
 2 arealplanlegger (faste stillinger) 
 1 prosjektstilling Fagerstrand (vikariat frem til juni 2020) 
 1 fagleder / kommuneplanlegger (fast stilling) 
 

 Per august 2017 skal planavdelingen bestå av 6 personer: 
 3 arealplanlegger (faste stillinger) 
 1 prosjektstilling Fagerstrand (vikariat frem til juni 2020) 
 1 miljørådgiver (fast stilling) 
 1 fagleder / kommuneplanlegger (fast stilling) 
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Tiltak gjennomført siden september 2016 
MÅL: Bedre dialog med forslagsstillere og innbyggerne 

 
 
 Oppdaterte nettsider med veiledning til forslagsstiller om 

reguleringsplanarbeidet: 
https://www.nesodden.kommune.no/Webpartside.aspx?MId1=4 
 
 Reviderte Maler/Standardskriv (samarbeid med Follo – kommunene) 
 Implementert nytt arbeidsverktøy (Acos eiendom) 
 Styrket samarbeid på tvers i organisasjonen (PBG, IVA, EIE) 
 Tverrkommunale nettverk  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.nesodden.kommune.no/Webpartside.aspx?MId1=4
https://www.nesodden.kommune.no/Webpartside.aspx?MId1=4
https://www.nesodden.kommune.no/Webpartside.aspx?MId1=4
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Kommuneplanen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta 
både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen har en 
handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden. Handlingsdelen skal 
revideres årlig.  
Det er formannskapet som er styringsgruppe for arbeidet med kommuneplanen. 
  
Plan- og miljø jobber intens med rullering av kommuneplanen og i forbindelse med 
rulleringsarbeidet har planstrategi og planprogram for kommuneplan 2016-2028 vært ute på 
høring. Frist for innspill var 3. februar 2017.  
 
Fastsettelse av planprogrammet ble behandles politisk i kommunestyret i møte den 26.04.2017.  
 
Forslag til kommuneplan 2016-2028 er planlagt å sendes på høring/offentlig ettersyn våren 
2018. 
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• Klima- og biologisk mangfoldplanen 
Planen for klima- og biologisk mangfold ble behandlet i kommunestyrets møte den 22.03.2017. 
Det ble vedtatt at forslag til plan for klima- og biologisk mangfold skal legges ut på offentlig 
ettersyn/høring. Planen er ute på høring fram til 7.juni 2017. Planlagt fremmet for vedtak i KST 
21.juni 2017.  
 
• Kulturminneplanen 
Plan og Miljø skal starte opp arbeidet med kommunedelplan for kulturminner i henhold til 
prioriteringen av planoppgaver i kommunal planstrategi. Oppstart for arbeidet vil bli fremmet til 
behandling i 2018. 
 
• Samferdselsplanen 
Oppstart av planarbeidet med kommunedelplan for samferdsel ble behandlet i plan- og 
teknikkutvalget 09.02.2017. Planen utsettes til 2019, og etter at parkeringsstrategien og 
sykkelstrategien er ferdigstilt i henhold til prioriteringen av planoppgaver i kommunal 
planstrategi. 
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• Parkeringsstrategi 
Plan og Miljø har startet opp arbeidet med parkeringsstrategi i henhold til prioriteringen av 
planoppgaver i kommunal planstrategi. For å tilrettelegge for en god prosess, har 
administrasjonen allerede hatt et oppstartsmøte med AFK og SVV.  
 
• Sykkelstrategi 
Plan og Miljø har startet opp arbeidet med sykkelstrategi i henhold til prioriteringen av 
planoppgaver i kommunal planstrategi. For å tilrettelegge for en god prosess, har 
administrasjonen allerede hatt et oppstartsmøte med AFK og SVV.  
 
• Strategi for universell utforming 
Nesodden kommune har som mål å oppfylle sin del av det nasjonale målet «Norge universelt 
utformet i 2025». Nesodden kommune er en del av KS sitt nettverk for universell utforming. 
Arbeidet med strategi for universell utforming  har startet i henhold til prioriteringen av 
planoppgaver i kommunal planstrategi. Vi ser for oss et samarbeid på tvers av organisasjonen, 
med bistand fra Rådet for likestilling, og planlagt ferdigstillelse i 2017/2018. 
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Områdeplan Nordstrand og Dalbo 
 

3.gangsbehandling. Avventer tilbakemelding fra SVV. Planlagt politisk behandling høst 2017. 

Områdeplan Flaskebekk 
  

1.gangsbehandling. Oppstart ble varslet i desember. Ble avholdt infomøte med innbyggerne 
februar 2017. Planlagt første leveranse fra konsulent mars 2018. Politisk behandling innen 12. uker 
etter mottatt komplett planforslag. 

Områdeplan Oksval og Ursvik 
  

Oppstart varsles i høsten. Konsulent bestilles i juni 2017. 

Områdeplan Solbergskog 
  

1.gangsbehandling. Forslaget fremmes til politisk behandling i PT. Møte 27.juni. 

Områdeplan Ellingstadåsen 
  

1.gangsbehandling. Planlagt første leveranse fra konsulent juni 2017. Politisk behandling innen 12. 
uker etter mottatt komplett planforslag. 

Områdeplan Svestad 
  

1.gangsbehandling. Teknisk plan utarbeides til høsten. Planlagt politisk behandling slutten av 
2017. 

Områdeplan Spro 
  

Pågår, konsulent må bestilles. Må samordnes med Spro havn.  

Områdeplan Grøstad 
  

Planlagt oppstart 2019. 
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Gang-og sykkelvei Fv 157 Ommen/Alværn 
  

1.gangsbehandling (delt i to etapper, 1A og 1B). 
1A avventer planforslag fra konsulent. Fremmes til politisk 
behandling i høsten. 1B skal fremmes til 1.gangsbehandling i 2018. 

Gang og sykkelvei Fv 105 Fjellstrand skole - Fjellkrysset 
  

Planlagt oppstart 2017 

Gang og sykkelvei Fv 105 Hagelundveien - Balsterudveien 
  

Avventer planforslag fra SVV 

Gang og sykkelvei Fv 157 Beksrudbakken - Fjellstrandkrysset 
  

Planlagt oppstart 2019 

Gang og sykkelvei Fv 157 Kløftaveien 106 - Munkerudstubben 
  

Planlagt oppstart 2019 
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Fagerstrand områdeplan 1.gangsbehandling fremmes til politisk behandling høst 2017 

OPS Fjellstrand omsorgsboliger 2.gangsbehandling fremmes til politisk behandling 30.05.2017 

Eplehagen barnehage 1.gangsbehandling fremmes til politisk behandling 27.06.2017 

Skoklefall 2-3 omsorgsboliger - planendring 2.gangsbehandling behandles politisk 09.05.2017 

Omregulering Berger stadion - planendring 2.gangsbehandling fremmes til politisk behandling 30.05.2017 

Mabels vei (trafikksituasjonen) – oppheving av mindre endring Behandling av oppheving av planendring i PT-utvalget 30.05.2017 

Pompehustomten - planendring Frist for innspill 03.05.2017. Fremmes til politisk behandling snarlig. 

Munkerud næringsområde 3.gangsbehandling. Avventer avklaring 

Områdeplan Nessodhøgda (Løes) I definisjonsfase, avventer 
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Fagerstrand sjøside 
  

Dialogfase, neste steg er fastsettelse av planprogram. 

Sagstubben 18/Bråten 
  

1.gangsbehandling i PT-utvalget 18.04.17, offentlig ettersyn 31.05.2017-12.07.2017. 

Strandlia del 2 
  

Dialogfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 

Kveldsroveien  
  

Dialogfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 
 

Kløftaveien 121 
  

Oppstartsfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 
 

Gang- og sykkelveg Spro – Fagerstrand 
  

Planforslaget skal 1.gangbehandles i PT-utvalget 9.05.2017.  
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Steinveien 12-14 Vedtatt i KST 26.04.2017. 

Sunnaas områdeplan Avventer vedtak i fylkesutvalget. Fremmes til politisk behandling snarlig. 

Boklokt Bomansvik 14/25 1.gangsbehandling i PT-utvalget 30.05.2017. 

Evenstuveien 23 1.gangsbehandling i PT-utvalget 27.06.2017. 

Detaljregulering gnr/bnr  1/11 Behandling av planoppstart fremmes til PT-møte september 2017. 

Skjønnhaug 1/23 Dialogfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 

Kapellveien 117 Dialogfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 

Tømmerbakkeveien 79 På høring. Avventer planforslag som skal fremmes til 1.gangsbehandling. 

Sofienlund Dialogfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 

Tømmerbakvei 12 Dialogfase. Avventer planforslag som skal fremmes til politisk behandling. 

Marikloppa veien inkl. kryss Avventer revidert planforslag som skal fremmes til politisk behandling (mangelbrev). 
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   Kommuneplanen    –  vår viktigste og mest tidskritiske plan,   

      må vedtas innen juni 2019 
 

   3 kommunedelplaner 
   3 temaplaner 
   8 områdeplaner vann- og avløp 
   5 gang- og sykkel reguleringsplaner 
   9 kommunale planer 
 17 private innsendte reguleringsplaner 
 
 

 
 
 
 

Oppsummering –  
saksportefølje pr. mai 2017  
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