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Fagerstrand områdeplan for sentrum 
 
• Konsulentfirma ÅFconsult ble kontrahert for utarbeidelse av områdeplan for sentrum. 
• Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Åfconsult og administrasjonen den 1.mars 2017. 
• Fremdriftsplanen som ble avtalt legger til rette for innlevering av planforslag i slutten av juni 2017. 
• Administrasjonen følger tett planarbeidet, med neste dialogmøte om scenario utvikling fredag 

12.mai. 
 

• Parallelt med det kommunale planarbeidet, legger administrasjonen til rette for dialog mellom 
Åfconsult og tiltakshaver i reguleringsplanen Fagerstrand sjøside. Første dialogmøte mellom dem 
ble avholdt 05.april 2017. Administrasjonen skal møte den 22.mai 2017 tiltakshaver i 
reguleringsplanen Fagerstrand sjøside, for å informere om det kommunale planarbeidet. Politisk 
deltagelse i møte er bekreftet. 
 

• Administrasjonen legger til rette for dialog med SVVs, som en viktig del av prosessen. Våre 
konsulenter venter tilbakemelding fra SVV til skisse/alternative løsninger for  Skogheimskrysset. 

 
• Planforslag til 1.gangsbehandling skal fremmes Plan- og teknikkutvalget september/oktober 2017, 

med høring/offentlig ettersyn i 12 uker etter politisk vedtak.   
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Munkerud næringsområde detaljreguleringsplan 
 
• Detaljreguleringsplanen for Munkerud næringsområde ble 2.gangpolitisk behandlet i 2016, og 

høringsfristen på 12 uker har gått ut.  
• Vi har mottatt flere merknader, blant annet fra: 
  Fylkesmannen: «Anbefaler at området kun blir regulert til industriformål» 
  SVV: «Vi mener at en trafikkutredning/analyse må være en del av reguleringssaken og ikke kun 
  knyttes opp til igangsettingstillatelse slik det står i Rekkefølgebestemmelse…planforslaget  
  ikke kan vedtas slik det nå foreligger.» 
  NOF Nesodden (Norsk Ornitologisk Forening) 

 
• Videre behandling av reguleringsplanen krever flere utredninger: 
  trafikkvurdering (SVV varslet innsigelse dersom planen fremmes uten en trafikkvurdering) 
  naturfaglige kartlegginger (administrasjonen skal utarbeide selv et miljønotat)  

 
• Administrasjonen foreslår to løsninger for å videre behandle planen: 
1. Foreslå endring av formål fra industri til næring i rullering av kommuneplanen 
2. Innhente bistand for utarbeidelse av en trafikkanalyse. Fremmer deretter saken til 3.gangpolitisk 

behandling, sammen med trafikkanalyse og naturrapport. 
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Fagerstrand sjøside (ca. 500-800 boenheter) 
 
• Planprogram for reguleringsplan var på høring, og følgende merknader kom inn fra overordnede myndigheter: 
 Fylkeskommune: «Dersom regulerings planen får et utbyggingsvolum som overskrider føringene i regional plan for areal 
 og transport i Oslo og Akershus vil fylkesrådmannen vurdere å fremme innsigelse til planen.» 
 SVV: «Dersom reguleringsplanen får et utbyggingsvolum som overskrider føringene i regional plan for areal og 
 transport vil Statens vegvesen vurdere å fremme innsigelse til planen.» 
• Forslagsstiller avventer behandling av det kommunale planarbeid for Fagerstrand sentrumsområde. 
 
Sagstubben 18 / Bråten (ca. 70 boenheter) 
 
• 1.gangsbehandling i Plan- og teknikkutvalget (PT-møte) 18.04.17, offentlig ettersyn 31.05.2017-12.07.2017. 
 
Strandlia del 2 (ca. 129 boenheter) 
 
• Avventer planforslag som skal fremmes til 1.gangsbehandling. Administrasjonen skal møte forslagsstiller for plankart 

og bestemmelser møte etter at forslagsstiller har jobbet videre med planforslaget. 
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Kveldsroveien (ca. 60 boenheter) 
   
• Planoppstart vedtatt i PT-utvalget 25.08.2015. Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet den 30.01.2017. Vi 

avventer planforslag til 1.gangsbehandling. 
 
Kløftaveien 121 (ca. 32 boenheter)   
 
• Planoppstart skal fremmes til politisk behandling etter planforespørselen er mottatt. 

 
Gang- og sykkelveg Spro-Fagerstrand fv 157 
 
• Rekkefølgekrav fra Spro Havn reguleringsplan 
• Planforslaget skal behandles i PT-utvalget 9.05.2017. Etter vedtaket legges planen ut på høring i 12 uker.  
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   2 kommunale planer: 
  - Fagerstrand områdeplan for sentrum 
  - Munkerud næringsområde 
 
   6 private innsendte reguleringsplaner: 
  - Fagerstrand sjøside 
  - Sagstubben 18 
  - Strandlia del 2 
  - Kveldsroveien 
  - Kløftaveien 121 
  - Gang- og sykkelveg Spro - Fagerstrand 
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