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1 Bakgrunn 
1.1 Gjeldende kommuneplan 
Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Planen består av en samfunnsdel 
og en arealdel med tilhørende bestemmelser som er juridisk bindende for arealbruken. Planperioden 
er 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lenger.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen legger føringer for 
utformingen av kommuneplanens arealdel. Arealdelen konkretiserer arealbruk og forvaltning 
naturressursene i et langsiktig perspektiv. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt av kommunestyret 22.10.15. Planen har åtte 
innsatsområder fordelt på fire fokusområder. Fokus- og innsatsområder framgår av tabellen under. I 
kommuneplanens samfunnsdel kap 3. er det definert mål for de enkelte innsatsområdene. 
 

Fokusområde Innsatsområde 

Samfunnsutvikling Folkehelse og levekår 

 Lokaldemokrati og deltakelse 

 Næringsutvikling 

 Stedsutvikling 

 Kommunikasjon og samferdsel 

Tjenester og brukere Helhetlig tjenestetilbud 

Organisasjon og medarbeidere En organisasjon for framtiden 

Økonomi Forvaltning av kommunens ressurser 

 
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 ble vedtatt av kommunestyret 18.06.15 med unntak av 
enkelte mindre planelementer som har vært til fornyet høring og sluttbehandling etter dette. Et 
planelement er oversendt Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse grunnet innsigelse fra 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommuneplanens arealdel må oppdateres ved endelig avgjørelse i 
departementet. 
 

1.2 Kommuneplanens forhold til økonomisk planlegging og 
plansystemet i kommunen 

Kommunens plansystem skal gi forutsigbarhet og ryddighet mht. prosess, medvirkning, politisk 
involvering mm. for planene som skal utarbeides og rulleres. Det kommunale plansystemet med 
«årshjulet» og «fireårshjulet» er illustrert under. Kommunal planstrategi, kommuneplan og 
kommuneplanens handlingsdel med økonomiplanen utgjør ryggraden i plansystemet.  
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Figur 1. Kilde: Effektivisering av kommunalplanlegging, 2015, Asplan Viak 
 

1.2.1 Økonomisk planlegging 
Kommunens handlingsrom er sjelden stort nok til å oppfylle alle ønsker politikere og innbyggere har 
til tjenestetilbudet. I årene fremover er det forventning om økte krav til kommunens tjenestetilbud 
og trolig økte utgifter for kommunen som følge av generell befolkningsvekst, eldrebølgen, integrering 
av flyktninger og rettsliggjøring av individuelle rettigheter. Ytterligere press på kommunens økonomi 
kan føre til økt spenningsforhold mellom økonomisk planlegging og den overordnede 
samfunnsplanleggingen. 
 
Sentralt i samfunnsplanleggingen er kommuneplanens handlingsdel. Handlingsdelen angir hvordan 
kommuneplanen skal følges opp i fireårsperioden, og revideres årlig. Nesodden kommune gjør dette 
samtidig med utarbeidelse av budsjett og økonomiplan. Samfunnsdelens innsatsområder og 
målsetninger skal konkretiseres i mest mulig tydelige målbare mål og tiltak i handlingsdelen i 
budsjettdokumentet. Handlingsdelen skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, 
planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretiserer disse tiltakene innenfor kommunens 
økonomiske rammer.  Innholdsmessig skal handlingsdelen ifølge nasjonale føringer omfatte mer enn 
kun økonomiske betenkninger/konsekvenser, og kan f.eks. prioritere både økonomiske, 
menneskelige og fysiske ressurser. Samarbeidsoppgavene kan være oppgaver kommunen skal løse i 
samarbeid med andre offentlige organer eller private. Handlingsdelen vil da primært beskrive 
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kommunens deltakelse i gjennomføringen, mens andre aktørers medvirkning og ansvar må klargjøres 
i f.eks. avtaler.  
 
Økonomiplanen, på sin side, skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt 
over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. 
Økonomiplanen har få konkrete krav til innhold bortsett fra økonomisk planlegging. Handlingsdelen 
som del av kommunens strategisk samfunnsplanlegging vil dermed ha et bredere nedslagsfelt og 
kunne omfatte hele samfunnet og kommuneorganisasjonen, mens økonomiplanen vil ta 
utgangspunkt i økonomiske prioriteringer og konsekvenser for kommunens virksomhet. Ved en 
sammenkobling av handlingsdel og økonomiprogram, slik som i Nesodden kommune, bør kommunen 
være bevisst det ulike fokuset, og også oppfylle handlingsdelens bredere prioriteringer.  
 

1.2.2 Planhierarki 
De ulike plantypene skal inngå i et planhierarki som tydeliggjør forankring av og sammenheng 
mellom planene. Den hierarkiske oppbyggingen av plansystemet som legges til grunn for 
kommunens planarbeid framgår av figur 2. Kommunens tidligere handlingsplaner kalles nå 
temaplaner for å unngå misforståelser knyttet til begrep som ligner hverandre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Hierarkisk oppbygging av kommunens plansystem.  
 
Strategier og temaplaner kan lages uavhengig om det finnes en dekkende kommunedelplan på 
området.  
 
Planene i de tre øverste nivåene i planhierarkiet som framgår av figur 1 skal behandles politisk. Også 
de fleste strategier og temaplaner behandles politisk eller legges frem til orientering.  

Kommuneplanens 

samfunnsdel  

Kommuneplanens 

arealdel  
Handlingsprogram 

med økonomiplan 

Kommunedelplan  

Strategi 

Virksomhetsplanlegging 

Temaplan  
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Virksomhetsplanleggingen, som danner det nederste nivået i planhierarkiet, har som formål å 
operasjonalisere mål og tiltak som framgår av de overordnede politisk vedtatte planene. 
Virksomhetsplanleggingen behandles ikke politisk utover det som kommer frem i handlingsprogram 
med økonomiplan. 
 
I tillegg til planene i figur 2 kommer områdeplaner som er reguleringsplaner for større områder og 
mer overordnede problemstillinger. Områdeplanenes plass og forankring i plansystemet framgår av 
figur 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Områdeplaner i kommunens plansystem. 
 
Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende, jf. pbl. §§ 11-6 og 12-4. 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for visse typer nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Slike tiltak må ikke 
være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til 
arealformål og hensynssoner. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for konkrete områder 
og er ved kommunestyrets vedtak bindende for tilsvarende nye tiltak eller utvidelse av eksisterende 
tiltak.  
 

1.2.3 Prosesskrav for ulike plantyper 
De ulike plantypene i plansystemet har ulike prosesskrav.  
 
Plan- og bygningsloven hjemler krav om planprogram for kommuneplan, kommunedelplan og 
reguleringsplaner. Planprogrammets funksjon er å avklare formålet med planarbeidet, planprosess 
med frister og opplegg for medvirkning. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven har kommunen et særlig ansvar for å sikre medvirkning i 
forbindelse med kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Høring/offentlig 
ettersyn av forslag til kommuneplan, kommunedelplaner og reguleringsplaner er hjemlet i samme 
lovverk. Høringsfristen for disse planene er minimum 6 uker. Krav om høring/offentlig ettersyn 
gjelder også ved rullering av kommunedelplaner og kommuneplanen. Kommunedelplaner skal ha en 

Kommuneplanens 

samfunnsdel  

Kommuneplanens 

arealdel  
Handlingsprogram 

med økonomiplan 

Kommunedelplan  

Områdeplan Områdeplan 
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handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år, og som skal revideres 
årlig. 
 
Strategier og temaplaner har få formelle prosesskrav. Behovet for, og omfanget av medvirkning må 
vurderes i den enkelte temaplan/strategi. Det er ingen formelle krav om høring/offentlig ettersyn av 
denne typen planer. Tilsvarende gjelder i virksomhetsplanlegging.   
 
Formannskapet er politisk styringsgruppe for planer som ligger under flere enn ett utvalgsområde, jf. 
§ 2 a) i reglement for Nesodden formannskap, vedtatt 12.09.13. 
 

1.3 Overordnede forventninger til kommunal planlegging 
Nasjonale og regionale føringer skal i henhold til plan- og bygningsloven legges til grunn ved 
kommunal planlegging for planstrategien og kommuneplan. Det som ansees som de viktigste 
føringene for denne rulleringen nevnes i det følgende. Oversikten er ikke uttømmende.  
 

1.3.1 Lovgrunnlag  
Følgende lover danner hovedgrunnlaget for kommunens overordnede planlegging:  

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 2008 med forskrifter 
o Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2015  
o Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 2011 
o Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 2009 
o Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 1995  
o Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 1994  

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 2012 
 

1.3.2 Statlige forventninger  
Nye nasjonale forventninger til kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 
2015 (vedlegg 1). De nasjonale forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen 
mener det er viktig at fylkene og kommunene tar opp i sin planlegging. De nasjonale forventningene 
fokuserer på følgende tema: 

 Gode og effektive planprosesser 
o Enklere regelverk og bedre samarbeid 
o Målrettet planlegging med et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn 

for planleggingen  
o Økt bruk av IKT i planleggingen 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
o Et klimavennlig og sikkert samfunn der planleggingen skal ta høyde for klimaendringer 
o Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 
o Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 

 Attraktive og klimavennlig by- og tettstedsområder 
o Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
o Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem der planleggingen skal bidra til riktig 

lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester som får ned 
klimautslippene fra transportsektoren 

o Levende by- og tettstedssentre 
o Helse og trivsel 
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1.3.3 Regionale forventninger og regionalt samarbeid 
De nasjonale forventningene kommer til uttrykk i Regional planstrategi for Akershus 2017-2020 
(vedlegg 2). Ifølge Regional planstrategi for 2017-2020 prioriteres:  

 samarbeid om oppfølging av regionale planer som allerede er vedtatt 

 gjennomføring og ferdigstilling av pågående planprosesser 

 det igangsettes ingen nye regionale planer utover det planbehovet som ble identifisert i regional 
planstrategi 2013-2016. 

 folkehelse og integrering er overgripende tema som skal følges opp i alle regionale planer. 

 regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus skal legge føringer for andre regionale 
planer. 

 

1.3.4 Kommunereform 
Kommunereformen ble avsluttet i Nesodden kommune ved folkeavstemning juni 2016 med 
påfølgende kommunestyrevedtak (KST- 082/16): 
1. «Nesodden kommune har siden juni 2014 gjennomført en grundig kommunereformprosess, med 

omfattende utredning, bred innbyggerdialog og folkeavstemning. 
2. På dette grunnlaget har kommunestyret vurdert fire retningsvalg (opprettholde kommunen som 

egen kommune, sammenslåing med Ås og Frogn, bydel i Oslo, en sammenslått Follo kommune), 
og vedtar at Nesodden fortsetter som selvstendig kommune. 

3. Kommunestyret i Nesodden ser ikke behov for videre dialog med nabokommuner om 
sammenslåinger fram mot endelig vedtak av kommunestruktur i Stortinget i 2017. 

4. Kommunestyret i Nesodden forutsetter at Stortinget, jamfør nasjonalforsamlingens eget vedtak 
om kommunesammenslåing basert på frivillighet, respekterer kommunestyrenes vedtak i 
behandling av ny kommunestruktur. 

5. Kommunestyret vil bruke kunnskapsgrunnlaget fra reformprosessen i det videre arbeidet med å 
utvikle tjenester og lokaldemokrati i Nesodden kommune. 

6. Kommunestyret godkjenner valgprotokollen fra folkeavstemningen.» 
 
Den 28. august 2016 la Fylkesmannen i Oslo og Akershus frem sin faglige tilrådning om 
kommunereformen til regjering og Storting. Fylkesmannens faglige tilrådning er at kommunekartet i 
Oslo og Akershus fra 1.1.2020 skal bestå av 9 kommuner fra dagens 23. Fylkesmannen skriver at 
«Nesodden er den nest minste kommunen i areal i Akershus med 61 km2. I dag er kommunen en del 
av Folloregionen, men er i stor grad Oslo-orientert. De gode båtforbindelsene gjør at Nesodden er 
tettere knyttet til Oslo enn Follo. Ut fra en vekting av helhetlig samfunnsutvikling i regionen, mener 
Fylkesmannen at Nesodden i større grad utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion med Oslo 
kommune. Fylkesmannen tilrår at Nesodden blir del av Oslo, men kan likevel, dersom Nesodden 
ønsker det, støtte at den blir del av den nye Follo-kommunen som vi tilrår.» Stortinget fatter endelige 
vedtak våren 2017.  
 
Når det gjelder grensejustering mellom Nesodden og Frogn foreslår Fylkesmannen i sin faglige 
tilrådning at «tettstedet Blylaget i sin helhet innlemmes i Nesodden og at grensen i hvert fall trekkes 
med utgangspunkt i bekken Hasla. Det meste av bebyggelsen på Blylaget ligger i Nesodden i dag og 
avstanden til nærmeste skole er kortere på Nesodden-siden enn i Frogn. Ved behov, kan ytterligere 
grensejusteringer vurderes og utredes.» 
 

1.3.5 Kommunens ansvar som planmyndighet 
Kommunen er planmyndighet og har ansvar for å vedta samfunns- og arealplaner i henhold til plan- 
og bygningsloven. Det er en forutsetning at planene kommunen vedtar er innenfor rammene av 
gjeldende statlig politikk. Plan- og bygningslovens krav til planprogram, planbeskrivelse, risiko- og 
sårbarhetsanalyser og konsekvensutredninger skal sikre god kvalitet i kommunale planer og i 
planforslag som fremmes av private. 



 

10 

 

 
Som det går frem av fylkesmannens forventinger må Nesoddens planstrategi og kommende planer 
etter kommuneplanens arealdel balansere vedtatt kommuneplan opp mot statlige og regionale 
forventninger. 
 
Akershus fylkeskommune har følgende vedtatte planer som Nesodden må forholde seg til i videre 
planlegging:  
 

Område Regional plan 

Utdanning og næringsutvikling  Regional plan for innovasjon og nyskapning (2015) 

Bomiljø, inkludering og 
mangfold 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 
(forventet vedtatt 2016) 

Klima og miljø  Regional plan for masseforvaltning (forventes vedtatt 2016) 

Areal og transport  Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus 
(vedtatt 2015) 

 
Under er en oversikt over gjeldende og kommende regionale planer i planperioden: 

 
 
Internt i kommunen er det flere parallelle planprosesser med kommuneplanarbeidet - både for 
planer som følger av samfunnsdelen og arealdelen.  
 
Interkommunalt plansamarbeid  
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 andre ledd skal kommunen innhente synspunkter fra 
nabokommuner, statlige og regionale organer i forbindelse med arbeidet med planstrategien. Dette 
kravet er oppfylt for denne planstrategien gjennom presentasjoner og diskusjoner i møter i 
Follorådets areal- og samferdselsgruppe og på ett møte i regionalt planforum. 
 
Follokommunene har i flere år arbeidet med samordning av kommuneplanenes arealdel. Bakgrunnen 
er et ønske om at arealplanleggingen skal henge bedre sammen på tvers av kommunegrensene. 
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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 
forventninger for temaene utbyggingsmønster, grønne områder og transportsystem som legges til 
grunn ved rullering av kommuneplanens arealdel. 
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2 Planstrategi 
2.1 Formålet med kommunal planstrategi 
Formålet med kommunal planstrategi er prioritering av kommunens planbehov i valgperioden. 
Strategiarbeidet er hjemlet i ny plan- og bygningslov av 2008 (pbl.) som slår fast at kommunen skal 
utarbeide en kommunal planstrategi ved inngangen til hver ny valgperiode som grunnlag for 
kommunens videre planlegging. 
 
Strategien skal vedtas senest ett år etter kommunestyrets konstituering. Hensikten er å gi det nye 
kommunestyret mulighet til å sette fokus på de planoppgaver som bør startes opp eller videreføres 
for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. 
 

Pbl. § 10-1. Kommunal planstrategi  
 
       Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av 
kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.  
 
       Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og 
regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og 
allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres 
offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.  
 
       Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av 
denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder 
ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 
gjeldende planer bør revideres eller oppheves.  
 
       Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av 
oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11.  
 

 

2.2 Utviklingstrekk og utfordringer  

2.2.1 Regionale utviklingstrekk og forventninger til kommunal planlegging 
Som for kommunen, skal fylkeskommunen minst en gang i hver valgperiode og senest innen ett år 
etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi. Planstrategien beskriver utviklingstrekk og 
utfordringer i fylket og prioriterer hvilke regionale planer som skal utarbeides eller videreføres 
innenfor planperioden 2017 - 2020. Fylkestinget vedtok 11. februar 2013 regional planstrategi for 
Akershus 2013 – 2016. Ny planstrategi er en rullering av planstrategien 2013 - 2016. Planstrategien 
skal være forankret i de nasjonale og statlige forventningene.  
 
Fylkeskommunen har utarbeidet et eget kunnskapsgrunnlag1 om viktige regionale utviklingstrekk og 
utfordringer:  

 Rapporten Akershusstatistikk nr. 2/2015 Tall og fakta – del 1 omfatter tema som er særlig 
relevante for samfunnsplanleggingen.  

 Rapporten Akershusstatestikk nr. 2/2016 Tall og fakta – del 2 omfatter tema som er særlig 
relevant for den fysiske planleggingen.  

                                                 
1
 Statistikkheftene kan lastes ned fra: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/statistikk-og-kart/om-

statistikktjenesten/statistikkhefter/. 
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På grunnlag av dette kunnskapsgrunnlaget er det fokusert på følgende tema i regional planstrategi 
2017 – 2020 som det bør legges vekt på i den kommunale planleggingen:  
 
Sterk befolkningsvekst er en utfordring og en mulighet 
Befolkningsveksten i Akershus har de siste årene vært høy og det forventes at akershusbefolkningen 
vil fortsette å vokse kraftig. Den forventede befolkningsveksten stiller krav til en samordnet og 
langsiktig planlegging. Samtidig som det er en relativt ung befolkning i Akershus, vil det framover bli 
stadig flere eldre. Gruppen av personer over 80 år øker kraftig og utfordrer tjenestetilbudet.  
 
I Akershus er det et betydelig avvik mellom dagens boligmasse og den boligmassen som best ivaretar 
behovet fram mot 2030. Det betyr et stort behov for bygging av nye leiligheter fram mot 2030. Ved å 
tilrettelegge for bygging av leiligheter kan man bidra til å dekke boligbehovet til et økende antall 
eldre og små husholdninger. En betydelig leilighetsbygging vil bidra til å frigjøre eksisterende 
eneboliger og småhus, tilpasset barnefamilienes boligbehov.  
 
Bomiljø, inkludering og mangfold 
Mye tyder på at den internasjonale migrasjonen vil øke i årene framover. Endring i befolkningens 
sammensetning og levemåter understreker betydningen av å prioritere arbeidet med inkludering og 
mangfold. Stadig flere innbyggere i Akershus er bærere av ulike kulturer og forskjellige livsmønstre 
skaper behov for nye tjenester, boformer og stiller krav til urban samfunnsutvikling.  
 
Areal og transport 
En vedvarende utfordring i Akershus er å finne bærekraftige løsninger for arealbruk, 
transportløsninger og fortetting i tettsteder og knutepunkter. Regjeringen forventer at reduksjon av 
klimautslipp, energiomlegging og energieffektivisering vektlegges gjennom planlegging og 
lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester. Regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus ivaretar regjeringens forventninger og det er forventet at kommunene 
følger opp planen.   
 
Utdanning og næringsutvikling 
Hovedstadsregionen har høy vekst, ung befolkning, høy sysselsetting og et høyt utdanningsnivå. 
Dette er et fortrinn i konkurransen med mer sentrale områder i Europa, men det er avgjørende at 
man klarer å utnytte disse fortrinnene i en stadig sterkere internasjonal konkurranse.  
 
Trenden er at andelen av den yrkesaktive befolkningen med universitets- og høgskoleutdanning øker 
og at rekrutteringen til yrkesfaglige utdanninger i videregående skole er avtakende. Det vil være en 
utfordring å sikre at Akershus får tilstrekkelig balanse i tilbudet og etterspørselen av arbeidskraft på 
de ulike etterspurte fagfeltene. 
 
Det er et stort potensiale for mer forskning, innovasjon og en sterkere internasjonal orientering i 
regionens næringsliv. Det er derfor viktig å utnytte de utviklingsmulighetene og fortrinnene som 
ligger i kombinasjonen av en relativt stabil andel unge i den yrkesaktive befolkningen, et kompetent 
næringsliv, tilgang til betydelige FoU ressurser og et bredt universitets og høgskoletilbud. Oslo og 
Akershus utgjør til sammen et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsproduksjon med 42 % av landets 
FoU-midler. Næringslivet i regionen mottar tilsvarende andeler av de nasjonale midlene til 
finansiering av FoU. God samhandling mellom virkemiddelapparat, næringsliv, FoU-miljøer er 
avgjørende for et nyskapende og konkurransedyktig næringsliv. 
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Klima og miljø 
Akershus har en ambisjon om å redusere sine klimautslipp med 50 % sammenliknet med 1990 innen 
2030 ved bla. å redusere utslippene fra transportsektoren med 20 % innen 2030 og stasjonær 
forbrenning og avfallshåndtering med 80 % innen 2030.  
 
I 2013 sto veitrafikken for ca. 72 % av klimagassutslippene i Akershus. Det er utarbeidet prognoser 
for framtidig klimaendringer mot 2100. Disse viser en dobling av dagens årsmiddelnedbør, større 
nedbørsmengder i perioder om høsten/vinteren og lengere tørre perioder om sommeren. Dersom 
prognosene slår til innebærer dette en risiko for mer alvorlige flomsituasjoner enn i dag og økt risiko 
for erosjon langs mange vassdrag. Forandringer i den lokale risikoen for flom, ekstremnedbør, skred 
og fukt gjør at arealplanleggingen i kommunene på baseres på grundige risikovurderinger.  
 
Bygging av boliger og næringsbygg gir økt behov for bedre overvanns- og avløpsløsninger. Utslipp av 
næringsstoffer og mikroorganismer fra kommunalt og spredt avløp er allerede betydelig, og et viktig 
mål er derfor å hindre ukontrollerte utslipp, både fra private og kommunale avløpsanlegg, samt 
tilrettelegge for bedre overvanns- og avløpsløsninger. 
 
Utvikling og oppfølging av regionale planer 
I arbeidet med regional planstrategi 2013 - 2016 avdekket fylkestinget behov for omfattende regional 
planlegging i Akershus, og man så også tydelig et behov for et forpliktende samarbeid med Oslo om 
areal- og transportplanleggingen.  
 
Det er ferdigstilt fire regionale planer i planperioden 2013 – 2016 og disse inneholder et 
handlingsprogram som avklarer hvordan planen skal følges opp og hvilke ansvar staten, 
fylkeskommunen og kommunene har i oppfølgingen. Disse planene er: 

 Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer (ferdigstilt i 2013)  

 Regional plan for innovasjon og nyskaping (ferdigstilt i 2015) 

 Regional plan for vannforvaltning (rullert i 2015)  

 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ferdigstilt i 2015) 
 
Det er fire regionale planer som er under ferdigstillelse, eller under utvikling:  

 Regional plan for handel, senter og servicestruktur (ferdigstilles høsten 2016) 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (ferdigstilles høsten 2016) 

 Regional plan for klima og energi (ferdigstilles i 2017) 

 Regional plan for masseforvaltning (ferdigstilles høsten 2016)  
Handlingsprogrammene til disse må følges opp av staten, fylkeskommunen og kommunene. I 
arbeidet med regional plan for klima og energi er det vesentlig at kommunene setter av ressurser til 
utarbeidelsen av planen. Når den er ferdigstilt må blant annet kommunene følge den opp med mer 
tiltaksrettede planer. 
 

2.2.2 Lokale utviklingstrekk og utfordringer 
Utviklingstrekk og utfordringer for Nesodden framgår av faktagrunnlaget (vedlegg 3). 
Faktagrunnlaget er faktadelen i kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026. Som bakgrunnsdokument 
for kommunens utviklingstrekk og utfordringer vises det også til utredninger gjort i forbindelse med 
kommunereformen. Dagens status belyses særlig i kap. 3 i utredningen «Kommunereform – 
Nesodden kommune i dag og fremover (vedlegg 4). 
 
En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i planstrategien, jf. pbl. § 10-1 og 
forskrift om oversikt over folkehelsen § 5. I forbindelsen med kommunens folkehelseplan vedtatt i 
2015 ble Kunnskapsdokumentet utarbeidet med dette som formål (vedlegg 5). Dataene her er fra 

https://www.nesodden.kommune.no/politikk/aktuelle-sider/kommunereformen/dokumenter/
https://www.nesodden.kommune.no/planer-i-nesodden-kommune/gjeldende-planer/
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våren 2014. Dokumentet har ikke blitt revidert siden vedtakelse av folkehelseplanen, men gir likevel 
et godt overblikk over kommunens folkehelsefaktorer som: 

 Befolkningssammensetning 

 Oppvekst og levekårsforhold 

 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosial miljø 

 Skader og ulykker 

 Helserelatert atferd 

 Helsetilstand 
Folkehelseinstituttets folkehelseprofil 2017 for Nesodden kommune gir en rask oppsummering over 
helsetilstanden i befolkningen (vedlegg 6).  
 
I tillegg ble det i 2014 foretatt en evaluering av forvaltningspraksisen i Nesodden kommune via 
Kommunekompasset (vedlegg 7). Evalueringen skjer på de åtte fokusområdene: 
1. Offentlighet og demokrati 
2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering 
3. Politisk styring og kontroll 
4. Lederskap, ansvar og delegasjon 
5. Resultatfokus og effektivitet 
6. Kommunen som arbeidsgiver 
7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon 
8. Kommunen som samfunnsutvikler 
Områder som er av særlig interesse for innbyggere og der vi scorer forholdsvis lavt er fokusområdene 
1, 2, og 8.  
 

2.3 Vurdering av planbehovet 
2.3.1 Revisjonsbehov for kommuneplanen  
Kommunen kan ved behandling av den kommunale planstrategien beslutte at hele kommuneplanen, 
samfunnsdelen eller arealdelen skal revideres uten å gå nærmere inn på innholdet i 
revisjonsarbeidet. Konkretisering og fastsetting av tema, opplegg for medvirkning mv. for revisjon av 
kommuneplanens to deler vil skje gjennom utarbeidelse av planprogram. Kommunen har valgt å slå 
sammen planstrategiarbeidet og utarbeidelsen av planprogram for kommuneplanen  
 
Nærmere om revidering av kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplan samfunnsdel for perioden 2014-2026 ble vedtatt 22. oktober 2015. Samfunnsdelen er 
opprinnelig fra 2011, men framstår fortsatt som et grundig gjennomarbeidet styringsdokument. 
Faktagrunnlaget (vedlegg 3) gir ikke grunnlag for kursendring, men det er behov for justeringer. 
Kommunens verdier bør presiseres ytterligere og samfunnsdelen bør blant annet gjenspeile dagens 
status og mål knyttet til tema som beredskap og integrering. Hovedlinjene i de allerede vedtatte 
målene ligger likevel fast. Kommuneplanens samfunnsdel bør derfor rulleres. Behovet for rullering 
forsterkes av behovet for å rullere kommuneplanens arealdel (se nedenfor). Samfunnsdelen legger 
klare føringer for arealdelen.  
 
Nærmere om revidering av kommuneplanens arealdel 
Arbeidet med revisjon av arealdelen baseres på videreføring av prinsippene for utbygging og 
bevaring i gjeldende arealdel, sammen med nye føringer som fremgår av overordnede planer som 
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus. I henhold til handlingsprogrammet til 
regional plan for areal- og transport skal kommunene vurdere behovet for å rullere sin kommuneplan 
i tråd med den regionale planen. Sentrale oppgaver ved revisjon av kommuneplanens arealdel er: 

 Definere langsiktig grønn grense rundt prioriterte vekstområder. 

 Utvikle sentrumsplaner med vei- og gateplaner. For lokale byer og tettsteder bør det vurderes å 
utarbeide sentrumsplaner og gang- og sykkelstrategier, dersom det legges til rette for høy vekst. 
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 Områder avsatt i gjeldende kommuneplan til hovedformål bygg og anlegg, som ikke er regulert 
og som ikke er i tråd med føringene i regional plan, skal vurderes tatt ut ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel. 

 
Arbeidet med revisjon av arealdelen skal gjøres med hensyn til andre vedtatte kommunale planer. 
For å finne ut hvordan man best kan dekke arealbehov som springer ut av vedtatte 
kommunedelplaner må det utredes forskjellige alternative arealer/lokaliseringer. Det må foretas 
utredninger av konsekvensene for samfunn og miljø, samt risiko- og sårbarhetsanalyser, der forslag 
til arealendringer utløser krav om slike jfr. plan- og bygningslov kapittel 4. 
 
Arealdelen 2014-2026 er fortsatt beheftet med innsigelser. Rådmannen anbefaler å prioritere at 
ressursene brukes i arbeidet med ny kommuneplan.  
 

2.3.2 Handlingsprogram med økonomiplan   
Kommuneplanens handlingsprogram for kommunens virksomhet og ressursprioriteringer rulleres 
årlig sammen økonomiplanen. I dokumentet er kommuneplanens samfunnsdel er styrende for hvilke 
årlige mål kommunen setter seg. Målene for kommuneplanens innsatsområder må konkretiseres i 
mest mulig tydelige målbare mål i handlingsprogram og økonomiplan. 
 

2.3.3 Planoppgaver som følger av kommuneplanens samfunnsdel 
En rekke planer er for tiden under utarbeidelse i kommunen. I tillegg er det en del planer som 
nettopp er vedtatt. Pågående og prioriterte planoppgaver gir til sammen et helhetlig bilde av 
kommunens planoppgaver i planstrategiperioden. Oversikt over oppstart og ferdigstillelse av disse er 
vedlagt (vedlegg 8). Planene er sortert etter ansvarsområder i rådmannens ledergruppe, og er som 
hovedregel overlappende for flere tjenesteområder.  
 
Ansvaret for alle planene tilligger rådmannen, og intern ansvarsfordeling som skissert under er kun 
veiledende. På bakgrunn av kommuneplanens samfunnsdel og dagens utviklingstrekk og utfordringer 
har kommunen behov for følgende planer (nåværende og kommende):  
 
Ansvarsområder under rådmannen 

 Kulturplan (Kommunedelplan; heretter forkortet KDP)  

 Overordnet beredskapsplan (KDP) 

 Strategisk næringsplan  

 Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

 Frivillighetsstrategi 
 
Kommunalsjefområde for Helse og omsorg 

 Folkehelseplan (KDP) 

 Helhetlig plan for helse og omsorgsfeltet (KDP)  

 Ruspolitisk handlingsplan (KDP) 

 Plan for integrering og mangfold (KDP) 

 Demensplan  

 Rehabiliteringsplan 

 Plan for psykisk helse 

 Helhetlig plan for barn og unges helse (KDP) 
 
Kommunalsjefområde for plan, teknikk og miljø 

 Boligsosial handlingsplan (KDP) 

 Hovedplan for drikkevann og vannmiljø (KDP) 

 Hovedplan for vei (KDP) 
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 Plan for kulturminner og bevaring (KDP) 

 Plan for klima og biologisk mangfold (KDP)  

 Trafikksikkerhetsplan (KDP)  

 Samferdselsplan (KDP) 

 Forvaltningsplan for kommunale eiendommer 

 Gang- og sykkelveistrategi  

 Innfartsparkeringsstrategi 

 Strategi for universell utforming  
 
Kommunalsjefområde for skole, barnehage og oppvekst 

 Barnehageplan (KDP) 

 Plan for kvalitetsutvikling i Nesoddskolen (KDP) 

 Helhetlig plan for barn og unges helse (KDP) 

 Strategi for framtidens barnehage – kompetanse og rekruttering  

 Skolebruksplan  

 Plan for et mobbefritt oppvekstmiljø  

 Plan for forebyggende barnevern i Nesodden kommune  

 Plan for overgang fra barnehage til skole  

 Plan for den kulturelle skolesekken 

 Plan for helhetlig SFO 
 
Rådmannens stab  

 Kommunikasjonsstrategi 

 Strategi for en digital hverdag 

 Arbeidsgiverstrategi 
 
Helhetlig plan for barn og unges helse, helsetjenester og omsorg inkluderes eller samordnes med 
helhetlig plan for helse og omsorg. 
 
Gjeldende kommuneplan inneholder en oversikt over kommunens planoppgaver. Planstrategiens 
vedlegg 8 erstatter denne oversikten fremover. 
 

2.3.4 Reguleringsplaner  
Kommunen vil prioritere følgende reguleringsplaner i planperioden: 

 Planer som gir plangrunnlag for etablering av vann- og avløpssystemer jfr. Hovedplan for 
drikkevann og vannmiljø: 

o Områdeplan Bomannsvik 
o Områdeplan Nordstrand og Dalbo 
o Områdeplan Svestad 
o Områdeplan Solbergskog 
o Områdeplan Ellingstadåsen 
o Områdeplan Flaskebekk 
o Områdeplan Grøstad 
o Områdeplan Oksvald og Ursvik 
o Områdeplan Spro 

 

 Planer som gir plangrunnlag for etablering av gang- og sykkelveg jfr. Trafikksikkerhetsplanen: 
o Gang- og sykkelveg FV 157 Ommen-Alværn 
o Gang- og sykkelveg FV 105 Hagelundveien-Balsterudveien 
o Gang- og sykkelveg FV 157 Beksrudbakken-Fjellstrandkrysset 
o Gang- og sykkelveg FV 105 Fjellstrand skole-Fjellkrysset 
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o Gang- og sykkelveg FV 157 Kløftaveien 106-Munkerudstubben 
 

 Planer som bidrar til at kommunen når målene for innsatsområdene i kommuneplanens 
samfunnsdel: 

o Berger multisportanlegg – mindre endring i reguleringsplanen 
o Skoklefall 2-3 omsorgsboliger – mindre endring i reguleringsplanen 
o Eplehagen barnehage på Fjellstrand – detaljreguleringsplan 
o Munkerud næringsområde på Fagerstrand – detaljreguleringsplan 
o Fagerstrand sentrum – områdereguleringsplan 
o Fjellstrand omsorgsboliger – detaljreguleringsplan 
o Nesoddhøgda (Løes) – områdereguleringsplan 
o Gamle Alværn veien – mindre endring i reguleringsplanen 

 
Kommunen har som myndighetsutøver et ansvar for å følge opp private aktører i arbeidet med 
reguleringsplaner. For tiden foregår følgende planarbeider som vi antar vil være i en 
detaljreguleringsprosess i planperioden: 
 

 Gang- og sykkelveg Spro/Fagerstrand 

 Kapellveien 117 

 Skjønnhaug 1/23 

 Tømmerbakkevei 79 

 Sagstubben 18 

 Sofienlund 

 Fagerstrand sjøside 

 Tømmerbakkevei 12 

 Evenstuveien 23 

 Pompehustomten 
 

 Boklokt Bomansvik 

 Steinveien 12-14 

 Strandlia 2 

 Kveldsroveien 

 Fjellstrand senter 

 Svestad marina 

 Sunnaas områdeplan 

 Marikloppa veien inkl. kryss 

 Mabels vei 

 Bergerås 

I tillegg vil det komme forespørsler om oppstart av detaljreguleringsarbeid som kommunen må ta 
stilling til. 
  



 

19 

 

3 Planprogram 
Planprogrammet skal fastsette rammer og forutsetninger samt klargjøre målet med planarbeidet. 
Det skal beskrive hovedproblemstillingene for planarbeidet, herunder hvilke utredninger som skal 
gjennomføres. Opplegg for informasjon og medvirkning skal beskrives. 
 

3.1 Mål for kommuneplan  
Langsiktige mål - effektmål av kommuneplan 

 Kommuneplanen er et retningsgivende og tydelig styringsverktøy for kommunens politiske og 
administrative ledelse.  

 Kommuneplanen omhandler kommunens hovedutfordringer i lys av samfunnsutviklingen og den 
regionale utviklingen.  

 Kommuneplanprosessen er den viktigste arenaen for overordnede diskusjoner om utvikling av 
kommunen.  

 
Resultatmål av kommuneplan  
Samfunnsdelen rulleres med hovedfokus på å oppnå: 

 en kommuneplan der kommunens nedskrevne verdier dekker gjenspeiler verdiene i dagens 
Nesodden  

 en fokusert og handlingsrettet kommuneplan der kommunens satsningsområder gjenspeiler 
utfordringer og muligheter i dagens samfunn og lengre fremover.  

 
Arealdelen rulleres med hovedfokus på å oppnå:  

 en kommuneplan som viderefører arealstrategien og hovedtrekkene i gjeldende arealdel, 
sammen med nye føringer som fremgår av Regional plan for areal og transport 

 en kommuneplan som er oppdatert med hensyn til behov som springer ut av kommunedelplaner 
vedtatt etter siste rullering  

 en kommuneplan som synliggjør viktige områder for biologisk mangfold og regulerer bruken av 
disse arealene 

 en kommuneplan som er et strategisk verktøy for tilrettelegging for miljøvennlig transport  

 en kommuneplan som ivaretar og forankrer juridisk behovet som springer ut av samfunnsdelen 
 
Prosessmål i kommuneplanarbeidet 

 Planarbeidet er godt forankret i kommunen, både politisk og administrativt  

 Aktiv medvirkning fra innbyggere og aktuelle lag/foreninger, råd/utvalg, både i drøftings- og 
høringsfasen.  

 

3.2 Nærmere om kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanen er et verktøy for strategisk overordnet styring og kommunens helhetlige 
planlegging.  Den er en overordnet plan som tas fram ved «alle» anledninger, og det er derfor viktig 
at det er en sammenheng fra samfunnsdelen til arealdelen og til handlingsdelen. 
 
Samfunnsdelen skal si noe om: 

 kommunens verdigrunnlag   

 kommunesamfunnet som helhet som tjenesteyter og samfunnsutvikler 

 Kommunen som organisasjon  
 
Stoff i kommuneplanen som ikke berører disponering av arealer og naturressurser direkte, skal som 
hovedregel gå inn i en samfunnsdel. Plan- og bygningsloven krever ikke at samfunnsdelen skal være 
en altomfattende plan, så drøftinger kan f.eks. inkluderes i underveisdokument og vedlegg.  
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Kommunens verdigrunnlag 
Samfunnsdelen skal rulleres for å oppnå en kommuneplan der kommunens nedskrevne verdier 
gjenspeiler de faktiske verdiene i dagens Nesodden. Verdien til kommunen er i dag: Likeverd, allsidig 
samfunn, økologisk balanse og nærhet til naturen. Kommunen legger i planarbeidet opp til en 
evaluering og eventuell justering av kommunens verdigrunnlag.  
 
Det er trolig ikke behov for dyptgående utredninger.  Kommunens formannskap, eventuelt 
kommunestyret, evaluerer og justerer dagens verdier. Andre aktører vil bli hørt både i høringen av 
dette planprogrammet (om prosessen) og i senere høring av kommuneplanens samfunnsdel.     
 
Kommunens fokus- og innsatsområder 
Samfunnsdelen rulleres for å få en kommuneplan der kommunens fokus- og innsatsområder 
gjenspeiler muligheter og utfordringer i dagens samfunn og lengre fremover. Kommunens 
satsningsområder bør dermed evalueres. Kommunen må i denne prosessen også justere eventuelle 
mål og strategier. Dagens innsatsområder er folkehelse og levekår, lokaldemokrati og deltakelse, 
næringsutvikling, stedsutvikling, kommunikasjon og samferdsel, helhetlig tjenestetilbud, en 
organisasjon for framtiden og forvaltning av kommunens ressurser.  
 
Kommuneplanen skal gjenspeile at Nesodden kommune vil arbeide for å bli en grønn 
foregangskommune, som blant annet innebærer at FNs bærekraftmål og nasjonale, regionale og 
kommunale klimamål skal være styrende for samfunnsutviklingen.  Klima- og bærekraftrapport, 
inkludert klimaregnskap og -budsjett, skal videreutvikles som virkemidler til å oppnå dette. Nesodden 
kommune skal gå foran når det gjelder tilrettelegging for miljøsatsing i regulering og byggeprosjekter. 
 
Det er et mål å opprettholde og styrke verdiskapning og sysselsetting i kommunen. I prosessen med 
kommuneplan skal rådmannen se på landbrukets samlede betydning og potensial for klima og 
næringsliv, samt langsiktig matproduksjon og ivaretakelse av verdifulle matjordarealer. I et 
folkehelseperspektiv bør kommuneplanen også synliggjøre viktigheten av friluftsliv og rekreasjon. 
Turstier er viktig for folkehelsen og skal ivaretas i reguleringsarbeidet. Kommunen arbeider videre 
med å utbedre og forlenge kyststien. 
 
For å møte innbyggernes forventinger til en effektiv og fremtidsrettet forvalting, er det nødvendig å 
få helhetlige og forutsigbare digitale løsninger. Digitale verktøy skal bidra til å understøtte de 
tjenestene kommunen skal levere.  
 
Med bakgrunn i den samfunnsutviklingen som har funnet sted i Norge og i kommunen de senere år 
kan mulige nye innsatsområder kan være samfunnssikkerhet og muligheter knyttet til kommunens 
integrerings- og mangfoldsarbeid. Dette er i tråd med regionale føringer.  Alle som bor i Norge skal 
ha like muligheter til å bidra til og delta i landets fellesskap. Integreringen er avhengig av at 
innvandrere lærer norsk, tar utdannelse, kommer i jobb, og deltar på ulike arenaer i norsk 
samfunnsliv. Offentlige tjenester som er tilpasset mangfoldet i befolkningen er en forutsetning for å 
sikre at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, får like muligheter i samfunnet. I integrerings- og 
inkluderingspolitikken gjelder sektoransvarsprinsippet. Det vil si at hver fagsektor har ansvar for 
utvikling og tilpasning av eget tjenestetilbud slik at det møter behovene hos alle grupper, også 
innvandrerbefolkningen. Nesodden kommune har ansvar for flere tjenester som er spesielt 
tilrettelagt for personer med innvandrerbakgrunn.  Dette gjelder blant annet tilbud om 
norskopplæring og introduksjonsprogram, bosetting og oppfølging av flyktninger og å sikre forsvarlig 
kommunikasjon gjennom bruk av tolk når det er påkrevet.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel synliggjør samordningen mellom ulike ansvarsområders utfordringer, 
og kommunens samlede utvikling. Samfunnssikkerhet er et av hensynene plan- og bygningsloven skal 
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ivareta, og alle planer skal «fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på 
helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.».  
 
En kommune står i kryssende hensyn mellom prioriteringer i ulike sektorer, lokale og nasjonale 
føringer, organisasjonen trenger derfor en hierarkisk målstruktur der samfunnsdelen gir grunnlag for 
de ulike sektorenes planer. Kommunestyrets vedtatte politiske plattform i form av 15 mål for 
samfunnsutviklingen vil for eksempel legge føringer for både arealdel, samfunnsdel og planstrategi. I 
de enkelte kommunedelplaner vil det så være større detaljering om mål, tiltak, resultater og 
økonomi. Samfunnsdelens strategier vil ikke alltid være konkrete når det gjelder hvilke tiltak som skal 
settes i verk, men sammen med målene, skal de danne grunnlag for kommunens mer detaljerte 
handlingsprogrammer og budsjetter de nærmeste årene. Skal samfunnsdelen få en politisk relevans 
og være et nyttig styringsverktøy for å synliggjøre strategiske plangrep må politiske prioriteringer 
komme tydelig fram i dokumentet.  
 
Inkludering av nye samfunnsmål og strategier krever en bred prosess der innbyggere, frivillighet, 
næringsliv og ansatte får si sin mening. Det vises til prosessen som omtales i pkt. 4.2 «Medvirkning 
for innbyggere, frivillighet, næringsliv og ansatte». Arbeidet ble allerede påbegynt på 
kommunestyreseminar våren 2016, og blir fulgt opp i blant annet innbyggerundersøkelsen høsten 
2016. 
 

3.3 Nærmere om kommuneplanens arealdel 
3.3.1 Hovedproblemstillinger 
Arbeidet med revisjon av arealdelen baseres på videreføring av prinsippene for utbygging og 
bevaring i gjeldende arealdel, sammen med nye føringer som fremgår av overordnede planer som 
Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus.  
 
Arbeidet med revisjon av arealdelen skal gjøres med hensyn til andre vedtatte kommunale planer. 
For å finne ut hvordan man best kan dekke arealbehov som springer ut av vedtatte 
kommunedelplaner må det utredes forskjellige alternative arealer/lokaliseringer. Det må foretas 
utredninger av konsekvensene for samfunn og miljø, samt risiko- og sårbarhetsanalyser, der forslag 
til arealendringer utløser krav om slike jfr. plan- og bygningslov kapittel 4. 
 

3.3.2 Videreføring av prinsipper for utbygging og bevaring i gjeldende 
kommuneplan 

Prinsippene for utbygging og bevaring videreføres: 

 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. 
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 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. 

 Nesodden trenger en tydeligere senterstruktur. Det er ønskelig å utvikle levedyktige sentre som 
kan dekke befolkningens behov for handel og service og slik redusere handelslekkasjen ut av 
kommunen. For å kunne utvikle sterke sentre er det viktig med god tilgjengelighet for alle 
befolkningsgrupper. 
o Kommunesenter - Tangen 

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. 

o Lokalsenter - Fagerstrand 
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. 

o Grendesentre – Berger(Skoklefall), Jaer(Kirken/Løes), Bjørnemyr(Sunnaas), Fjellstrand 
Grendesentrene skal inneholde et minstetilbud av tjenester, butikker og møteplasser for 
daglige behov. 

 

3.3.3 Utredningsbehov ved revisjon av arealdelen 
Tema som foreslås tatt opp ved revisjon av arealdelen er beskrevet under.  Vurdering og behandling 
av innspill til endringer av arealdelen vil i tillegg være en sentral oppgave i arbeidet med revisjon av 
arealdelen. 
 
1. Vekst i kommunen 
Arealpolitikken er et av kommunens viktigste virkemidler for å sikre en bærekraftig utvikling. Riktig 
lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og infrastruktur er avgjørende for å begrense 
energiforbruket og redusere utslipp av klimagasser. Samtidig blir tilpasning til klimaendringer en 
stadig viktigere oppgave i planleggingen. Befolkningsveksten fører til krevende prioriteringer mellom 
bolig- nærings- og infrastrukturutbygging kontra vern av naturmangfold, landbruksarealer og 
kulturminner. 
 
Etter vedtakelsen av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RTP) har rådmannen 
utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag for vekst med forslag til avgrensning av veksten. Forslaget ble 
politisk behandlet i kommunestyret 19.10.2016 med følgende vedtak. Saksdokumentene med forslag 
til avgrensning av veksten er vedlagt (vedlegg 9). 
 
KST- 114/16 vedtak: 

«Primærforslag: 
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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. 
 
Begrunnelse: 
Nesoddens kommune ønsker å innfri intensjonene i regional areal- og transportplan, med et 
utbyggingsmønster konsentrert rundt knutepunktet Nesoddtangen brygge. Likevel er Nesodden 
kommune i en særstilling i regionen, ved at vårt primære kollektivknutepunkt både har begrenset 
areal for boligbygging og klare praktiske begrensninger i antall mulige båtavganger. 
Nesoddtangen er ulik de andre forslåtte tettstedene i Akershus ved at det er et punkt ytterst på et 
nes, ikke et sentrum i et bredt omland. Derfor er det ikke formålstjenlig å ta sikte på at 80 % av 
veksten skal komme på det foreslåtte avgrensede arealet på Nesoddtangen. I stedet mener 
Nesodden kommune at tettstedet Fagerstrand bør transformeres og ta en del av 
befolkningsveksten, forutsatt satsing på kollektivtransport til/fra Fagerstrand, og en 
tilfredsstillende veiløsning. En vekstfordeling 70/30 der 70 % tas på det foreslåtte arealet på 
Nesoddtangen, og 30% tas på henholdsvis Fagerstrand og som vedlikeholdsutbygging i den 
eksisterende grendestrukturen, vil være forenelig med knutepunktutviklingen i regional areal- og 
transportplan for Oslo og Akershus. 
 
Kommunestyret mener meglingsresultatets krav om å trekke en langsiktig grense for 
vekstområdene uavhengig av den ordinære kommuneplanprosessen er i strid med vedtatt regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det vises her til punkt H3 i handlingsprogrammet, 
som angir hvordan denne langsiktige grensen skal fastsettes, samt til retningslinjenes punkt R8. 
Rådmannen bes ta dette opp med fylkesmannen.» 

 
Rådmannen skal fortsette arbeidet med dimensjoneringsgrunnlaget og skal legge frem en oppfølging 
av denne saken. Tema som skal vurderes og utredes er arealpotensialet innenfor det prioriterte 
vekstområde og utnyttelsen i områder avsatt til fortetting.  
 

Rådmannen skal jobbe videre med langsiktig grønn grense på Tangen. Fylkeskommunes 
anbefaling gitt i høringsperioden om rekkefølgebestemmelser som sikrer at det bygges 
«innenfra og ut», og at de mest sentrale områdene kommer først, følges opp. 
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Rådmannen skal i rulleringen jobbe parallelt med områdeplan for Fagerstrand sentrum. 
Formålet med planen er å legge til rette for at Fagerstrand skal utvikles i tråd med gjeldende 
kommuneplan som kommunens lokalsenter i sør. Utviklingen skal baseres på de samme 
prinsippene for vekst "innenfra og ut" som i sentrumsutviklingen på Tangen. 
Planprogrammet for områdeplan Fagerstrand sentrum ble fastsatt i kommunestyremøte den 
23.04.15. Forslag til områdeplan for Fagerstrand sentrum skal legges ut på offentlig ettersyn 
i høst. Som følge av ønske om økt utvikling av Fagerstrand og Tangen legger kommunen opp 
til en høyere veksttakt i byggingen av boliger enn i dag. Dette forutsetter at veksten kommer 
innenfor de definerte utbyggingsområdene i kommuneplanen. 
 
2. Klima og miljø 
Det kommunale miljøarbeidet handler om at å forvalter våre ressurser på en god måte og legger til 
rette for et bærekraftig samfunn. Nesodden kommune legger fram Plan for klima- og biologisk 
mangfold i løpet av 2017. 
 
Nesodden kommune har vedtatt ambisiøse klimamål der fysisk planlegging er et viktig virkemiddel. 
Reduksjon i klimagassutslipp og tilpassing til klimaendringer er viktige tema for arealplanleggingen. 
Det finnes flere muligheter å oppnå klimamålene, som å stille miljøkrav i arealplanleggingen i alle 
større prosjekter, og tilpasning til klimaendringene ved bruk av blågrønnfaktor og bekkeåpninger. 
 

Rådmannen skal utarbeide mulighetsstudie av Nesoddmarka som vernet område i 
planperioden. Kommunestyret vedtok 14.12.16 verbalforslaget: «Kommunestyret ber 
rådmannen om å fremme sak om gjennomføring av en mulighetsstudie for Nesoddmarka. 
Rammen for en slik studie gis av kommunestyret. Studien skal bl.a. tydeliggjøre hva det vil 
innebære at marka blir omfattet av markaloven og dermed vernet i henhold til denne. Saken 
fremmes snarest slik at kommunestyret kan nyttiggjøre seg studien i arbeidet med 
kommuneplaner, og slik at den er til hjelp for å definere eventuelle vernegrenser». Fremtidig 
skogbruk må sees i sammenheng med mulighetsstudiet. Mulighetsstudien skal som et 
minimum omfatte de arealene som i dag utgjør hensynssonen for Nesoddmarka. 
 
3. Biologisk mangfold 
Naturmangfoldloven § 6 hjemler en generell aktsomhetsplikt som innebærer at enhver skal gjøre det 
som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet (mangfoldet av arter, naturtyper og 
økosystemer). Det skal vurderes aktuelle virkemidler for å ivareta denne aktsomhetsplikten gjennom 
kommuneplanleggingen.  
 
Det skal utredes bruk av ulike virkemidler for å synliggjøre og ivareta kartlagte lokaliteter for 
biologisk mangfold på kommuneplannivå. Aktuelle virkemidler vil være bruk av hensynssoner og 
bestemmelser/retningslinjer. 
 

I høringsperioden har det kommet konkrete innspill fra FNF Nesodden. Innspillene for 
områder for friluftsliv og rekreasjon er innarbeidet som en del av kommunens 
innsatsområder. Innspillene for nedbygging av verdifulle naturområder og inngrep i slike 
områder er innarbeidet i pkt. 3.3.3. under avsnittet om 3. biologisk mangfold. 
 
4. Transport 
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge. Nesodden ligger på førsteplass i antall 
kollektivreisende i Follo, allikevel kommer 70 % av klimagassutslipp fra transport lokalt i kommunen, i 
all hovedsak bilbruk.  
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Det er en nasjonal målsetning at transportveksten i kommuner skal tas med kollektivt, sykkel og 
gange. Regional plan for areal og transport har som strategi at kollektivtransporten skal ta de tyngre 
reisestrømmene, og vil måtte spille en mer beskjeden rolle i tynt befolkede områder. I følge 
retningslinje R15 forventes det at kommunene utarbeider en parkeringspolitikk i tråd med føringene i 
regional plan. I følge retningslinje R16 det forventes at innfartsparkering i regionene skal utvikles i 
henhold til Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. 
 
Redusert behov for bilbruk og sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene i 
kommunen er to av målene under innsatsområde Kommunikasjon og samferdsel i gjeldende 
kommuneplanens samfunnsdel. Det er naturlig å se de to målene i sammenheng med hverandre og i 
sammenheng med målet om Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet 
under innsatsområde Folkehelse og levekår.  
 
Nesodden kommune skal utarbeide en sykkelstrategi og en parkeringsstrategi med planlagt oppstart 
i 2017. Det skal utredes behov for tilrettelegging for syklende og gående langs hovedveinettet i 
kommunen på et overordnet nivå. Det skal vurderes ulike tiltak som sykkelfelt og tosidig gang- og 
sykkelveinett på de strekningene som vil ha de beste forutsetningene for en høy andel syklende og 
gående. I lys av dette utredes hvilke virkemidler som er aktuelle for å sikre nødvendige arealer langs 
hovedveinettet. Det må foretas utredninger av konsekvensene for samfunn og miljø, samt risiko- og 
sårbarhetsanalyser, der forslag til arealendringer utløser krav om slike jfr. plan- og bygningsloven. 
 
I februar 2016 varslet Nesodden kommune oppstart av planarbeidet med kommunedelplan for 
samferdsel. Formålet med en samferdselsplan er å lage en langsiktig plan for hovedveinettet på 
Nesodden, legge grunnlag for fremtidig kollektivtransport og tydeliggjøre en forutsigbar satsning på 
tilrettelegging for gående og syklende. Samferdselsplanen vil også ha en funksjon i å samle alle 
underliggende planer som berører samferdselstema. Planen skal konkretisere regionale og nasjonale 
forventninger og målsetninger om samferdselsplanlegging til et nivå tilpasset Nesodden kommune 
lokalt. Rådmannen mener at det videre arbeidet med kommunedelplanen for Samferdsel er avhengig 
av fremdriften i underliggende planer som berører samferdselstema, som sykkelstrategien og 
innfartsparkeringsstrategien. 
 
Parkeringspolitikk er et viktig virkemiddel for å oppnå målsetningen om lavere klimagassutslipp. 
I følge plan- og bygningslovens § 11-9 pkt.5 kan kommunen, uavhengig av arealformål vedta 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel om parkering. Nesodden kommune har en 
parkeringsnorm fra 2006 som ikke er forankret i kommuneplanens bestemmelser. Rådmannen 
anbefaler at regulering av parkering skjer gjennom prosesser hjemlet i plan- og bygningsloven. Det 
viktigste grunnlaget for regulering av parkering beskrives i kommuneplanens arealdel, dernest følges 
dette opp av kommunedelplaner, reguleringsplaner og spesielle temaplaner. 
 
5. Kulturminner og kulturmiljø 
I følge kulturminneloven skal kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon vernes 
både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det 
er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig 
grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet. 
 
Vern av kulturmiljø og kulturminner skal brukes som en ressurs for å bevare stedsidentitet.  Det er 
viktig å tydeliggjøre vern så utbyggingspresset ikke reduserer verdiene. I forbindelse med 
områdeplanene for tilrettelegging for vann- og avløp gjøres også en kulturminnevurdering. 
Enkeltbygninger, arkeologiske kulturminner og kulturmiljøer er vernet gjennom 
reguleringsbestemmelser tilknyttet hver plan. 
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Nesodden kommune skal i tillegg utarbeide en samlet kommunedelplan for kulturminner og 
kulturmiljø med planlagt oppstart i 2018.  

 
6. Planbestemmelser i kommuneplanen  
Planbestemmelser tilknyttet kommuneplanen skal sikre verdiene og målene som springer ut av 
samfunnsdelen, overordnede og lokale føringer. 
 
I forbindelse med revisjonsarbeidet av kommuneplanens arealdel er målet å bruke følgende 
planbestemmelser som virkemidler: 

 Klima- og energimål  

 Blågrønnstruktur og blågrønn faktor 

 Overvannshåndtering 

 Friluftsområder, turveier og kyststi   

 Nesoddmarka 

 Krav til tekniske løsninger 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Universell utforming 

 Støy 

 Parkeringsnorm 

 Bestemmelser for småhusområder (regulerte og uregulerte områder) 

 Utearealer, lekeplasser og møteplasser 

 Hensynssoner for felles planlegging 

 Rekkefølge ved utbygging og infrastrukturkrav 

 Dispensasjonspraksis 

 Forhold som skal belyses og avklares ved reguleringsarbeider 

 Byggegrense langs fylkesveinettet 

 Rammeplan for avkjørsler 

 Anlegg til navigasjonsmessig bruk 
 
Overnevnte virkemidler er spesifisert i plan- og bygningslovens § 11-9 Generelle bestemmelser til 
kommuneplanens arealdel. I arbeidet med revidering av bestemmelsene vil rådmannen se hen til 
planbestemmelsene i nabokommunene. 
 

3.3.4 Krav om konsekvensutredning  
Revisjon av kommuneplanens arealdel er omfattet av forskrift om konsekvensutredning. Planforslag 
med konsekvensutredning skal utarbeides på bakgrunn av et fastsatt planprogram. 
Utredningsbehovet gjelder bare de delene av planen som fastsetter rammer for framtidig utbygging, 
og som gjelder endring av gjeldende plan. I praksis vil dette omfatte:  

 Omdisponering av tidligere LNF-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder) til 
utbyggingsformål. Gjelder også utbyggingsformål som akvakulturanlegg, småbåthavner og 
annet.  

 Endring av utbyggingsformål, herunder endring fra næring til bolig, nye veier med videre.  

 Båndlegging etter plan- og bygningslov § 11-8 d) med tanke på å sikre arealer for senere 
avklaring. 

Vurderingen av konsekvenser skal baseres på kjente registreringer i kommunen, hos regionale 
myndigheter, faglig skjønn, befaringer i området og andre kjente opplysninger. 
 

3.3.5 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
I følge sivilbeskyttelsesloven § 14 plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så 
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fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse). 
 
Arealplanlegging er viktig i oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet, særlig der helhetlig ROS har 
avdekket natur- eller virksomhetsfarer. I plan for oppfølging av helhetlig ROS beskrives tiltak som 
følges opp i arealplanleggingen. 
 
En ROS-analyse skal foreligge som en del av planarbeidet. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om et område er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
 
Analysen skal kartlegge uønskede hendelser som kan inntreffe ved å ta i bruk eller endre arealbruken 
for aktuelle områder. Uønskede henvendelser er henvendelser som kan representere en fare for 
mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner.  
 

3.3.6 Innspill til endringer av arealdelen 
I forbindelse med høringsperioden for planstrategi/planprogram ble det åpnet for innspill. De fleste 
av innspillene foreslår endringer i arealdelen som ikke er i tråd med det vedtatte forslag til 
avgrensning av veksten på Nesodden eller regional plan for areal- og transport i Oslo og 
Akershus. Uttalelser/innspill som går på konkrete endringsforslag til arealdelen vil bli vurdert 
og forelagt for politisk behandling når planforslaget til kommuneplan skal behandles.  
 
Ved høring av forslag til kommuneplan, planlagt våren 2018, åpnes det igjen for innspill til endringer 
av kommuneplanens arealdel. Innspillene kan da sendes i høringsperioden på 6 uker jf. plan- og 
bygningsloven. Innspillene som sendes inn: 

 kan omfatte endring av arealbruk og/eller endring av bestemmelser og retningslinjer som er i 
tråd med planprogrammet 

 må begrunne hvordan innspillet forholder seg til kommunens innsatsområder og mål som 
inngår i samfunnsdelen 

 må vedlegges en kartskisse som viser foreslått arealbruk. 
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4 Organisering og medvirkning 
4.1 Planprosessen - organisering 
Planstrategi og kommuneplanen vedtas endelig av kommunestyret. Formannskapet er 
styringsgruppe for kommuneplanarbeidet, jf. § 2, c) i reglement for Nesodden formannskap, vedtatt 
12.09.13. Til dette arbeidet kan det oppnevnes et arbeidsutvalg på tre-fem medlemmer. 
  

4.2 Medvirkning for innbyggere, frivillighet, næringsliv og ansatte 
I tråd med signaler fra styringsgruppen (workshop i formannskap oktober 2016) skal det legges vekt 
på at medvirkning også ved utarbeidelse av planen og ikke kun i høringsperioden.  
 
Medvirkning kan skje ved blant annet ved: 

 Folkemøter og evt. næringslivsfrokost og møter med frivilligheten 

 Gjestebud 

 Innovasjonscamp på ungdomsskolene med relevant tema 

 Høring på nett/papir 

 Innbyggerundersøkelse 

 Innspill fra ulike råd som eldrerådet, råd for likestilling og ungdommens kommunestyre. 

 Sammenstille innspill fra tidligere gitt innspill under kommunereformprosessen  

 Virksomhetsledermøter/møter med ulike grupper ansatte 
 

4.3 Foreslått milepælsplan 

  
 

 
 

November 
2016: 

Planstrategi og 
planprogram i 

politisk 
styringsgruppe 

Desember 
2016: 

Vasle og høring 
av planstrategi/ 

planprogram  
(6 uker) 

November 
2016: 

Politisk 
behandling av 
planstrategi/ 
planprogram

  

April 2017:  
Politisk 

fastsettelse av 
planprogram.  

Kunngjøring av 
vedtak 

Utarbeidelsesfase: 
Involvering  i 

organisasjon og 
referanse-grupper 

Vår 2018:  
Politisk 1.gangs-

behandling 

Høring av 
plan  

(6 uker)  

Høst 2018:  
Politisk 

sluttbehandling 
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5 Vedlegg 
Vedlegg 1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Vedlegg 2 
Vedlegg 3 

Regional planstrategi for Akershus 2017-2020  
Faktagrunnlag (fra kommuneplanens samfunnsdel kap. 2) 

Vedlegg 4 Dagens situasjon i utredningen «Kommunereform – Nesodden kommune i dag og 
fremover (kap. 3) 

Vedlegg 5 Kunnskapsdokumentet (om folkehelseutfordringer) 
Vedlegg 6 Folkehelseprofil 2017 for Nesodden kommune 
Vedlegg 7 Kommunekompasset 
Vedlegg 8 Prioriterte planoppgaver 
Vedlegg 9 Saksdokumenter med forslag til avgrensning av veksten 
  
 


