
1. Kombinert formål bolig/næring g/bnr. 25/3, 

26/1 

Dagens formål: LNF-område (biologisk mangfold) 

Ønsket formål: Kombinert formål bolig/næring 

Rådmannens forslag: LNF-område (biologisk 

mangfold) 

 

Bakgrunn:  

Arkitekttjenester Nesodden AS på vegne av 

grunneiere Erik Magnor Samuelsen og Steinar 

Tore Porsanger-Moen ønsker å endre arealet fra 

LNF til kombinert formål boligbebyggelse og 

næring. Forslagsstiller fremmer forslag som 

ivaretar biologisk mangfold (område med 

eiketrær og hagemark) ved å avsette en del av eiendommen til hensynssone, bevaring 

naturmiljø (1). Forslagstiller ber kommunen å vurdere om dyrkbare arealer kan sones til 

byggeområde for boliger, på grunn av overvann, fjellknatter i dagen og med et svært dårlig 

jordsmonn av leirjord (2).  

 

Planer under behandling:  

Gang- og sykkelvei Rv157 Spro – Fagerstrand  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
12,5 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Lokalsenteret Fagerstrand er fastsatt som 
kommunens senter sør i kommuneplan. 
Området ligger 1,5 km fra Fagerstrand 
sentrum. Tilrettelegging for utvikling av 
boligareal som ligger utenfor sentrum vil 
undergrave utviklingen av tettstedet. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 
 

 Forslaget innebærer nedbygging av dyrka 
mark og forringelse av kulturlandskapet.  
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Miljøforhold  

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 
Byggegrense og støyforhold  Utvikling av eiendommen skal følge Veglova § 

29 «Byggegrensene skal gå i en avstand på 50 
meter fra riksveg og fylkesveg.» En del av 
eiendommene ligger under 50 meter fra 
Lillerudveien og Storerudveien og eventuell 
utvikling krever derfor dispensasjon fra 
Statens Vegvesen.  

Ifølge Kommuneplanens generelle 
retningslinjer for planlegging langs riks- og 
fylkesveinettet: «Ved regulering samt ved 
brukstillatelser av enkeltboliger skal 
forurensningslovens krav til 
støyskjermingstiltak vurderes». I tillegg må 
Miljøverndepartements planretningslinje om 
behandling av støy i arealplanlegging og tabell 
T – 1442 legges til grunn i den videre utvikling 
av eiendommen. Deler av eiendommer ligger 
i «gul støysone». Dette kan innebære behov 
for støyskjermede tiltak. 

Landskap og blågrønn 
struktur 

 En utbygging vil føre til at deler av skogen 
fjernes, og påvirke landskapsbilde negativt. 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Det er moderate til små begrensinger for 
jordbruk på eiendommene.  Arealene drives i 
dag av forpakter. 
 

Naturmangfold  Det er registrert både utvalgte naturtyper og 
en viktig naturtype på eiendom 26/1. 
Det er også kartlagt flere rødlistete arter på 
eiendommen. De verdifulle artene og 
naturtypene ligger innenfor arealene 
forslagsstiller vil avsette som hensynssone  
«Bevaring naturmiljø og jordbruksareal». 
Sistnevnte står imidlertid også som mulig 
boligområde. Det frarådes at jordbruksarealet 
på eiendom 26/1 brukes til boligformål, både 
på grunn av de rødlistete artene, samt 
jordvernhensyn. 
 
På eiendom 25/3 er det ikke registrert 
rødlistearter eller viktige naturtyper. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det finnes ingen kjente registreringer av 
viktige kulturminner eller kulturmiljøer i 
området. 

Effekt på klimagassutslipp  Utbygging vil gi økt persontransport og derav 
økte klimagassutslipp, samt hogst av skog som 
karbonlager. 

 



Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Usikkert om området benyttes av barn og 
unge. 

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt som handel etc. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp anlegg 
Det er ikke offentlig vann- og avløpsanlegg på 
eiendommene i dag. I forslag til plan for 
Gang- og sykkelvei Rv157 Spro –Fagerstrand 
§3 Rekkefølgekrav står det:  
Det skal før arbeidet med veganlegget blir 
påbegynt, avtales med VA- etaten i Nesodden 
kommune om fremføring av offentlig 
vannforsyning skal legges i gang- og 
sykkelvegarealet.  
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges 
tilknytting av området til kommunalt anlegg  
Vei 
Planen for Gang- og sykkelvei Rv157 Spro –
Fagerstrand ligger under behandling. 
Formålet med planen er å legge til rette for 
gang- og sykkelvei langs fv 157 mellom Spro 
og Fagerstrand.  

Sosial infrastruktur  Arealet ligger i avstand på ca. 1,3 km fra 
Myklerud skole og i avstand  på  ca. 800 m fra 
barnehage.  
Ifølge prognose forventes det elevtallsvekst . 
Forventet elevvekst vil nærme seg 
kapasitetengrensen i 2024.  

Næringsliv og sysselsetting  På grunn av den usentrale beliggenheten  
(utenfor tettsted/grendestruktur)  
vil det være unaturlig at det åpnes opp for 
noe næringsetablering. 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Flomsenkninger, aktsomhetssone for flom på 
eiendommer innebærer at flomfare bør 
utredes ytterligere. 
 Trafikkmengden vil øke betydelig som følge 
av tiltaket og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

Samlet vurdering 

Forlaget anses å ha negativ konsekvens da området ligger forholdsvis fjernt fra tettbebygde 

boligområder og ikke underbygger regional plan for areal og transport eller kommunens 



arealstrategier. Forlaget anses å ha usikre konsekvenser knyttet til  støy. Forslaget kan være i konflikt 

med verdifulle landskapsverdier og utbygning vil ha negativ innvirkning på dyrka mark.  

Rådmannen anbefaler at eiendommen forblir avsatt til formål LNF. 

  



2. Boligbebyggelse 10/5 

Dagens formål: boligformål og LNF, 

hensynsone H810_3 

Ønsket formål: boligbebyggelse 

Rådmannens forslag: boligformål og LNF, 

hensynsone H810_3 

Bakgrunn:  

Aspekt Arkitekter på vegne av Løes 

Eiendommer foreslår å endre arealet til 

boligbebyggelse i sin helhet.  

Eiendommen for øvrig er lagt under Krav om 

felles planlegging (H810_3)  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
5,5 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealet ligger uten tilknytning til verken 
arealer fastsatt som grender i kommuneplan, 
kollektivtilbud eller andre service. Arealet er 
bilbasert og en omsoning til boligbebyggelse 
vil forsterke dette, ved at det gis signaler om 
at utvikling i området er ønskelig. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 
 

 Forslaget innebærer nedbygging av 
kulturlandskap. 

Krav om felles planlegging 
(H810_3) 

 I kommuneplanens plankart er det avsatt en 
hensynssone, H810_3, med krav om felles 
planlegging for området.  

 

Miljøforhold  

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 
Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt Ikke aktuelt 



Landskap og blågrønn 
struktur 

 Lokaliteten må sees i sammenheng med 
resten av eikeskogen i området rundt Røer-
Torget. En utbygging vil føre til at deler av 
skogen fjernes, og påvirke landskapsbilde 
negativt. 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Øvre del av området har skog med særs høy 
bonitet. 

Naturmangfold  Nesten hele området som er tiltenkt 
boligformål ligger innenfor eikeskogen på 
Røer, som er en viktig naturtype. Det er flere 
registrerte hule eiker i området. Flere truete 
vegetasjonstyper og arter er funnet 
her.  Lokaliteten er svært viktig for fugl (bl.a 
dvergspett, bjørkefink, gråtrost, stær). 
Lokaliteten har et stort potensial for sopp, 
sommerfugler, enkelte tovingegrupper og 
veps. 

Kulturminner og kulturmiljø  Bygningen på eiendommen er SEFRAK-
registrert, men ligger utenfor det foreslåtte 
byggeområdet. 

Effekt på klimagassutslipp  
 

 Utbygging vil gi økt persontransport og derav 
økte klimagassutslipp, samt hogst av skog som 
karbonlager. 

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Nærhet til eksisterende bebyggelse medfører 
stor sannsynlighet for at området benyttes til 
friluftsformål av befolkningen. Det er for 
øvrig god dekning av grøntområder i 
nærmiljøet. 

Transportbehov  Området ligger i avstand på ca. 400 m fra 
bussholdeplass. Imidlertid kan plassering 
utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt som skole og 
barnehage. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg 
Det finnes midlertidig løsning, men det 
kreves fullverdig hovedledning ved eventuell 
utbygging. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges 
tilknytting av området til kommunalt anlegg  
Vei 
Området ligger med dårlig tilknytting til 
veinettet.  



Sosial infrastruktur  Det er mangelfull sosial infrastruktur i 
området i dag. Arealet ligger i avstand på 1,5 
km fra barnehage  
 

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt  Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Det finnes ingen kjente registreringer av fare 
knyttet til flom. Trafikkmengden vil øke som 
følge av tiltaket og trafikksikkerheten kan 
påvirkes.  

 

Samlet vurdering 

Avsetting av areal er i strid med nasjonale føringer og kommunens egne mål om fortettingssteder. Ny 

bebyggelse vil i stor grad basere seg på biltransport.  

Utbygning vil forringe de verdifulle naturverdiene på tomta. Det vil også kunne forringe 
naturverdiene i resten av den rike blandingsskogen. Det er knyttet stor usikkerhet til konsekvenser 
for landskap, og rekreasjon.  

Rådmannen anbefaler ikke å avsette arealet til boligformål. 

  



3. Boligbebyggelse, tjenesteyting, 

næringsbebyggelse 12/1 

Dagens formål: LNF-område  

Ønsket formål: boligbebyggelse, tjenesteyting, 

næringsbebyggelse 

Rådmannens forslag: LNF-område 

 

Bakgrunn:  

Forslagsstiller ønsker å sone eiendommen til fremtidig 

boligbebyggelse, tjenesteyting og næringsbebyggelse. 

Ved forrige rullering av kommuneplanen ble det 

fremmet ønske om å endre formål fra LNF til 

boligbebyggelse. Rådmannens forslag den gangen var 

at området beholdes som LNF-område. Kommunestyret støttet rådmannens innstilling når 

forslaget ble behandlet, og områdets formål ble ikke endret. 

 

 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
6,5 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealene har ikke tilknytning til andre store 
boligområder og «ligger for seg selv». Det er 
et mål i gjeldende kommuneplan at behovet 
for bilbruk skal reduseres. Disse arealene vil i 
stor grad basere seg på bilbruk. Forslagsstiller 
påpeker at det er et ønske om å forsterke 
befolkningsgrunnlaget i Jaer skolekrets, men 
det er allerede avsatt store areal med et 
betydelig potensiale for befolkningsvekst 
innenfor Jaer skolekrets. For å imøtekomme 
målene i kommuneplanens samfunnsdel og 
KOB-planen er det ikke hensiktsmessig å 
legge til rette for boligutbygging i disse 
arealene. Den fremtidige befolkningsveksten 
innenfor Jaer skolekrets bør konsentreres 
innenfor allerede avsatte boligområder. 



 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 
 

 Forslaget medfører nedbygging av dyrka 
mark og skog. 

 

Miljøforhold  

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 
Byggegrense og støyforhold  En videre utvikling av eiendommen skal følge 

Veglova § 29 «Byggegrensene skal gå i en 
avstand på 50 meter fra riksveg og fylkesveg.» 
En del av eiendommene ligger under 50 
meter fra Jaerveien og eventuell utvikling 
krever derfor dispensasjon fra Statens 
Vegvesen.  

Ifølge Kommuneplanens generelle 
retningslinjer for planlegging langs riks- og 
fylkesveinettet: «Ved regulering samt ved 
brukstillatelser av enkeltboliger skal 
forurensningslovens krav til 
støyskjermingstiltak vurderes». I tillegg 
Miljøverndepartements planretningslinje om 
behandling av støy i arealplanlegging og tabell 
T – 1442 må legges til grunn i den videre 
utvikling av eiendommen. Deler av 
eiendommer ligger i «gul støysone». Dette 
kan innebære behov for støyskjermede tiltak. 

Landskap og blågrønn 
struktur 

 Området er et av tre områder hvor det ikke 
ligger bebyggelse mellom fjorden og 
Nesoddmarka, og denne grønne sonen bør 
bevares. 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 En del av området er skog med høy bonitet. 
Eiendommen består delvis av fulldyrka jord. 

Naturmangfold  Eiendommen har flere viktige naturtyper i 
skog, med ask og alm som er sårbare etter 
rødlista. Treslagsvariasjonen er stor, og de 
fleste edelløvtrær som forekommer i 
regionen er representert i området. 
Naturtypene ligger så vidt innenfor det 
tiltenkte næringsområdet i nord. 

Kulturminner og kulturmiljø Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Effekt på klimagassutslipp  Utbyggingen vil gi økt transport og hogst av 
skog som medfører klimagassutslipp 

 



Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Området blir brukt til friluftsformål. 
Utbyggingen vil legges over eksisterende 
tursti og ligger i tilknytning til et nettverk av 
flere stier i området. Stiene knytter skogen til 
sjøen.  

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt som handel etc. 

Teknisk infrastruktur  Vann- og avløpsanlegg 
Det er ikke i dag offentlig vann- og 
avløpsanlegg.  
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges det ikke 
tilknytting av området til kommunal anlegg  
Vei 
Området ligger rett inntil fylkesvei.   

Sosial infrastruktur  Det er mangelfull sosial infrastruktur 

Næringsliv og sysselsetting  På grunn av den usentrale beliggenheten  
(utenfor tettsted/grendestruktur)  
vil det være unaturlig at det åpnes opp for 
noe næringsetablering.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Det finnes flomveier på eiendommen. Arealet 
nedenfor det tiltenkte utbyggingsområdet er 
bratt og sprenging/fjerning av masser og 
vegetasjon kan utgjøre en risiko for flom og 
skred/ras i fremtiden.  
Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 

Samlet vurdering  

Forslaget er i strid med både regional plan for areal og transport i Oslo og. Akershus (RP-ATP) og 

kommunale føringer.  

Ved å åpne for endring av formål fra LNF til bolig, tjenesteyting og næringsbebyggelse, skaper 

rådmannen presedens i et område som ikke er i tråd med overordnede føringer. I tillegg gir det 

nedbygging av dyrka mark og fjerning av skog med negative konsekvenser for verdifulle naturverdier.  

Rådmannen fraråder avsetting av eiendom til kombinert formål boligbebyggelse, tjenesteyting, 

næringsbebyggelse.  

  



4. Boligbebyggelse 27/47 (1) 

Dagens formål: forretning 

Ønsket formål: boligformål 

Rådmannens forslag: forretning 

Bakgrunn:  

Aspekt Arkitekter ønsker på vegne av grunneier å sone 

eiendommen til boligformål.  

 

 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 15 
km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Lokalsenteret Fagerstrand er fastsatt som 
kommunens senter sør i kommuneplan. 
Tomten ligger 1,5 km fra Fagerstrand 
sentrum. Tilrettelegging for utvikling av 
boligareal som ligger utenfor sentrum vil 
undergrave utviklingen av tettstedet. 

Fagerstrand har betydelig 
utbyggingspotensiale innenfor eksisterende 
areal avsatt til bolig i kommuneplanen. En 
eventuell utvikling av denne eiendommen er i 
strid med prinsippet om å fortette og bygge 
«innenfra- og ut» istedenfor å ta i bruk nye 
areal. 
 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 
 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt  

 

 

1 



Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold  En videre utvikling av eiendommen skal 
følge Veglova § 29 «Byggegrensene skal gå 
i en avstand på 50 meter fra riksveg og 
fylkesveg.» Eiendommen ligger nesten i sin 
helhet under 50 meter fra fylkesvei og 
eventuell utvikling krever derfor 
dispensasjon fra Statens Vegvesen.  
 
Ifølge Kommuneplanens generelle 
retningslinjer for planlegging langs riks- og 
fylkesveinettet: «Ved regulering samt ved 
brukstillatelser av enkeltboliger skal 
forurensningslovens krav til 
støyskjermingstiltak vurderes». I tillegg 
Miljøverndepartements planretningslinje 
om behandling av støy i arealplanlegging 
og tabell T – 1442 må legges til grunn i den 
videre utvikling av eiendommen. Deler av 
eiendommer ligger i «gul støysone». Dette 
kan innebære behov for støyskjermede 
tiltak. 
 

Landskap og blågrønn struktur Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Naturmangfold Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kulturminner og kulturmiljø  Bygningen på eiendommen er SEFRAK-
registrert. 

Effekt på klimagassutslipp  Utbyggingen vil gi økt transport.  

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

Ikke aktuelt  Området har i seg selv ikke verdi knyttet til 
friluftsinteresser.  

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann- 
og/eller avløpsnett 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges det 
tilknytting av området til kommunal anlegg  



Vei:  
Eiendommen ligger rett inntil fylkesvei og 
gang- og sykkelvei.   

Sosial infrastruktur  Området ligger sentralt i forhold til sosial 
infrastruktur som idrettshall, grendehus, 
bussholdeplass. Arealet ligger ved siden av 
skole. 

Næringsliv og sysselsetting  Det er behov for flere arealer til 
næringsformål ifølge næringsplan for å 
oppfylle målet om å skape det gode 
næringslivet. Avsetting av arealet til bolig 
er i strid med målet om å satse på flere 
arbeidsplasser.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av 
tiltaket og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 

Samlet vurdering 

Foreslått endring i arealbruk medfører boligbebyggelse i et usentralt område som vil generere økt 
biltrafikk. Plasseringen i landskapet medfører at området er utsatt for støy fra fylkesvei. I tillegg vil 
arbeidsplasser forsvinne.  

Rådmannen stiller seg negativ til forslaget og fraråder omregulering fra næringsformål til boligformål. 

 

 

  



5. Boligbebyggelse 23/142 (2) 

Dagens formål: forretning 

Ønsket formål: boligformål 

Rådmannens forslag: forretning 

Bakgrunn:  

Aspekt Arkitekter ønsker på vegne av grunneier å sone 

eiendommen til boligformål.  

 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 15 
km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Lokalsenteret Fagerstrand er fastsatt som 
kommunens senter sør i kommuneplan. 
Tomten ligger 1,5 km fra Fagerstrand 
sentrum. Tilrettelegging for utvikling av 
boligareal som ligger utenfor sentrum vil 
undergrave utviklingen av tettstedet. 

Fagerstrand har betydelig 
utbyggingspotensiale innenfor eksisterende 
areal avsatt til bolig i kommuneplanen. En 
eventuell utvikling av denne eiendommen er i 
strid med prinsippet om å fortette og bygge 
«innenfra- og ut» istedenfor å ta i bruk nye 
areal. 
 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 
 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt  

 

 

2 



Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold  En videre utvikling av eiendommen skal følge 
Veglova § 29 «Byggegrensene skal gå i en 
avstand på 50 meter fra riksveg og 
fylkesveg.» En del av eiendommen ligger 
under 50 meter fra fylkesvei og eventuell 
utvikling krever derfor dispensasjon fra 
Statens Vegvesen.  
 
Ifølge Kommuneplanens generelle 
retningslinjer for planlegging langs riks- og 
fylkesveinettet: «Ved regulering samt ved 
brukstillatelser av enkeltboliger skal 
forurensningslovens krav til 
støyskjermingstiltak vurderes». I tillegg 
Miljøverndepartements planretningslinje om 
behandling av støy i arealplanlegging og 
tabell T – 1442 må legges til grunn i den 
videre utvikling av eiendommen. Deler av 
eiendommer ligger i «gul støysone». Dette 
kan innebære behov for støyskjermede tiltak. 
 

Landskap og blågrønn struktur Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Naturmangfold Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Kulturminner og kulturmiljø  Bygningen på eiendommen er SEFRAK-
registrert. 

Effekt på klimagassutslipp  Utbyggingen vil gi økt transport.  

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

Ikke aktuelt  Området har i seg selv ikke verdi knyttet ti 
friluftsinteresser.  

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann- 
og/eller avløpsnett 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges det 
tilknytting av området til kommunal anlegg  
Vei:  



Eiendommen ligger rett inntil fylkesvei og 
gang- og sykkelvei.   

Sosial infrastruktur  Området ligger sentralt i forhold til sosial 
infrastruktur som idrettshall, grendehus, 
bussholdeplass. Arealet ligger ved siden av 
skole. 

Næringsliv og sysselsetting  Det er behov for flere arealer til 
næringsformål ifølge næringsplan for å 
oppfylle målet om å skape det gode 
næringslivet. Avsetting av arealet til bolig er i 
strid med målet om å satse på flere 
arbeidsplasser.  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 

Samlet vurdering 

Foreslått endring i arealbruk medfører boligbebyggelse i et usentralt område som vil generere økt 
biltrafikk. Plasseringen i landskapet medfører at området er utsatt for støy fra fylkesvei. I tillegg vil 
arbeidsplasser forsvinne.  

Rådmannen stiller seg negativ til forslaget og fraråder omregulering. 

 

  



6. Boligbebyggelse, næring, kombinert 

formål bolig/næring 27/6 

Dagens formål: LNF-område med  hensynsone 

H560_2 Nesoddmarka, deler av eiendommen 

inngår i formål grav og urnelund - nåværende 

Ønsket formål: boligbebyggelse, næring, 

kombinert formål bolig/næring 27/6 

Rådmannens forslag: LNF-område med 

hensynsone H560_2 Nesoddmarka, deler av 

eiendommen inngår i formål grav og urnelund – 

nåværende. 

Bakgrunn:  

Grunneiere mener at området bør avsettes til 

kombinert formål enn å være en del av LNF. 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 15 
km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Lokalsenteret Fagerstrand er fastsatt som 
kommunens senter sør i kommuneplan. 
Tomten ligger 1,5 km fra Fagerstrand 
sentrum. Tilrettelegging for utvikling av 
boligareal som ligger utenfor sentrum vil 
undergrave utviklingen av tettstedet. 

Fagerstrand har betydelig 
utbyggingspotensiale innenfor eksisterende 
areal avsatt til bolig i kommuneplanen. En 
eventuell utvikling av denne eiendommen er i 
strid med prinsippet om å fortette og bygge 
«innenfra- og ut» istedenfor å ta i bruk nye 
areal. Arbeid med områdeplan for 
Fagerstrand, Fagerstrand sjøside, Sagstubben 
er igangsatt. Disse planene omfatter ca. 1472 
boliger. Utbygging vil sannsynligvis ha 
kapasitet til å ta en stor del av den framtidige 
boligbyggingen i kommunen. 



 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 
 

 Tiltak medfører nedbygging av Nesoddmarka  

 

Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt  Ikke aktuelt 
 

Landskap og blågrønn struktur  Lokaliteten må sees i sammenheng med 
resten av Nesoddmarka. En utbygging vil føre 
til at deler av skogen fjernes, og dette vil 
påvirke landskapsbilde negativt. 
 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Ubebygd areal ligger tett inntil gravlund som 
er knyttet til lokal historie og tradisjon.  
Endring av formål kan medføre en stor 
negativ innvirkning på opplevelse av 
gravlund.   

Naturmangfold  Det er ikke registrert arter eller naturtyper av 
forvaltningsmessig verdi på eiendommen. 

Kulturminner og kulturmiljø Ikke aktuelt  Ikke aktuelt 
 

Effekt på klimagassutslipp  Utbyggingen vil gi økt transport. 

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Arealet er avsatt til hensynssonen 
Nesoddmarka. Samtidig er det ikke stier i 
området, og det ser ikke ut på kartet som om 
at det blir brukt til friluftsformål i noen 
vesentlig grad. 

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Det er ikke i dag offentlig vann- og 
avløpsanlegg. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges det 
tilknytting av området til kommunal anlegg  
Vei:  
Området ligger uten tilknytting til veinettet. 



Sosial infrastruktur  Området ligger sentralt i forhold til sosial 
infrastruktur som idrettshall, grendehus, 
bussholdeplass. Arealet ligger ved siden av 
skole. 

Næringsliv og sysselsetting  Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 

Samlet vurdering  
Område ligger forholdsvis fjernt fra tettbebygde boligområder.  Forslaget er i strid med overordnede 
føringer om samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. Nesoddmarka er naturområde som bør 
ivaretas langsiktig mot nedbygging i følge kommuneplanen. Tiltak vil medføre negative konsekvenser 
for helhetlig landskapsbilde. 

Ubebygd areal ligger tett inntil gravlund som er knyttet til lokal historie og tradisjon.  Endring av 
formål kan medføre en stor negativ innvirkning på opplevelse av gravlund.   

Rådmannen anbefaler at eiendommen forblir avsatt til formål LNF-område med hensynsone H560_2 
Nesoddmarka, grav og urnelund – nåværende.  

  



7. Boligbebyggelse mellom Sørbyveien 

og Fjordvangen, antageligvis 8/30 (deler 

av områdeplan Solbergskog)  

Dagens formål: LNF-område 

Ønsket formål: boligbebyggelse 

Rådmannens forslag: LNF-område  

Bakgrunn:  

Forslagstiller nevner ikke en spesifikk 

eiendom, men referer i sitt forslag til 

området langs Sørbyveien, mellom 

Sørbyveien og Fjordvangen.  

Plan under behandling: Solbergskog 

områdeplan 

Forbud mot bygging i 100 metersbeltet  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
4,6 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealet ligger uten tilknytning til verken 
arealer fastsatt som grender i kommuneplan, 
kollektivtilbud eller andre service. Arealet er 
bilbasert og en omsoning til boligbebyggelse 
vil forsterke dette, ved at det gis signaler om 
at utvikling i området er ønskelig. 
 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak medfører hogst av skog.  

Forbud mot bygging i 100-
metersbeltet 

 Forbudet markerer at 100-metersbeltet langs 
sjøen er av nasjonal interesse, og at 
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri 
for bebyggelse.  

 

Miljøforhold 



Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt  Ikke aktuelt 
 

Landskap og blågrønn struktur  Lokaliteten må sees i sammenheng med 
resten av landskap. En utbygging vil føre til at 
deler av skogen fjernes, og dette vil påvirke 
landskapsbilde negativt. 
Det er flomfare på deler av eiendommen. 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogen har for det meste lav bonitet, men 0,7 
dekar med høy bonitet i nordvest.  
 

Naturmangfold  Den nordlige delen av utbyggingsområdet 
ligger innenfor område for 26 ulike fuglearter 
som sangere, småmeis, ugler, måker, 
hakkespetter. Utbygging av området vil 
innskrenke leveområdet til disse. 
Eiendommen grenser tett inntil viktige 
naturtyper (rik edelløvskog) i sør og vest.  

Kulturminner og kulturmiljø  Eiendommen ligger innenfor område til vern 
av kulturmiljø eller kulturminne. Det vil si at 
eiendommen har blitt vurdert som viktig for 
kulturmiljøet i sin helhet. Det står ikke noe 
SEFRAK-bygg på eiendommen. Det legges 
ikke opp til nybygg eller bruksendring i 
planforslaget for Solbergskogen.  
 

Effekt på klimagassutslipp  Tiltaket vil medføre klimagassutslipp fra økt 
transport og hogst av skog som karbonlager.  

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Nærhet til eksisterende bebyggelse medfører 
stor sannsynlighet for at 
området benyttes til friluftsformål av 
befolkningen. Det er for øvrig god 
dekning av grøntområder i nærmiljøet. 

Transportbehov  Områder befinner seg utenfor gangavstand til 
kollektivknutepunkt. Boligbygging i området 
vil skape økt biltrafikk, ettersom det er lange 
avstander til kollektivtransport, butikker, 
skoler.  

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Formålet med områdeplanen for 
Solbergskogen er å tilrettelegge for vann og 
avløp. Planen er under behandling.  
Vei:  
Området ligger med dårlig tilknytting til 
veinettet. 
Adkomst: 



Området har ikke tilfredsstillende adkomst. 
Det er dårlig veistandard, bratte veier, og 
mangelfull veiadkomst som medfører til 
vanskelig fremkommelighet.  
 

Sosial infrastruktur  Området ligger usentralt i forhold til viktig 
sosial infrastruktur. 

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Området har ikke tilfredsstillende adkomst. 
Det er dårlig veistandard, bratte veier, og 
mangelfull veiadkomst som medfører til 
vanskelig fremkommelighet.  
Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes.  
For å unngå økt risiko av uønskede 
hendelser/ulykker må det legges opp til minst 
mulig utvikling innenfor planområdet. 
Sannsynligheten for uønsket 
hendelse/ulykker vil øke med økende 
befolkning. 
Arealet nedenfor det tiltenkte 
utbyggingsområdet er bratt og 
sprenging/fjerning av masser og vegetasjon, 
samt endring av overflaten fra skog til «harde 
flater» kan utgjøre en risiko for flom og 
skred/ras i fremtiden. 

 

Samlet vurdering  
Rådmannen stiller seg negativ til endringen av formålet, ettersom forslaget anses å ha vesentlige 
konsekvenser og påvirke trafikksikkerhet. I tillegg vil endringen berøre arealet avsatt til kulturmiljø. 

Rådmannen fraråder avsetting av eiendommen til boligformål fra LNF. 

  



8. Boligbebyggelse 25/1 

Dagens formål: LNF-område, hensynssone 

flomfare, hensynssone H560_2 Nesoddmarka 

Ønsket formål: boligbebyggelse 

Rådmannens forslag: LNF-område, 

hensynssone flomfare, hensynssone H560_2 

Nesoddmarka 

Bakgrunn:  

Lie Øyen Arkitekter AS foreslår at eiendommen 

del av gnr/bnr 25/1, nærmere bestemt ca. 40 

daa (teig 4,5) får endret formål, og sones til 

bolig. Forslagsstiller foreslår 90-110 nye 

boliger og 10-20 miniboliger eller mikrohus. 

Historikk:  

• Anmodning om oppstart av regulering ble sendt inn i desember 2015. 

• Saken kom opp i plan- og teknikkutvalget møte (PT-møtet) 12.1.2016. Forslagsstiller ble 

bedt om å svare på utdypende spørsmål om ambisjon og løsninger innen miljø, energi og 

bærekraft.  

• Saken ble oversendt sommeren 2016 og behandlet i PT-møtet i november. Flertallet ønsket 

at forslaget skulle tas opp i rulleringen av kommuneplanen før man kunne godkjenne 

oppstart.  

Rekkefølgekrav H440 samfunsservice for deler av området. 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
13,3 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Lokalsenteret Fagerstrand er fastsatt som 
kommunens senter sør i kommuneplan. 
Området ligger 1,5 km fra Fagerstrand 
sentrum i utkanten av eksisterende 
bebyggelse. Tilrettelegging for utvikling av 
boligareal som ligger utenfor sentrum vil 
undergrave utviklingen av tettstedet. 



Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak vil medføre nedbygging av 
Nesoddmarka og kulturlandskap. 

Rekkefølgekrav H440  En del av eiendom er avsatt til hensynsone 

440. Innenfor byggeområdene skal 
utbygging ikke finne sted før det for 
byggeområdene er etablert nødvendig 
sosial- og teknisk infrastruktur. 

 

Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold  En videre utvikling av eiendommen skal følge 
Veglova § 29 «Byggegrensene skal gå i en 
avstand på 50 meter fra riksveg og 
fylkesveg.» En del av eiendommen ligger 
under 50 meter fra fylkesvei og eventuell 
utvikling krever derfor dispensasjon fra 
Statens Vegvesen.  
 
Ifølge Kommuneplanens generelle 
retningslinjer for planlegging langs riks- og 
fylkesveinettet: «Ved regulering samt ved 
brukstillatelser av enkeltboliger skal 
forurensningslovens krav til 
støyskjermingstiltak vurderes». I tillegg 
Miljøverndepartements planretningslinje om 
behandling av støy i arealplanlegging og 
tabell T – 1442 må legges til grunn i den 
videre utvikling av eiendommen. Deler av 
eiendommer ligger i «gul støysone». Dette 
kan innebære behov for støyskjermede tiltak. 
 

Landskap og blågrønn struktur  Forslaget fører til  
en utbygging i kulturlandskapet.  
 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogen har middels til høy bonitet og er del 
av et større, sammenhengende belte mot 
fjorden og opp mot marka. 

Naturmangfold  Eiendommen har den utvalgte naturtypen 
slåttemark som har særskilt vern etter 
naturmangfoldloven, samt rik edelløvskog 
med flere rødlista arter. Hogst og 
anleggsvirksomhet vil ødelegge 
naturverdiene på tomta. 

Kulturminner og kulturmiljø  To bygninger på eiendommen er SEFRAK-
registrert 

Effekt på klimagassutslipp  Økt trafikk og hogst av skog vil medføre 
klimagassutslipp 

 



Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Nærhet til eksisterende bebyggelse medfører 
sannsynlighet for at 
området benyttes til friluftsformål av 
befolkningen, det er for øvrig god 
dekning av grøntområder i nærmiljøet. 

Transportbehov  Områder befinner seg innenfor gangavstand 
til kollektivknutepunkt. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Det finnes offentlig vann- og avløpsanlegg 
langs eiendommen. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 planlegges det 
tilknytting av området til kommunal anlegg  
Vei 
Det er uklart om trafikksituasjon er farlig.  
 

Sosial infrastruktur  Området ligger delvis usentralt i forhold til 
viktig sosial infrastruktur. Barnehage befinner 
seg i nærhet av eiendommen. 

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Deler av eiendommen er flomutsatte.  
Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan 
påvirkes. 

 

Samlet vurdering 

Fagerstrand har betydelig utbyggingspotensiale innenfor eksisterende areal avsatt til bolig i 
kommuneplanen. En eventuell utvikling av denne eiendommen er i strid med prinsippet om å 
fortette og bygge «innenfra» istedenfor å ta i bruk nye areal.  

Rådmannen kan ikke se at det er økologisk å bryte ned slåttemark, legge parkering på bakken, og 
bygge små enheter i en etasje, som opptar store deler av området. Kjøkkenhager i seg selv, er ikke 
nok til å underbygge et økologisk prosjekt. Rådmannen kan heller ikke se at bekk/flomvei er 
hensyntatt på andre siden av veien. 

Slåttemarken står i fare for å gro igjen på grunn av manglende skjøtsel. Bygging av boliger over 

slåttemarken vil imidlertid ødelegge store deler av naturtypen. Det er også vanskelig å se for seg at 

restene av slåttemarken vil kunne bevares gjennom anleggsvirksomhet, med store, tunge maskiner. 

Grus og pukk og andre materialer som brukes for å bygge, vil også skade slåttemarken som har et 

sårbart jordsmonn. Det fremkommer ikke hvordan forslagsstiller har tenkt at slåttemarken skal 

skjøttes etter at byggene eventuelt er satt opp. 

Ved å åpne for endring av formål fra LNF til bolig, skaper rådmannen presedens, i et område som ikke 

er i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og. Akershus (RP-ATP). 



Rådmannen fraråder omregulering av eiendommen fra LNF-område til boligbebyggelse. 

  



9. Boligbebyggelse 8/38, 8/24, 8/37 

Dagens formål: LNF-område 

Ønsket formål: boligbebyggelse 

Rådmannens forslag: LNF-område  

 

Bakgrunn:  

Lie Øyen på vegne av grunneiere foreslår omsoning av 

eiendommer fra LNF-formål til boligformål. Innspill omfatter 

tre eiendommer som skiller jordbruksområdet fra veien. 

Forslagsstiller ønsker at tre eiendommer sones til boligformål. 

Det foreslås å gjennomføre et pilotprosjekt for et miljøhus på 

Nesodden.  

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 156, Torvet- Fjordvangen Nesodden kommune  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 4 
km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealene har ikke tilknytning til andre store 
boligområder og «ligger for seg selv». Det er 
et mål i gjeldende kommuneplan at behovet 
for bilbruk skal reduseres. Disse arealene vil i 
stor grad basere seg på bilbruk. For å 
imøtekomme målene i kommuneplanens 
samfunnsdel og KOB-planen er det ikke 
hensiktsmessig å legge til rette for 
boligutbygging i disse arealene. Den 
fremtidige befolkningsveksten bør 
konsentreres innenfor allerede avsatte 
boligområder. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Deler av arealet er skravert med hensynssone 
H560 og innehar viktige verdier. Tiltak kan 
medføre nedbygging av kulturlandskapet. 
 

   

Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 



Byggegrense og støyforhold  En videre utvikling av eiendommen skal følge 
Veglova § 29 «Byggegrensene skal gå i en 
avstand på 50 meter fra riksveg og 
fylkesveg.» En del av eiendommene ligger 
under 50 meter fra Røerveien og eventuell 
utvikling krever derfor dispensasjon fra 
Statens Vegvesen.  

Ifølge Kommuneplanens generelle 
retningslinjer for planlegging langs riks- og 
fylkesveinettet: «Ved regulering samt ved 
brukstillatelser av enkeltboliger skal 
forurensningslovens krav til 
støyskjermingstiltak vurderes». I tillegg 
Miljøverndepartements planretningslinje om 
behandling av støy i arealplanlegging og 
tabell T – 1442 må legges til grunn i den 
videre utvikling av eiendommen.  
En del av eiendommen ligger i både «gule og 
røde støysoner» som vil vanskeliggjøre en 
framtidig omregulering til bolig på grunn av 
overnevnte støykravene. 

Landskap og blågrønn struktur  Tomtene er del av et større 
kulturlandskapsområde mellom Røer, Sørby 
og Solberg. En utbygging vil føre til at deler av 
skogen fjernes, og påvirke landskapsbilde 
negativt. En fremtidig utbygging vil redusere 
variasjon i landskapet. 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogholtene er registrert med middels høy 
bonitet 

Naturmangfold  Tomtene ligger innenfor hekke- og 
yngleområde for 26 ulike fuglearter som 
sangere, småmeis, ugler, måker, 
hakkespetter. Utbygging av området vil 
innskrenke og fragmentere leveområdet til 
disse. 
 
Utbygging vil også redusere variasjonen i 
landskapet med skog og åpent 
jordbrukslandskap, som imøtekommer de 
ulike behovene fuglene har. 

Kulturlandskap, kulturminner 
og kulturmiljø 

 Tomtene er del av et større 
kulturlandskapsområde mellom Røer, Sørby 
og Solberg, som er registrert nasjonalt som 
«helhetlig kulturlandskap».  
 

Effekt på klimagassutslipp  Økt trafikk og hogst av skog vil medføre 
klimagassutslipp 

 



Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Usikkert om området benyttes av barn og 
unge. 

Transportbehov  Det er tilstrekkelig kollektivtransporttilbud i 
området. Imidlertid kan plassering utenfor 
tettsteder medføre stor bilavhengighet, siden 
det er et stykke til andre aktuelle målpunkt. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp  
Det er ikke i dag offentlig vann- og 
avløpsanlegg.  
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 loses området med 
separate anlegg eller mindre fellesanlegg i 
henhold til forskrift. 
Vei 
Området ligger rett inntil fylkesvei.    

Sosial infrastruktur  Det er mangelfull sosial infrastruktur i 
området i dag. 

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt  

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 
 

 

Samlet vurdering 

Arealet ligger langs Røerveien (Fv 156) og består av spredt bebygd areal med innslag av skog og 

jordbruksareal. Å sone arealet til boligbebyggelse vil på sikt gi et større press på utbygging som vil 

forringe naturkvalitetene. Deler av arealet ble skravert med hensynssone H560 (Nesoddmarka) og 

innehar viktige verdier. Fortetting med boliger vil kunne endre områdets karakter som en del av et 

større kulturlandskap og påvirke flere fuglearter negativt.  En eventuell utvikling av denne 

eiendommen er i strid med prinsippet om å fortette og bygge «innenfra- og ut» istedenfor å ta i bruk 

nye areal. 

 

Det er en overordnet målsetning at det skal fortettes og bygges i tilknytning til eksisterende bygge- 

og sentrumsområder og ikke legge til rette for spredt bosetning i LNF-områder med store interne 

avstander, som sannsynligvis blir bilbasert. 

Rådmannen fraråder avsetting av eiendommene til formål bolig.  
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Dagens formål: LNF-område, hensynssone H560 

Ønsket formål: boligbebyggelse  

Rådmannens forslag: LNF-område med 

hensynssone H560  

 

Bakgrunn:  

Lie Øyen arkitekter har på vegne av grunneier 

fremmet forslag om å sone g/bnr. 9/20 til 

framtidig boligbebyggelse. Forslagsstiller ønsker 

å utvikle eiendommen med seniorboliger og 

boliger for førstegangsetablering.  Eiendommer 

ligger mellom Ellingstadåsen og Sofienlund.  

Det er utarbeidet materiale som viser mulig utvikling av eiendommen, og det er foretatt en 

kartlegging av de biologiske verdiene.  

Ved forrige rullering av kommuneplanen ble fremmet ønske om å endre formål fra LNF til 

boligbebyggelse. Rådmannens forslag denne gangen var at området beholdes som LNF-område. 

Kommunestyret støttet rådmannens innstilling når forslaget ble behandlet, og områdets formål 

ble ikke endret.  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
6,3 km fra Tangen. 

Kommunens 
Tettstedsutvikling 

 Arealet ligger for seg selv, i utkanten av 
arealer fastsatt som grender i kommuneplan. 
Fjellstrand har betydelig 
utbyggingspotensiale innenfor eksisterende 
areal avsatt til bolig i kommuneplanen. En 
eventuell utvikling av denne eiendommen er i 
strid med prinsippet om å fortette og bygge 
«innenfra» istedenfor å ta i bruk nye areal. 

Nedbygging av 
dyrka mark/ kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak vil føre til at deler av skogen fjernes 

 



Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt  Ikke aktuelt 

Landskap og blågrønn struktur  Tomtene er del av et større 
kulturlandskapsområde, og tiltak vil føre til at 
deler av skogen fjernes, og påvirke 
landskapsbilde negativt.  

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogen har områder med lav, middels og høy 
bonitet. Det er ikke dyrkamark på 
eiendommen. 

Naturmangfold  «Signalmyra» ligger på eiendommen. Myrer 
er biologiske «supersystem», med mange 
ulike artert tilknyttet seg.  

Det er funnet en rødlistet bille (nær trua) i 
den vestvendte skråningen på eiendommen 
(avsatt som «hensynssone» fra forslagsstiller) 
og eiendommen grenser i sør til en regionalt 
viktig naturtype. Det er viktig at det 
avgrensete området forslagsstiller ønsker å 
bygge ut ikke utvides. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det er ett automatisk fredet gravminne på 
eiendommen (utenfor byggeområdet), samt 
et kulturminne (steingjerde) som ikke er 
fredet. Steingjerdet ligger i området der det 
eventuelt skal anlegges vei. 

Effekt på klimagassutslipp  Drenering av myr gir utslipp på ca. 3-4 tonn 
CO2-ekvivalenter årlig per dekar. Det 
fremkommer ikke av forslaget hvor stor del 
av myra som skal brukes til 
barnehage/idrettsplass. 

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Nærhet til eksisterende bebyggelse medfører 
stor sannsynlighet for at 
området benyttes til friluftsformål av 
befolkningen, det er for øvrig god 
dekning av grøntområder i nærmiljøet. 

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt.  

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Tomten er ikke tilstrekkelig sikret tilkobling til 
vei, vann og avløp.   



I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 loses området med 
separate anlegg eller mindre fellesanlegg i 
henhold til forskrift. 
Vei 
Størrelsen på området, og potensiell utbygging 
tilsier at området må ha bedre veiadkomst. 

Sosial infrastruktur  Området ligger relativt sentralt i forhold til 
viktig sosial infrastruktur. Området ligger på 
avstand ca. 500 m fra barnehage.   

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen mener at forslaget ikke underbygger kommunens overordnede mål. Ved å plassere 

boligbebyggelse utenfor tettsteder, legger forslaget opp til veksten i bilbruken. I tillegg vil drenering 

av myr gi utslipp.  

Mangfold av beboertyper. At det legges til rette for at så mange skal eldes langt fra butikker og 

kulturelle tilbud, sentrum og annet er ikke å foretrekke. Ønsker ikke segregering av mennesketyper. 

Forslaget bør i utgangspunktet ivareta hensynet til det regionalt viktige landskapselementet 

(Nesoddens vestside). Rådmannen mener at arealet vil være eksponert i retning mot fjorden.  

Rådmannen anbefaler at arealet forblir avsatt til LNF-område.  

 

  



11. Boligbebyggelse 9/1 

 Dagens formål: LNF-område, hensynssone H560; 

(LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller 

næringsbebyggelse i Områderegulering Kirkevika-

Torvvikveien i Nesodden kommune) 

Ønsket formål: boligbebyggelse 

Rådmannens forslag: LNF-område med hensynssone 

H560; (LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller 

næringsbebyggelse i  Områderegulering Kirkevika-

Torvvikveien i Nesodden kommune) 

 

Bakgrunn:  

På vegnes av grunneier foreslår Line Solgaard Arkitekter AS 

å utvikle eiendommen til boligbebyggelse. Forslagsstiller 

ønsker å etablere 5 nye boligtomter for eneboliger. Røerveien skal få ny gang og sykkel vei som 

forutsetning for utbygging av arealet. 

Områderegulering KirkevikaTorvvikveien i Nesodden kommune 

Rekkefølgekrav: H410, krav vedrørende infrastruktur. 

  

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 5 
km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealet ligger for seg selv, uten tilknytning til 
arealer fastsatt som grender i kommuneplan. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak medfører nedbygging av 
kulturlandskapet. 

Områderegulering Kirkevika-
Torvvikveien i Nesodden 
kommune 

 
 

 Eiendommen er avsatt til LNFR-areal for 
spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse 
mv LS.  

 



Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold  En stor del av eiendommen ligger under 50 
meter fra fylkesvei 157 og eventuell utvikling 
krever derfor dispensasjon fra Statens 
Vegvesen.  
Kommunen vil påpeke at eiendommen ligger 
i gul støysone, som vil vanskeliggjøre en 
framtidig omregulering til bolig på grunn av 
overnevnte støykravene. 

Landskap og blågrønn struktur  Området er del av hensynssone 
Nesoddmarka.  

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogen har middels til høy bonitet. Det er 
ikke dyrka mark på eiendom.  

Naturmangfold  Eiendommen ligger innenfor hekke- og 
yngleområde for 26 ulike fuglearter som 
sangere, småmeis, ugler, måker, 
hakkespetter. Utbygging av området vil 
innskrenke leveområdet til disse. 
 

Kulturminner og kulturmiljø  Nesten 2,5 mål rundt husmannsplassen 
(SEFRAK-registrert) er satt av som 
hensynsone for kulturmiljø. Utbygging på 
dette området vil forringe verdien.  
Hele området ligger innenfor hensynssone 
naturmiljø, hhv Nesoddmarka og Torvik-
Kirkevika.  

Effekt på klimagassutslipp  Utbygging vil gi økt trafikk, da det er lang til 
tjenester som skole, barnehage og butikker.  

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Nærhet til eksisterende bebyggelse medfører 
stor sannsynlighet for at 
området benyttes til friluftsformål av 
befolkningen, det er for øvrig god 
dekning av grøntområder i nærmiljøet. 

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Det er ikke i dag offentlig vann- og 
avløpsanlegg. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 loses området med 



separate anlegg eller mindre fellesanlegg i 
henhold til forskrift. 
Vei 
Tilfredsstillende avstand til Fylkesveg, men 
adkomstveien skal sikres. Eksiterende 
adkomstvei er smal, og har ikke kapasitet til 
den økte trafikken.  

Sosial infrastruktur  Det er mangelfull sosial infrastruktur.   

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 
Det går en flomvei over eiendommen 

 

Samlet vurdering 

Området er avsatt til LNFR-areal for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse mv LS i 

områderegulering Kirkevika-Torvvikveien i Nesodden kommune.  

Forslaget underbygger ikke regional plan og kommunens arealstrategier. Mangelfull sosial 
infrastruktur vil medføre trafikkøkning til og fra området.  

Forsalget er i strid med gjeldende bestemmelser 5.4.3 c: Innenfor området er det ikke tillatt å dele 

eksisterende eiendom, bruksendre eksisterende bebyggelse eller oppføre nye bygg/anlegg, uten at 

disse har direkte tilknytning til aktiv landbruksdrift.  

Rådmannen anbefaler at arealet forblir avsatt til LNF-område.  
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Dagens formål: LNF-område, hensynssone 

H560 

Ønsket formål: boligbebyggelse 

Rådmannens forslag: : LNF-område, 

hensynssone H560 

Bakgrunn:  

Forslagsstiller ønsker å omsone arealet til 

boligbebyggelse. Tomten er en del av 

eksisterende NLF området, men ligger inntil 

eksisterende bebyggelse i Fjellstrand mot 

vest. Mot øst og nord er det store 

naturområder. Mot sør er det spredt eneboligbebyggelse som ligger inntil veien Fjellveien / 

Kirkeveien. Arealet som foreslås formålsendret er pr. i dag ikke i bruk. Grunneier mener at 

skogen er ikke driv-verdig, det er ingen turstier eller skiløyper i området og det er ellers lite 

besøkt. 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
6,7 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealet ligger utenfor arealer fastsatt som 
grender i kommuneplan, på avstand 1.2 km 
fra Fjellstrand. Fjellstrand har betydelig 
utbyggingspotensiale innenfor eksisterende 
areal avsatt til bolig i kommuneplanen. En 
eventuell utvikling av denne eiendommen er i 
strid med prinsippet om å fortette og bygge 
«innenfra» istedenfor å ta i bruk nye areal.  
Eiendommen har potensiale som 
boligområde, men vil være med på å gjøre 
Fjellstrand til et mer utflytende tettsted enn 
det er i dag. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak medfører nedbygging av skog og ligger i 
tilknytning til åpent jordbrukslandskap. Det er 
ikke dyrka mark innenfor eiendommen. 

 



Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt Ikke aktuelt  

Landskap og blågrønn struktur  Området er del av hensynssone nesoddmarka  

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogen har lav til høy bonitet. Verdiene er 
svært fragmentert. Det er ikke dyrka mark på 
eiendommen. 

Naturmangfold  Det er tre hule eiker (utvalgt naturtype) i 
sørvest.  

Kulturminner og kulturmiljø  Det er registrert en SEFRAK-bygning i sørvest. 
Det er også en tursti (i regi av 
Turistforeningen) som starter ved denne 
bygningen, som går inn i nesoddmarka. 

Effekt på klimagassutslipp  Utbygging vil øke trafikkandelen i 
kommunen. 

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Det er en merket tursti som starter ved 
denne SEFRAK-bygningen, som går inn i 
nesoddmarka tilknyttet det resterende 
stinettverket der. Stien er en viktig 
innfartsåre fra Kirkeveien til skogen. 
 

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Det er ikke i dag offentlig vann- og 
avløpsanlegg. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 loses området med 
separate anlegg eller mindre fellesanlegg i 
henhold til forskrift. 
Vei 
Det er ikke tilfredsstillende avstand til 
Fylkesveg, og det mangler tilfredsstillende 
veiinfrastruktur.   

Sosial infrastruktur  Det er delvis mangelfull sosial infrastruktur.   

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 



Samlet vurdering  

Forslaget underbygger ikke regional plan og kommunens arealstrategier. I tillegg er det mangelfull 

teknisk- og sosial infrastruktur. 

Rådmannen anbefaler at arealet forblir LNF-område.  
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Dagens formål: LNF-område  

Ønsket formål: boligbebyggelse 

 Rådmannens forslag: LNF-område 

Bakgrunn:  

Forslagsstiller foreslår arealbruksendring fra LNF-

formål til boligbebyggelse formål på deler av 

eiendommen.  

 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 
5,5 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealet ligger for seg selv, uten tilknytning til 
arealer fastsatt som grender i kommuneplan. 
En omgjøring av et så stort areal til bolig i 
kommuneplanen, vil kunne undergrave store 
satsingsområder andre steder i kommunen. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak vil medføre forringelse av 
kulturlandskapet gjennom nedbygging av  
skog, dyrka mark og beite. 

Fjernvirkning fra sjøen  Eiendommen ligger eksponert mot fjorden, 
utbygging kan påvirke fjernvirkning.   

Forbud mot bygging i 100-
metersbeltet 

 Forbudet markerer at 100-metersbeltet langs 
sjøen er av nasjonal interesse, og at 
strandsonen i utgangspunktet skal holdes fri 
for bebyggelse.  
Arealet ligger utenfor 100-metersbeltet.  

 

Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 



Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt Ikke aktuelt  

Landskap og blågrønn struktur  Lokaliteten må sees i sammenheng med 
resten av kulturlandskapet. En utbygging vil 
føre til at deler av skogen fjernes, og dette vil 
påvirke landskapsbildet negativt.  

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Området består av innmarksbeite, fulldyrka 
jord og skog med lav til høy bonitet.  

Naturmangfold  Området som ønskes utbygd har mange 
naturverdier: naturbeitemark (sårbar 
naturtype etter rødlista), 3 hule eiker (utvalgt 
naturtype) og rik edelløvskog med fler 
rødlistede arter. 

Kulturminner og kulturmiljø  Området har et utpreget kulturlandskap, med 
beite, skog og jordbruk i tilknytning til det 
fredete området rundt kirken. 

Effekt på klimagassutslipp  Utbygging vil øke trafikkandelen i 
kommunen. Det er langt til ulike tjenester, og 
forflytning vil bli bilbasert.  

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Det er et mangfold av stier gjennom området 
fra kirken og ned mot fjorden.  

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering utenfor tettsteder medføre stor 
bilavhengighet, siden det er et stykke til 
andre aktuelle målpunkt. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Tomten er ikke tilstrekkelig sikret tilkobling til 
vei, vann og avløp. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 loses området med 
separate anlegg eller mindre fellesanlegg i 
henhold til forskrift. 
 
Vei 
Det er ikke tilfredsstillende avstand til 
Fylkesveg, og det mangler tilfredsstillende 
adkomstvei.   

Sosial infrastruktur  Det er mangelfull sosial infrastruktur.  

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 



Samlet vurdering 

Forlaget vil ha store negative konsekvenser. Området ligger i spredtbebygd strøk og underbygger i 
liten grad kommunens arealstrategier. Det finnes ikke tilstrekkelig teknisk infrastruktur, og det er 
mangelfull sosial infrastruktur. 

Forslaget vil innebære uønsket påvirkning av utpreget kulturlandskap. Tiltak vil ha negativ innvirkning 
på friluftsområder. 

Rådmannen anbefaler at arealet forblir avsatt til LNF-område.  

 

 

  



14. Boligbebyggelse 1/23  

Dagens formål: Bolig og LNF  

Ønsket formål: boligbebyggelse og LNF 

Rådmannens forslag: LNF-område 

Bakgrunn:  

Innspillet baserer seg på tidliger skisse for avgrensning av prioritert vekstområde. Tiltakshaver 

mener at området ligger innenfor sykkelavstand til Tangen sentrum. Tiltakshaver ber om at 

området Skjønnhaug tas inn i avgreninsgnen da avstanden er å anse som alminnelig 

sykkelavstand til Tangen sentrum.  

Tiltakshaver viser til at det i reguleringsplanen for Bergerås, ble vedtatt å legge vei over 

Skjønnhaug. Reguleringsplanen for Bergerås er opphevet av Fylkesmannen, veien over 

Skjønnhaug må fjernes og at LNF-grensen som ble forskjøvet mot øst grunnet veien, rettes opp. 

                       

Skjønnhaug                                                              Bergerås med vei gjennom Skjønnhaug 

 

Overordnede føringer 

Overordnede føringer Konsekvens Redegjørelse 
Samordnet areal– og 
transportplanlegging  

 I regionalplanen er Tangen utpekt som 
prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3). Planområdet ligger utenfor 
prioritert vekstområde. Området ligger ca. 



2,6 km fra Tangen. 

Kommunens 
tettstedsutvikling 

 Arealet ligger for seg selv, uten tilknytning til 
arealer fastsatt som grender i kommuneplan. 
En omgjøring vil kunne undergrave store 
satsingsområder andre steder i kommunen. 

Nedbygging av 
dyrka mark/kulturlandskap/ 
Nesoddmarka 

 Tiltak vil medføre nedbygging av 
kulturlandskap. Det er ikke dyrka mark på 
eiendommen 

 

Miljøforhold 

Miljøforhold Konsekvens Redegjørelse 

Byggegrense og støyforhold Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Landskap og blågrønn struktur  Den tiltenkte veien vil gå rett der det er en 
flomvei. Området er fuktig og det kan oppstå 
utfordringer med overvann ved utbygging 

Naturressurser 
(jordbruk, skogbruk, 
kulturlandskap) 

 Skogen har høy bonitet. Den dekker nesten 
hele eiendommen 

Naturmangfold  Det er ikke kartlagt noen rødlistearter eller 
naturtyper på eiendommen, men den 
tilgrensende skogen i nord og vest har dette. 
Det er svært sannsynlig at en grundig 
kartlegging vil avdekke viktige arter på 
eiendommen. 

Kulturminner og kulturmiljø  Det ligger et område med tre rydningsrøyser 
på eiendommen som er automatisk fredet 
etter Kulturminneloven. Disse vil bli liggende 
under den tiltenkte veien fra forslagsstiller. 
 
Det ligger også en rydningsrøys med uavklart 
vernestatus i området som er tiltenkt 
boligformål sørvest på eiendommen, samt en 
kartlagt rydningsrøys helt nord på 
eiendommen. 

Effekt på klimagassutslipp   

 

Samfunnsforhold 

Samfunnsforhold Konsekvens Redegjørelse 
Friluftsinteresser (nærmiljø, 
friluftsliv og rekreasjon) 

 Usikkert om området benyttes som 
friluftsområde. 

Transportbehov  Området ligger i nærheten av 
kollektivknutepunktet. Imidlertid kan 
plassering medføre stor bilavhengighet, siden 



det er et stykke til andre aktuelle målpunkt 
som handel etc. 

Teknisk infrastruktur  Vann og avløp 
Det er ikke i dag offentlig vann- og 
avløpsanlegg. 
I følge Hovedplanen for drikkevann og 
vannmiljø vedtatt i 2009 loses området med 
separate anlegg eller mindre fellesanlegg i 
henhold til forskrift. 
 
Vei 
Det er tilfredsstillende avstand til Fylkesveg, 
men  det mangler tilfredsstillende 
adkomstvei.   

Sosial infrastruktur  Det er mangelfull sosial infrastruktur.  

Næringsliv og sysselsetting Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Samfunnssikkerhet, risiko og 
sårbarhet 

 Trafikkmengden vil øke som følge av tiltaket 
og trafikksikkerheten kan påvirkes. 

 

 

 

Samlet vurdering  

Forslaget underbygger ikke regional plan og kommunens arealstrategier. I tillegg er det mangelfull 

teknisk- og sosial infrastruktur. Endringer kan gå bekostning av biologisk mangfold.  

Rådmannen anbefaler at endringer ikke blir foretatt.  

 

 

 

  



 

 



  



 

 


