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Kommuneplanens arealdel  
 

 

1. Sammendrag 
Hovedformålet med kommuneplanen er å utvikle Nesodden på en miljøvennlig og 

fremtidsrettet måte og bidra til reduksjon av det globale fotavtrykket. Kommunen vil satse 

på næringsutvikling, slik at det legges til rette for at innbyggere kan bo og jobbe i samme 

kommune. Grøntområder skal bevares og 100-metersskoger skal ivaretas også i 

vekstområder. 

 

Overordnede myndigheter har utarbeidet en regional plan for areal og transport. Den 

regionale planen angir hvor veksten i Oslo og Akershus skal konsentreres, for Nesodden er 

det kun utpekt en vekstsone; Tangen.  

Nesodden er en langstrakt kommune med et befolkningstyngdepunkt i nord og et 

befolkningstyngdepunkt i sør. Derfor legger kommuneplanen opp til to vekstsentre, i tråd 

med kommunestyrets vedtak 19.10.2016. 80 % av den forventede veksten fordeles mellom 

hovedsentrum på Tangen og lokalsentrum på Fagerstrand, sentrene skal utvikles etter 

prinsippet innenfra og ut. 20 % av veksten fordeles på grendene for å opprettholde stabile 

bomiljø.  
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Hovedgrepet for utvikling i denne kommuneplanperioden har lagt føringer for utarbeidelsen 

av plankartet. Planen fokuserer på strategien med to sentere, og en vedlikeholdsvekst i 

resten av kommunen. Arealinnspill som undergraver denne strategien kan ikke innarbeides i 

denne kommuneplanrulleringen uten at strategien og planen endres. Arealer som ligger 

utenfor vekstområdene i kommuneplan 2018, og som i kommuneplan 2014 er avsatt til 

boligbebyggelse og som hverken er regulert eller hvor planarbeid ikke er igangsatt, er avsatt 

til LNF.  

Nesodden kommune har lavt klimagassutslipp per innbygger, femteplass av norske 

kommuner. Dette skyldes blant annet at kommunen ikke har tungindustri, men også at 

kommunen har en svært høy andel kollektivreisende. Nesodden er kommunen med høyest 

kollektivandel i Norge. I 2016 lå kollektivandelen på 48 % for arbeidsreiser. En stor andel av 

befolkningen bruker Nesoddbåten med tilknyttete bussforbindelser, dette er også den mest 

tidseffektive reisemåten til Oslo og Bærum. Utenom arbeidsreiser skjer 15 % av daglige 

reiser kollektivt og 35 % ved gåing og sykling. Både kollektivandelen og gåing/sykling ligger 5 

% høyere enn gjennomsnittet i Follo. 

Kommunen satser på en miljøvennlig transportakse mellom de to sentrene og videre til 

hovedstaden i nord og til regionbyene i Folloregionen i sør. 

Kommunen legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og tjenesteutviklingen. Det 

planlegges for et allsidig samfunn hvor innbyggerne kan leve fullverdig i alle livets situasjoner 

og faser. Kommunen tar globale miljø- og klimautfordringer på alvor og vil i all planlegging 

være offensiv for å redusere miljøbelastninger og globalt fotavtrykk. Det skal tilrettelegges 

for nye framtidsrettede arbeidsplasser og levemåter, kommunen vil være åpne for nye ideer 

og teknologi.  

Bærekraftig og klimavennlig utvikling 

Arealpolitikken er kommunens viktigste virkemiddel for å sikre en bærekraftig og 

klimavennlig utvikling. Hvordan lokalisering og utforming av boliger, næringsvirksomhet og 

infrastruktur løses er avgjørende for å begrense energiforbruket og redusere utslipp av 

klimagasser. 

God steds- og sentrumsutvikling 

Kommunen skal fremme folkehelse ved lokal utvikling og planlegging. Gode sosiale og 

miljømessige forhold som bidrar til utjevning av sosiale forskjeller, fremmer trivsel og 

reduserer mulige negative helsefaktorer er lagt til grunn for stedsutviklingen. Det skal 

utvikles og foredles levedyktige sentre som dekker befolkningens behov for handel og 

service og dermed reduserer behovet for bruk av bil. Med Nesoddens geografi og 

eksisterende bosetningsmønster er det nødvendig å etablere ulike former for sentre.   For å 

kunne utvikle sterke sentre skal kommunen satse på verdiskapning, næringsvirksomhet og 

sysselsetting. Kommunen skal sikre sosial rettferdighet gjennom et mangfold av boligtyper 

og gode bomiljø tilgjengelig for alle befolkningsgrupper.  
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Overordnede føringer legger klare begrensninger for utbyggingsmønsteret. Kommuneplanen 

tilrettelegger for en lokal tilpasning av disse føringene med en tydeligere senterstruktur 

basert på et sentrumshierarki knyttet opp mot Oslo som hovedstad og de større 

knutepunktene i Folloregionen. Målene om en bærekraftig arealplanlegging i Nesoddens 

langstrakte geografiske utstrekning løses ved å tilrettelegge for et sentrum i hver ende av 

kommunen. Tette, gode sentrum er en forutsetning for videre utvikling. Ved å konsentrere 

veksten og bygge kompakt, styrkes grunnlaget for kollektivtransport samt sykkel og gange. 

En arealeffektiv fortetting vil begrense behovet for bil, og klimagassutslippene reduseres. For 

å fremme denne utviklingen legger kommuneplanen en indre og en ytre vekstgrense rundt 

sentrum på Nesoddtangen og rundt lokalsentrum på Fagerstrand. Disse er lagt for å sikre at 

veksten skjer innenfra og ut. Rekkefølgen på veksten er vesentlig slik at det viktigste, kjernen 

i hovedsentrum nord og lokalsentrum sør (innenfor indre vekstgrenser), er på plass før 

tilliggende områder utvikles.  Avgrensingen har et langsiktig perspektiv, noe som kan bety at 

områder innenfor ytre vekstgrense ikke utvikles/ transformeres innenfor denne 

fireårsperioden (kommuneplanrulleringen). Kjernen, både i hovedsentrum Tangen og 

lokalsentrum Fagerstrand, skal være ferdig regulert først. 

 

Tangen skal utvikles som Nesoddens hovedsentrum og skal styrkes som kommunens 

administrative, kulturelle, handels- og servicemessige tyngdepunkt. Det legges til rette for 

sentrumsutvikling rundt et attraktivt kommunesenter med Tangenten, kommunens storstue, 

i midten.  
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Kommunens lokalsenter i sør, Fagerstrand, skal styrkes. Fagerstrand trenger en tydeligere og 

fortettet struktur for å utgjøre et samlet og funksjonelt lokalsentrum. Lokalsenteret skal 

dekke behovet for handel og service for befolkningen i den sørlige delen av Nesodden og kan 

også benyttes av den nordre delen av Frogn. For å opprettholde Fagerstrands spesielle 

naturkvaliteter er det er viktig å få et godt og velfungerende sentrum bedre etablert. 

I takt med fortetting må grøntområder, 100-metersskoger, kulturlandskap og kulturminner 

vernes om. Naturområder må sikres, grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet 

internt i området og til marka må opprettholdes og nyetableres der slike forbindelser 

mangler. 

Etablering av offentlige anlegg som barnehage, park og skole skal gi gjensidig nytteverdi. Stor 

grad av sambruk gir mange tilgang til de samme arealene og bidrar til at flere får nytte av de 

samme kvalitetene. Barnehage kan for eksempel være lekeplass utenfor barnehagens 

åpningstid, skolens kantine kan være kafe eller møtelokale på kveldstid og i helger. Slik 

sambruk omfattes av begrepet «inkluderende arkitektur». Dette vil være et kommunalt 

fokusområde i sentrumsutviklingene. 

 

Grendene i Nesodden skal opprettholde sin vitalitet, dette skjer ved vedlikeholdsvekst 

innenfor de 20 % som kan skje utenfor vekstområdene. Dette er sammenfallende med 

føringer gitt i  «Regional plan for areal- og transport i Oslo og Akershus» hvor dette er omtalt 

som «vedlikeholdsvekst». 

Bærekraftig transport 

Kollektivtriangelet, et kollektivtriangel mellom Nesoddtangen, Ås/Ski og Fagerstrand, knytter 

kommunen til hovedstaden og Folloregionen. Langs dette kollektivtriangelet ligger grendene 

som små perler. Fra Nesoddtangen går det rutebåt mot Oslo og Lysaker, når Fagerstrand 

sentrum er godt etablert er målet båtforbindelse også hit. Klimavennlig kollektivtransport er 

en forutsetning og en viktig bidragsyter for at kommunen når sine ambisiøse klimamål. 

Utviklingen går raskt på dette området, kommunen vil stadig søke etter mer klimanøytrale 

transportløsninger. 
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Nesodden kommune ligger på femteplass av kommunene i Norge når det gjelder lavest 

klimagassutslipp per innbygger. Dette skyldes blant annet at kommunen ikke har 

tungindustri, men også at det er en svært høy andel pendlere. Nesodden er blant de 

kommunene med høyest kollektivandel i Norge. I 2016 lå kollektivandelen på 48 % for 

arbeidsreiser. En stor andel av befolkningen bruker Nesoddbåten med tilknyttete 

bussforbindelser, som tar kortere tid enn den lange omveien med bilveiene til Oslo. Av 

daglige reiser utenom arbeidsreiser, skjer 15 % kollektivt på Nesodden. Gåing og sykling 

utgjør 35 % av hverdagsreiser utenom arbeidsreiser på Nesodden. Både kollektivandelen og 

gåing/sykling ligger 5 % høyere enn gjennomsnittet i Follo. 

Næringsutvikling 

Nesodden kommune skal satse på et nært samarbeid med utbyggere og næringsliv for å 

bidra til at sentrum også i fremtiden blir et sted hvor det er attraktivt å bosette seg og 

etablere bedrifter. Et aktivt næringsliv er en forutsetning for arbeidsplasser i egen kommune 

og for å tiltrekke seg besøkende for eksempel innenfor handel, kulturnæring og turisme. 

Lokalisering av ulike næringstyper skal baseres på prinsippet om rett virksomhet på rett sted. 

Dette kalles «ABC-prinsippet". 

Det er viktig å bevare areal sonet til næring. I forbindelse med rullering av kommuneplanen 

er det avsatt nye områder til næringsformål. Områder hvor det drives næring i dag, men som 

er sonet til andre formål eller underformål i kommuneplanen 2014, er endret til 

næringsformål. Eksempelvis er Teigen gjenvinningsstasjon endret fra kommunalteknisk 

anlegg til formål næring. Hovedsentrum Tangen og lokalsentrum Fagerstrand er sonet til 

sentrumsformål, dette innebærer at arealer i stor grad kan benyttes til næringsformål som 

forretning og kontor. I kommuneplan 2014-2026 er det totalt sonet 683 DAA til 

næringsformål, sentrumsformål, forretninger og råstoffutvinning. I kommuneplan 2018-2042 

er det totalt sonet 2.602 DAA til næringsformål, sentrumsformål eller kombinert 

bebyggelsesformål. Områder sonet til sentrumsformål for Tangen og Fagerstrand til sammen 

er 316 DAA. Rene næringsformål er økt med 416 DAA, fra 442 DAA til 858 DAA.  

Grønne verdier 

Fortetting gir et sterkere behov for verne av grøntområder og 100-meterskoger. Disse er 

viktige for lek, rekreasjon og folkehelse. Grøntområder bidrar til overvannshåndtering, 

flomdemping, ren luft og andre forhold knyttet til økosystemet.  Kommuneplanen sikrer 

naturområder og legger til rette for at grøntkorridorer etableres i takt med fortettingen. 

Eksempelvis legger planen opp til en sammenhengende grøntstruktur fra nordre Tangen til 

Skoklefall og videre inn i marka.  

 

Begrensninger som følge av planen 

Kommuneplanens vekstfordeling mellom Nesoddtangen og Fagerstrand legger klare 

begrensninger for den øvrige utbyggingen på Nesodden. I tråd med overordnede føringer er 

det etablert vekstgrenser. Dette prinsippet er fulgt både for hovedsentrum Tangen og 

lokalsentrum Fagerstrand, begge sentrene har en indre og en ytre vekstgrense. 
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Vekstgrensene regulerer rekkefølgen for hvor befolkningsveksten skal komme i fremtiden, 

området innenfor indre vekstgrense skal utvikles først. 

Innledning 
I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 

arealbruk. Arealplanen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen samt rammer og 

betingelser for hvilke tiltak og arealbruk som tillates innenfor rulleringsperioden på fire år, 

og gi langsiktig retning for hele kommuneplanperioden. Planen skal også angi hvilke viktige 

hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Kommuneplanen skal ivareta både 

kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, samt redegjøre for viktige 

mål og strategier kommunen vil følge i perioden. Planen er langsiktig, med en planhorisont 

på 24 år.  

Kommuneplanen bygger på vedtatt planstrategi og planprogram. Kommuneplanens arealdel 

skal omfatte plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Her fremgår det hvordan 

nasjonale mål og retningslinjer gitt i overordnede planer for arealbruk er ivaretatt.  

Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.  

Parallelt med rullering av kommuneplanens arealdel arbeides i perioden med 

underdokumenter i form av kommunedelplaner, strategier og utredninger for: 

 Helhetlig ROS-analyse 

 Kulturminner og bevaring  

 Universell utforming 

 Strategi for sykkel  

 Strategi for parkering 
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 Kommunal veinorm 

 

Disse vil bli lagt frem for Formannskapet som egne saker. Hovedtrekkene fra disse er, så 

langt det er mulig, innarbeidet i arealdelen ved denne rulleringen. 

Parallelt med rullering av kommuneplanens arealdel arbeides det med områdeplaner som 

skal sikre helhetlig og bærekraftig utvikling av Nesodden. Prioritering av områdeplaner vil bli 

lagt frem for kommunestyret i løpet av 2018.  

Ved denne rulleringen blir det som hovedregel ikke omdisponert arealer fra LNF-områder til 

nye byggeområder. Områder avsatt til hovedformål bygg og anlegg i kommuneplan 2014-

2026, men som ennå ikke er regulert, tilbakeføres til LNF-område i kommuneplanen 2018-

2042. Dette imøtekommer intensjonen i ATP. 

Kommuneplanens arealdel definerer områder hvor det kreves felles planlegging før 

detaljregulering og gjennomføring av tiltak. Slik felles planlegging kan være 

områderegulering som sikrer helhetlig utvikling av hele det aktuelle området.  

Kravet til felles planlegging sikrer at ulike forslagsstillere innenfor området må samarbeide 

om en helhetlig sammenheng for alle delarealer i planen. Det legger også et særskilt ansvar 

på kommunen for å avklare planmessige forhold knyttet til helheten. I alt foreslås krav om 

felles planlegging for syv områder på Tangen og seks på Fagerstrand, hvorav to er pågående 

(Områdeplan for Fagerstrand sentrum og områdeplan for Fagerstrand sjøside). Sonene vises 

som hensynssone H810 i arealplankartet. 

1.1. Arealdel for Kommuneplan 2014-2026 

Kommuneplan 2014-2026 har innsigelser på enkelte arealer. Innsigelse til kommuneplanens 

arealdel fra overordnet myndighet skal sikre at nasjonale og vesentlige regionale interesser 

blir tilstrekkelig ivaretatt. Dersom et planforslag er i strid med lov, forskrift, overordnet plan, 

statlige planretningslinjer eller -bestemmelser, kan overordnet organ fremme innsigelse.  

Områdene det ble fremmet innsigelse for var foreslått sonet fra LNF til boligformål. 

Innsigelsene ble begrunnet i regionale og nasjonale føringer for bolig-, areal- og 

transportplanlegging og at utvikling av boligområder i LNF-områder strider med rikspolitiske 

retningslinjer i forhold styrking av barn og unges interesser i planleggingen, med hensyn til 

trafikksikkerhet på skoleveg og i nærmiljø.  

 

Juridisk betyr innsigelse at kommunens planvedtak ikke er rettslig bindende, myndigheten til 

å treffe endelig planvedtak overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det 

er ikke mulig å videreføre arealer som har innsigelser i ny kommuneplan. 

11.april 2016 ble det avholdt meklingsmøte mellom fylkesmannen og ordfører og 

varaordfører. I kommuneplanen 2018-2042 er innsigelsene fulgt opp på følgende måte:   
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A1-06 Arealbruksendringer, Kuåsen gnr.17/ bnr.9 m.fl. 

Området var i kommuneplan 2014-2026 foreslått sonet fra LNF-formål til boligformål. Dette 

er i strid med overordnede mål og føringer da området blir bilbasert med beliggenhet langt 

fra skole og sentrum og uten gang- og sykkelveiforbindelse. I kommuneplan 2018-2042 blir 

derfor LNF-formål opprettholdt.  

A1-17 Arealbruksendringer, Boligbebyggelse langs Kirkeveien 

Området var i kommuneplan 2014-2026 foreslått sonet fra LNF-formål til boligformål. Dette 

er i strid med overordnede mål og føringer da området blir bilbasert med beliggenhet langt 

fra skole og sentrum og uten gang- og sykkelveiforbindelse. Etter meklingsmøtet ble partene 

enige om å ha dialog og at kommunen fremmer forslag til antall boliger og 

rekkefølgebestemmelser om gang- og sykkelvei. Fylkesmannen forutsetter at partene i 

etterkant av meklingsmøtet kommer frem til en omforent løsning. Området ligger til grenda 

Torvet/Jaer. I kommuneplan 2018-2042 blir området sonet til LNF-B (LNF med spredt 

bebyggelse).  

Boligene langs Kirkeveien har etablert et privat VA-anlegg som er koblet til offentlig VA. Før 

eventuelle nye bygningstiltak, skal gang- og sykkelvei være ferdig opparbeidet. 

A1-26 Arealbruksendringer, Jaerveien 56-58 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til dette området som kombinerte formål bolig/næring. 

Meklingen konkluderte med at området kan få lav utnyttelse med småskalanæring, dette er 

videreført i kommuneplanen 2018-2042 og sikret i kommuneplanens bestemmelser §18: 

§ 18 Bestemmelser for bestemte områder 

Jaerveien 56-58  

Det tillates inntil 20 % bebygd areal (BYA) på den enkelte eiendom. Det skal etableres kun 

småskalanæring som for eksempel mindre håndverksbedrifter og bedrifter med store 

lagerflater og få ansatte i forhold til areal. Virksomhetene skal ikke skape mye biltrafikk eller 

konkurrere med handels- og servicenæringen i kommunesenteret.  

A1-28 Arealbruksendringer gnr.24/ bnr.1 Fagerstrand 

Området var i kommuneplan 2014-2026 foreslått sonet fra LNF-formål til boligformål. Dette 

er i strid med overordnede mål og føringer da området blir bilbasert med beliggenhet langt 

fra skole og sentrum og uten gang- og sykkelveiforbindelse. I kommuneplan 2018-2042 blir 

derfor LNF-formål opprettholdt.  
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2. Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging  

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging. De nasjonale forventningene skal legges til grunn i arbeidet med kommunale 

planer. Forventningene er retningsgivende, ikke bestemmende. Siste utgave av de nasjonale 

forventningene ble vedtatt ved kongelig resolusjon den 12. juni 2015. Dokumentet er 

tredelt, første del omhandler gode og effektive planprosesser, andre del planlegging for 

bærekraftig areal- og transportutvikling og tredje del omhandler planlegging for attraktive og 

klimavennlige by- og tettstedsområder.  

2.1. Gode og effektive planprosesser 

Regjeringen anbefaler alle nivåer aktiv bruk av planforum. Regionalt planforum er i dag 

etablert i alle landets fylker, og er en viktig arena for avklaring og samordning av interesser 

knyttet til regionale og kommunale planer. Samarbeid og gode prosesser har til hensikt å 

redusere innsigelser fra overordnede myndigheter. Overordnede myndigheter vektlegger 

ikke hensynet til lokaldemokratiet, innsigelse fremmes når det er nødvendig for å sikre 

nasjonale og viktige regionale interesser. 13.mars 2018 deltok administrasjonen i Nesodden 

kommune i regionalt planforum med tema kommuneplanrulleringen 2018-2042. 

2.2. Planlegging for bærekraftig areal- og transportutvikling 

Arealplanlegging er et virkemiddel for å begrense energiforbruk og klimagassutslipp. Alle 

beslutninger om lokalisering og utforming av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og 

tjenester påvirker energiforbruk og utslipp. For å møte overgangen til lavutslippssamfunnet 

må kommunen legge stor vekt på effektiv arealbruk og på samordning av arealbruk og 

transportsystem.  

Arealendringer er den viktigste påvirkningsfaktoren for truet natur i Norge. Natur som 

våtmarker, myrer, elvebredder og skog har i seg selv verdi og kan også dempe effekten av 

klimaendringer. Disse arealene er viktige å ivareta i arealplanleggingen. Helhetlig planlegging 

er svært viktig for å sikre naturmangfoldet. Kulturminner og kulturmiljøer gir tilknytning og 

er identitetsskapende, samtidig er disse en viktig ressurs for næringsutvikling.   

Kommunen skal i fremtiden konsentrere veksten og bygge tett og kompakt rundt 

kollektivknutepunkt slik at spredning av bebyggelsen unngås. Slik reduseres arealforbruk, 

transportbehov og klimagassutslipp, samtidig som grunnlaget for kollektivtransport, sykkel 

og gange styrkes. Konsentrert vekst vil også ivareta 100-meterskoger, områder med viktig 

natur og Nesoddmarka for fremtiden. Naturområder må sikres og grønne korridorer med 

stier som gir tilgjengelighet internt i området og til marka, må opparbeides i takt med 

fortettingen. Både urbane og grønne kvaliteter bidrar til stedsidentitet og positiv opplevelse 

av sentrum. Attraktive byrom og møteplasser, høye kvalitetskrav til utforming og 

materialvalg samt god arkitektur er viktig for trivelige og effektive sentrum. Sentrum skal 

stimulere til aktivitet og bevegelse i hverdagen. 
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2.3. Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

Befolkningsveksten i Norge skyldes hovedsakelig en kombinasjon av innvandring og høyere 

levealder. Veksten er størst i byer og tettsteder. Utbyggingsmønster og transportsystem må 

samordnes på tvers av kommunegrenser i samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og 

staten. I 2014 vedtok regjeringen planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Disse skal legges til grunn i all planlegging og bidra til fremtidsrettet 

by- og tettstedsutvikling. Regjeringen ønsker et moderne og fremtidsrettet transportsystem, 

som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrer og mer miljøvennlig. I by- og tettstedsområder er 

det særlig behov for investeringer i kollektivtransport samt strukturer som tilrettelegger for 

sykkel og gange.  

For å redusere omfanget av spredt bebyggelse, transportbehov og klimagassutslipp, skal 

Nesodden konsentrere veksten rundt hovedsentrum Tangen og lokalsentrum Fagerstrand. 

Det skal være levende sentrum, med et variert tilbud av boliger, handel, tjenester og kultur 

som bidrar til attraktivitet og konkurransekraft. Transportsystemet skal være miljøvennlig.  

 

2.4. Regionale mål 

Fylkesmannens forventninger til kommunal planlegging 

Med det årlige forventningsbrevet til kommunene presiserer Fylkesmannen hvilke viktige 

prioriteringer regjeringen forventer at blir hensyntatt i kommunal planlegging. 

Fylkesmannens innspill til arealplanlegging vil vektlegge oppfølging av nylig vedtatte 

regionale planer for areal- og transport og masseforvaltning. Forventningsbrevet har fokus 

på fortetting med kvalitet, grønn grense og klimahensyn. I forventningsbrevet for 2017 er 
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det nytt at det omfatter kommunal planlegging i et bredt perspektiv, både 

samfunnsplanlegging og arealplanlegging.  

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

I 2015 ble Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) vedtatt. Planen 

springer ut fra Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  

Planen har et perspektiv mot 2050 og skal bidra til at nasjonale mål oppfylles. Virkemidlene 

for å få dette til er arealeffektiv fortetting med et rasjonelt, effektivt og miljøvennlig 

transportsystem. Planen er en strategisk plattform for kommuner i Oslo og Akershus, 

fylkeskommunen, staten og andre aktører for hvordan vi kan samordne oss bedre i regionen. 

Den legger opp til en flerkjernet utvikling, slik at ikke bare Oslo, men også mindre steder som 

Ski, Ås, Lillestrøm og Asker skal utvikles til regionsentra. Samtidig skal kollektiv- transportårer 

styrkes.  

En flerkjernet byregion bidrar til at den regionale konkurransekraften styrkes gjennom 

arbeidsdeling i et større regionalt system. Klimahensynene vektlegges gjennom fortettet 

utbygging og gjennom tiltak for å redusere biltrafikk. 

Viktige strategier i ATP: 

 Konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassvekst til prioriterte vekstområder 

 Vekst bør gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i prioriterte 
vekstområder 

 Klar begrensning av vekst utenfor de prioriterte vekstområdene 

 Vern av grønnstruktur og jordbruksområder bør prioriteres utenfor vekstområdene 

 Konsentrasjon av vekst gir grunnlag for levende byer – som må utvikles med 
flerfunksjonalitet, høy kvalitet, høy arealutnyttelse, gode bomiljøer og gangavstand 
mellom viktige funksjoner 

 Lokalisering av næring og handel må bygge opp under sentrum 

 Kollektivtrafikk, sykkel og gange må i økende grad prioriteres 
 
 

I følge Statlig planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal et 

helhetlig, langsiktig og bærekraftig perspektiv legges til grunn for planleggingen. Det skal 

legges vekt på å oppnå gode regionale løsninger med velfungerende transportsystem, 

utbyggingsmønstre og senterstruktur på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Det er viktig at 

potensialet for fortetting og transformasjon utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk, 

for å fremme byer og tettsteder med korte avstander. Retningslinjene legger til grunn at 

fylkeskommuner og kommuner aktivt skal tilrettelegge for økt kollektivtransport, sykkel og 

gange, slik at det på sikt fører til redusert bruk av bil og skadelige miljøutslipp. 

ATP forventer at kommunen definerer en langsiktig avgrensing av de prioriterte 

vekstområdene. Avgrensningen definerer ønsket langsiktig utvikling av stedet. Gangavstand 

mellom daglige gjøremål er viktig prinsipp for kriterium for fastsetting av grensen. Planen 
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legger opp til en bærekraftig utvikling, med fokus på kompakt utvikling og reduksjon av 

personbiltrafikk slik at befolkningen kan gå og sykle til daglige gjøremål. 

ATP legger opp til en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til prioriterte 

vekstområder (80 – 90 %) og en tilsvarende begrensning utenfor disse områdene. På 

Nesodden er Nesoddtangen utpekt som prioritert vekstområde. 

 

 
 

 

For å kunne følge intensjonene bak ATP, må kommunen legge opp til en realistisk 

befolkningsprognose. Kommunen må skaffe oversikt over verdier som dyrket mark, 

naturmangfold, friluftsliv og kulturminner. En vurdering av fortettings- og 

transformasjonspotensialet innenfor eksisterende byggesone skal vurderes, likeledes skal 

det gjøres en vurdering av hvordan kommunen oppfyller vekstfordelingen. 

ATP legger til rette for en strømlinjeformet kollektivtransport mellom knutepunktene. 

Fremtidens bolig- og arbeidsvekst skal konsentreres rundt prioriterte vekstområder, mens 

spredt vekst skal begrenses betraktelig. Veksten skal i all hovedsak konsentreres rundt 

bybåndet; jernbanenettet og T-banenettet som ligger som ryggraden i det regionale 

kollektivsystemet. 
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Bybåndet i regional plan skal forbinde Oslo by og regionbyer i Akershus med hverandre. 

Langs bybåndet ligger Asker, Sandvika, Lysaker, Oslo, Kolbotn, Ski, Ås og Vestby. Alle er 

utpekt som regionale områder for arbeidsplassintensive virksomheter.  

2.5. Folloregionen  

Nesoddens lokalisering på en halvøy i Oslofjorden gir en motsigelsesfylt situasjon: Nesodden 

er både geografisk sentralt lokalisert i regionen samtidig som stedet er isolert av sjø på tre 

sider. I nord ligger Tangen, mot Follo i sør ligger Fagerstrand.  

Nesodden er del av Folloregionen og Fagerstrand er det sentrum i Nesodden som ligger 

tettest på andre Follokommuner. Fagerstrand planlegges med en god tilknytning til Ås og Ski, 

regionbyer som er i sterk vekst, og med god forbindelse til Follobanen.  Universitetet i Ås, 

Norges miljø- og biovitenskap universitet (NMBU), har studier og forsking som møter de 

store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, 

klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Ved 

utviklingen av Fagerstrand styrkes samarbeid med dette fagmiljøet. 

Det er ønskelig med et organisert og helhetlig samarbeid med innen utdanning, forskning og 

innovasjon. I 2016 inngikk Akershus fylkeskommune, Ås kommune og Follorådet en avtale 

om en samarbeidsplattform for en overordnet næringsstrategi i Follo. 

Samarbeidsplattformen er politisk behandlet i Akershus fylkeskommune og Follorådet, 

samarbeidsplattformen har i etterkant blitt behandlet og vedtatt i kommunestyret. 

Samarbeidsavtalen peker ut åtte sentrale satsingsområder: 

 Bioøkonomien som satsingsområde i Follo. Samarbeidet skal sikre at næringslivet får 
nærhet til forskningsmiljøene i Follo, samtidig som arbeidsplassene i næringslivet blir 
mer relevante og attraktive for studenter 

 Etablering av innovasjonsbygg og kompetansesenter på Campus Ås. Samarbeid for at 
innovasjonsbygget på Campus blir en realitet 

 Eierskap i Inkubator Ås as, en del av Innovasjonssenter CAMPUS ÅS som bidrar til at 
innovasjoner fra Campus Ås får større sannsynlighet for å lykkes. Aktørene støtter 
opp under inkubatøren og vil bidra til å utvikle bedrifter i tidlig fase 

 Øke næringslivets FoU- og innovasjonsaktivitet. Opplyse næringslivet og kommunene 
om mulighetene som finnes, og koble de opp mot forskningsmiljøene på Ås 

 Utvikle innovative næringsmiljøer innenfor bioøkonomien. Stimulere til 
nettverksdannelser og økt arbeidskraftmobilitet mellom FoU-aktører, næringsliv og 
offentlig forvaltning 

 Bygge opp gode forvaltningsmiljøer i regionen og utløse mer kapital til bedrifter i 
tidlig fase 

 Utvikle gode bostedskvaliteter i Follo 

 Samarbeid mellom NMBU og videregående skoler i Follo 
 

Målet er et nytt, bredt og varig samarbeid mellom kunnskapsmiljøene, videregående skole 

og næringsmiljøet i Follo.  
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2.6. Kommunens verdier gir føringer for arealplanleggingen 

Kommunens visjon «Sammen skaper vi det gode livet» skal kjennetegnes ved verdiene: 

• Bærekraftig  

• Fremtidsrettet  

• Likeverdig  

• Åpen  

Verdiene som kjennetegner visjonen legger viktige føringer for arealplanleggingen. 

Nesodden skal utvikles til et bærekraftig samfunn som satser på verdiskapning, 

næringsvirksomhet og sysselsetting, legger gode vilkår for folkehelse, har gode boliger og 

gode bomiljø for alle mennesker. Sentrumsområdene skal utvikles kompakt og arealeffektivt 

slik at behovet for bruk av bil reduseres. Fortetting og transformasjon gir et sterkere behov 

for å verne om grøntområder og 100-meterskoger. Naturområder må sikres og 

grøntkorridorer må opparbeides i takt med fortetting og transformasjon. Kommunen skal 

sørge for innovasjon og skape grobunn for kulturell utvikling og næringsutvikling. 

Inkluderende arkitektur bidrar til at samfunnsaktører som næringsdrivende og kunstnere 

samarbeider om utvikling av gode steder. Kommunen vil stille høye krav til kvalitet og 

bærekraft. Energieffektivitet og miljøfaktorer skal være ufravikelig krav i all planlegging. 

Kommunen har hatt betydelig utbygging gjennom flere år, men har i større grad enn mange 

andre vekstkommuner bevart viktige natur- og kulturmiljøer. Forventes ytterligere vekst 

krever tydelige grenser for utvikling og fortetting. Slik fremheves og bevares Nesoddens 

spesielle kvaliteter og identitet. Forventet vekst krever en større planleggingsinnsats og 

styringsvilje. Nesoddens utvikling styres gjennom kommuneplanens arealdel med juridisk 

bindende, strategiske og langsiktige beslutninger.  



   
 

18 
 

2.7. Utviklinger og utfordringer 

Nesodden har utviklet seg fra et jordbrukssamfunn med frittliggende gårdsbruk til et 

attraktivt sted for sommerhus og fritidsboliger, og videre til en kommune med spredt 

bebyggelse preget av eneboliger og rekkehus. Grendestrukturen har resultert i et 

forstadsmiljø med fragmentert karakter. Blandingen av kulturlandskap, gårds- og 

fritidsbebyggelse samt handels- og servicefunksjoner ligger spredt over hele Nesodden.  

Nesodden bærer i så måte lite preg av overordnet planlegging, men er mer et resultat av 

uorganisert utvikling som i sum bidrar til høyt forbruk av arealer og medfører stort behov for 

bilkjøring. Videreføring av denne typen forstadsmiljø kan ikke bidra til å løse målsettingene 

om et mer klimanøytralt samfunn.  

Hovedveien har utviklet seg der topografien gjorde det farbart. Bebyggelsen er etablert der 

det man fant utsikt, sol og en rimelig tomt. Handels- og servicefunksjoner har etablert seg i 

veikryssene.  

Ved beregning av behovet for nye boenheter, er det tatt utgangspunkt i den eksisterende 

boligmassen. Både ulike boligtypologier og geografisk beliggenhet er vurdert.  

2.8. Geografisk fordeling 

Den geografiske fordelingen av boligmassen viser at de stedene som i kommuneplanen 

2018-2042 er definert som hovedsenter og lokalsenter består av en miks av eneboliger, 

tomannsbolig og rekkehus. Rekkehus utgjør 40 % av boligmassen på Tangen, og eneboliger 

utgjør 59 % av boligmassen på Fagerstrand. Disse stedene har i dag lite tilbud av leiligheter, 

fremtidig utvikling vil prioritere denne typen boliger. 

2.9. Variasjon i boligtypologi  

I følge Statistisk sentralbyrå er det eneboliger som er de mest vanlige boligene i de fleste 

norske kommuner. På Nesodden tilhører 53 % av boliger kategorien enebolig. Kommunen 

har lokalkunnskap til å vurdere hvor det er behov for variasjon og nye boligtyper. 

Tradisjonelt i det norske boligmarkedet er det en polarisering mellom leiligheter i sentrum 

og eneboliger utenfor sentrum. Nesodden kommune vil bryte med et slikt mønster og 

tilrettelegge for et mangfold i boligtyper også innenfor vekstgrensene. 

Et bærekraftig samfunn tilbyr et mangfold av boligtyper i nabolag som prioriterer gående, 

syklende og lekende. Et virkemiddel for livskraftig sentrum er å tilby boliger som ivaretar 

varierte behov ut fra alder, livsfase, livsstil og økonomi. 

Variert bebyggelse uten behov for bil reduserer miljøbelastning og forbedrer livskvaliteten.  

For å oppnå gode bokvaliteter er det viktig at boligtype sees i sammenheng med beliggenhet 

samt funksjonelt og sosialt miljø omkring. Når potensielle områder skal vurderes for 

fortetting, transformasjon eller utbygging må derfor områdets koblinger til omkringliggende 

miljø være en viktig vurderingsfaktor.  
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For å møte den kommende eldrebølgen fokuseres det på etablering av alternative boformer 

som for eksempel fellesskapsboliger nært eksisterende servicetilbud. 

Kommunen har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. I henhold til lov 

om folkehelsearbeid skal kommunen blant annet bidra til en samfunnsutvikling som 

fremmer folkehelse, herunder utjevne sosiale helseforskjeller. Kommunen skal legge til rette 

for at bostedet er godt og tilby både eksisterende og nye beboere de samme mulighetene 

for å utforske livene sine. 

Den forventede befolkningsveksten vil naturlig bidra til at Nesodden over tid endres. Det er 

derfor viktig å ivareta kommunens identitet gjennom gode og forutsigbare planer. Veksten 

begrenses til områder avsatt til sentrumsformål slik at områdene mellom de to 

vekstsentrene bevarer sin egenart og kan formidle Nesoddens historie. I takt med en økende 

befolkningsmengde vil marka og den lange kystlinjen få økt viktighet, både som 

rekreasjonsområde og som naturkvalitet. Det er forventet sterk vekst i Oslo og Akershus, det 

er forventet 350 000 nye innbyggere i løpet av de neste 20 årene. Nesodden må forvente å 

motta en del av denne veksten.  
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3. Næringsutvikling  
Foreningen Norsk sentrumsutvikling, som arbeider for statlige og kommunale myndigheter, 

anbefaler kommuner å satse på samarbeidsdrevet innovasjon med utbyggere og næringsliv. 

Stedsutviklingen må samordnes med aktører i næringslivet for å sikre at sentrum i fremtiden 

blir et levende sted som er attraktivt å besøke, bo i og etablere bedrift i. 

Netthandelen har økt med 74 % i Norge de siste fire årene. Overordnede analyser viser at 

det kan forventes at antallet arbeidsplasser i handelsnæringen blir redusert med ca. 40 000 

innen 2030. Dette krever en ny form for tilrettelegging i stedsutviklingen. 

3.1. Samarbeid om sentrumsutviklingen 

Kommunen vil legge opp til et forpliktende næringssamarbeid om vitalisering av sentrum. 

Det skal tilrettelegges for samarbeids der eiendoms- og virksomhetseiere aktivt velger å gå 

sammen om felles innsats og felles bidrag for å opprettholde, utvikle og markedsføre bo- og 

næringsområder. Formålet er å stabilisere og øke aktiviteten samlet og for hver enkelt 

virksomhet. Langsiktig og forpliktende samarbeid mellom berørte aktører gir bedre tiltak og 

løsninger enn summen av enkelttiltak. 

Vitalisering av sentrum er ikke bare et tiltak for handelsstanden som er lokalisert der, men 

tiltak som styrker bærekraft for alle Nesoddens næringsdrivende. Utviklingen må baseres på 

fakta og kunnskap – både om forhold som fører til forvitring og om relevante tiltak for å 

gjøre sentrum attraktivt og økonomisk bærekraftig. 

Et samarbeid av denne typen vil forbedre ressursutnyttelsen og øke forutsigbarheten for de 

involverte. Samarbeidet bygger på erkjennelsen av at næringsdrivende på en rekke områder 

kan få til langt bedre tiltak og løsninger sammen enn de kan hver for seg. Gevinsten kan 

være økte inntekter for butikker og næringsdrivende, flere ansatte innen næringsområdet, 

økte eiendomsverdier, større engasjement og medvirkning fra offentlige myndigheter, 

folkevalgte og publikum, samt økt eierskap og ansvar i fellesområder. 

Foreningen Norsk sentrumsutvikling peker på viktige punkter ved et samarbeid: 

 Grunneiernes interesser/roller 

 Næringslivets interesser/roller 

 Kommunens- og offentlige myndigheters oppgave, roller/interesser 

 Hvilken løsning som antas vil kunne oppnå støtte og bli vedtatt 

 Demokratiske prosesser 

 Obligatorisk vitaliseringsplan 

 Samarbeid med kommunen 
 

Nesodden kommunes næringsrådgiver vil spille en sentral rolle i den videre utviklingen av 

kommunens næringspotensial.  
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3.2. Fremtidens handel 

Handels- og samhandlingsformer er i stadig utvikling og endring.  Amazon og Alibaba er nye 

økosystemer for handel. Fremtidens handel består av færre fysiske butikker og de fysiske 

butikkene som blir igjen vil endre sin form og sin rolle. Trolig vil butikkene ha mer preg av 

show-room hvor virksomheten skaper relasjoner med kunden og kunden bestiller varen 

digitalt når de kommer hjem. Behovet for arealer i butikken til lager reduseres. På Nesodden 

skal sentrum inspirere, motivere og åpne for nye virksomheter og markeder. Attraktive 

samfunn oppstår der det er tilrettelagt for at ulike mennesker har naturlige møteplasser og 

kan delta i felles aktiviteter som til sammen bidrar til levedyktig næringsliv. Dette gir en 

enklere hverdag for innbyggerne. Det gir gode byrom for aktivitet, møter og opphold. 

Gåavstand gir bedre helse, færre biler og mindre forurensning. Grønne lunger gir bedre 

luftkvalitet og muligheter for rekreasjon. Gatestrukturen må formgis slik at sentrum 

fungerer. Forholdet mellom trafikkarealer og oppholdsarealer må avklares i den enkelte 

reguleringsplan slik at innbyggere, butikkeiere og cafeeiere kan bruke arealene på best mulig 

måte. Første etasje i sentrumsbebyggelsen skal avsettes til næring og offentlig formål. 

Handel, kulturarenaer og andre aktivitetstilbud er drivkraften i sentrumsutvikling.  I et 

sentrum har bygninger og anlegg flere roller, kommunen må legge til rette for sambruk. 

Eksempelvis kan skolens sløydhall brukes av innbyggerne på kveldstid og en svømmehall kan 

være åpen fra morgen til kveld benyttes av ulike brukergrupper til ulike tider. En mathall kan 

brukes som markedshaller for lokale bønder, foodtrucks, matfestivaler osv.  

3.3. ABC-prinsippet – rett virksomhet på rett sted 

Funksjonsbredde er viktigere enn størrelse, sentrum må ivareta funksjonsbredde tilpasset 

hovedsentrum, lokalsentrum og grender. Sentrum som har kapasitet til å ta imot masse 

mennesker, men som også fungerer uten store folkemengder.  

Kommunens næringsvirksomhet må planlegges i forhold til ABC-prinsippet om rett 

virksomhet på rett sted. En slik modell minimerer trafikkbelastning, samtidig som 

arealkrevende næring med industri- og transporttunge virksomheter opprettholder sin 

tilgjengelighet.  

A-lokalitet er sentrumsområde med høy intensitet av ansatte og besøkende og hvor tilgang 

til lokalitetene med bil er sekundær. A-lokasjon er arbeidsplassintensive virksomheter med 

god lokal tilgjengelighet, streng parkeringsnorm samt lokasjoner med høy boligdekning og 

god tilgjengelighet for gående og syklende.  

B-lokalitet har høy intensitet av besøkende og ansatte, godt tilgjengelig med offentlig 

transport og nødvendig tilgang med bil. Eksempler på slik lokalitet kan være større 

institusjonsbygg eller plasskrevende varehandel.  

C-lokalitet har optimal tilgjengelighet med bil og ingen krav til offentlig transport. Dette er 

arealkrevende virksomhet med få ansatte pr. areal.  



   
 

22 
 

4. Bærekraftig transport 
Gjennom Stortingets vedtak av klimaforliket og gjeldende Nasjonal transportplan (NTP) er 

det besluttet en nasjonal målsetning om at veksten i persontransporten skal tas med 

kollektivtransport, sykkel og gange. Dette ligger til grunn for utviklingsområder og fortetting i 

arealdelen.  

Nesodden ligger på førsteplass i antall kollektivreisende i Follo, likevel stammet 76% av 

klimagassutslippene internt i kommunen i 2016 fra transport, i all hovedsak personbilbruk. 

Som følge av retningslinje R15 i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, 

utarbeider kommunen en parkeringsstrategi. Innfartsparkeringer skal utvikles i henhold til 

Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo. Sammenhengende gang- og sykkelveinett 

langs hovedveiene i kommunen er to av målene under innsatsområde Kommunikasjon og 

samferdsel i kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen utarbeider en parkeringsstrategi og 

en sykkelstrategi. Det er naturlig å se dette i sammenheng med målet om Bo- og 

oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, trivsel og stedsidentitet under innsatsområde 

Folkehelse og levekår.  

Transportvalg har sammenhengen med kollektivtilbud og tilgang på parkeringsplasser. 

Dersom dette forholdet ikke er godt balansert bidrar dette til økt bilbruk. Dette vil bli vurdert 

i kommunens parkeringsstrategi. 

4.1. «Hela grøna vegen» 

I 2014 signerte alle ordførerne i Østfold og Follo en erklæring om at de skal bidra til en 

fossilfri transportsektor i vår region innen 2030. Follo, Østfold, og Fyrbodal jobber sammen 

med Norsk elbilforening og Grøna bilister, om omstillingen til fossilfri transport i 

grenseregionen. Samtlige 39 kommuner i grenseregionen har skrevet under på at regionen 

skal være fossilfri innen 2030. Gjennom prosjektet skal det utarbeides et underlag for 

strategisk utvikling og en handlingsplan for en fossilfri bilpark innen 2030. Prosjektperioden 

er på tre år og avsluttes 31.12.2018. I løpet av disse årene skal følgene ha skjedd: 

 Kommunens egne kjøretøy, maskiner og innkjøpte tjenester knyttet til transport skal 
være helt fossilfrie 

 Nyregistreringer av kjøretøy med adresse i regionen skal være tilnærmet 100 % fossilfri 

 Salg av drivstoff i regionen skal bli tilnærmet 100 % fossilfri 

 Sørge for politisk forankring i kommunene 

 Støtte kommunene i strategier og planer for å nå målsettingene 

 Forsterke stolthet og eierskap gjennom formidling av gode eksempler fra kommunens 
tiltak 

 Forsterke det grenseoverskridende samarbeidet, erfaringsutbytte og felles planlegging 
for å legge til rette for kostnadseffektive løsninger og et større marked for fossilfrie 
transportløsninger og – tjenester 

 Mobilisere og engasjere det lokale og regionale næringslivet i omstilling til fossilfri 
transport. 
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4.2. Kollektivtriangelet 

Ruter anslår at de vil ha et stort antall utslippsfrie elbusser i drift i Oslo innen 2020 og at en 

tredjedel av alle bussene i hovedstadsregionen skal være elektriske i løpet av denne 

perioden. Et kollektivtriangel mellom Nesoddtangen, Ås/ Ski og Fagerstrand knytter 

Nesodden kommune til hovedstaden i nord og til Folloregionen i sør.  

I henhold til Ruter skal kollektivtilbudet 

styrkes lokalt gjennom å sikre gode 

forbindelser til kollektivknutepunkt i 

regionbyene. Overgangen til et mer 

fleksibelt rutetilbud med bussmating til 

stasjonene for skinnegående transport, gir 

gode resultater. For Follo er det Nesodden 

som har den største økningen i antall 

påstigninger, økningen er på 9,4 %. 

Nesodden kommune ser frem til en styrket, 

satsning på kollektivtilbudet på Nesodden. 

Dagens kollektivtilbud er ikke 

tilfredsstillende for å redusere 

personbiltrafikken på Nesodden. Tiltak som 

avgiftsparkering og bygging av gang- og 

sykkelveier er ikke alene nok til å redusere 

biltrafikken og dermed klimagassutslipp. 

Det er en forutsetning at kollektivtilbudet 

styrkes og suppleres med tilbud som er 

uavhengig av rutebåtene. Nesodden har en 

høy årsdøgntrafikk (ÅDT). Hver husstand på 

Nesodden har i gjennomsnitt seks bilturer 

hver dag gjennom hele året. Mye av ÅDT 

skjer om ettermiddagen, i forbindelse med 

kjøring til forskjellige aktiviteter. Her ligger 

et potensial for andre transporttilbud. 

Kommunen skal derfor gjøre en 

transportanalyse av dagens kollektivtilbud. 

Denne skal, sammen med ulike modeller 

for samkjøring, vurderes med mål om å 

redusere antall biler på veiene. En videreutvikling av kollektivtjenestene og offentlig 

transport på Nesodden vil redusere klimagassutslippene fra privatbiler. Med etableringen av 

et styrket kollektivtriangel kan Nesodden kommune videreføre satsningen om et samarbeid 

med regionbyene Ås og Ski i Follo.  

Et eksempel på en samkjøringstjeneste er Spare 

Rides, grunnlagt av blant annet norske Kristoffer Vik 

Hansen. Spare Rides er en app som kobler 

passasjerer som trenger å komme seg til og fra 

steder utenom det vanlige kollektivnettet. Med 

appen bestiller og betaler man en sjåfør, som henter 

flere passasjerer underveis på de skreddersydde 

rutene. Tjenesten har en avansert matching, som tar 

inn fellesinteresser, felles venner og har en 

maskinlæringsalgoritme som lærer fra tidligere 

matcher. Det betyr at bilene kan fylles opp og 

hente/levere folk underveis på turen. Tjenesten er 

fleksibel ved at man for eksempel kan ta 

spontanturer eller ha faste turer. For Nesoddens del 

kunne denne tjenesten hatt stor betydning for 

reisende som bor lite strategisk til for 

kollektivtilbudet, som for eksempel i bunnen av 

Alværnbakken, nederst i Flaskebekkveien eller i 

bunnen av Ursvikveien. For Nesoddens 

idrettsforenings fotballkull er for eksempel 50 

spillere fra henholdsvis Fagerstrand, Alværn, 

Bjørnemyr, Tangen og Berger som trener samtidig 

tre ganger i uken på Berger stadion. Dette alene 

genererer opp mot 300 biler i uken. En samkjøring 

som Spare Rides illustrerer ville bidratt til stor 

reduksjon av bilbruk, og dertil klimagassutslipp. 

Tilsvarende kunne en slik løsning vært av stor 

betydning for alle barnefamiliene. En 

samkjøringsordning for barnehagene ville ikke bare 

redusert klimagassutslippene, men også bidratt til en 

harmonisk morgen og ettermiddag for travle 

barnefamilier. 
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Fergeleiet med busser til og fra rutebåtene er kommunens kollektivknutepunkt mot Oslo og 

Bærum. Dersom det er behov for utvidelse av kaianlegget, for eksempel ved omgjøring til EL-

ferge, må det gjøres en konsekvensutredning inkl. grunnundersøkelser. Dette bør gjøres ved 

neste rullering.  

Fagerstrand planlegges med tilsvarende funksjon som knutepunkt i sør mot nærliggende 

regionale byer som Ås og Ski. Kollektivreise fra Fagerstrand til eksempelvis Ås tar 42 

minutter. Til sammenligning tar det 35 minutter å reise kollektivt fra Tangen til Aker brygge. 

Det er viktig at utbyggingsmønster og transportsystem samordnes på tvers av kommunene.  

4.3. Grønne opplevelser 

85 % av Nesoddens befolkning bor under 500 meter fra en bussholdeplass. Nær sagt alle 

bussholdeplassene ligger i nærheten av en form for opplevelse, det være seg i marka, ved 

sjøen, ved et idrettsanlegg, biblioteket eller en kulturarena. Langs kollektivtriangelets 

bussholdeplasser kan det etableres forgreninger som stier og snarveier, skispor, gangveier 

og sykkelveier.  Disse vil gjøre veien kortere til marka og til sjøen, til skateparker, 

fotballbaner, benker og kafeer. 

Marka og sjøen utgjør en stor del av Nesoddens identitet. Tilrettelegging langs 

kollektivtriangelet med informasjonstavler, samt skilt på busser o.l., vil kunne stimulere til 

økt bruk av disse ressursene. Dette vil være et positivt bidrag til både folkehelse og grønne 

opplevelser.  

Det skal etableres ladestasjoner for EL-sykler flere steder i kommunen. Mulighet for å tilby 

EL-bygdesykler skal vurderes.  
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På Nesoddtangen brygge skal det bygges høystandard sykkelhotell med ladestasjoner, et 

pågående prosjekt i regi av Statens Vegvesen.  

5. Klimagassutslipp og klimatilpasning 
Klimaprofiler for Akershus viser at Nesodden vil oppleve en temperaturstigning på 4 °C mot 

2100. Dette kan gi lengre perioder med tørke om sommeren, med lav grunnvannstand. 

Nedbørsmengden pr.år  vil samtidig øke, hovedsakelig i vinterhalvåret. Døgn med kraftig 

nedbør forventes å øke med 20 %. Det er også forventet at ulike naturskader vil oppstå som 

følge av temperatur- og nedbørsendringene. Dette er blant annet økt steinsprang, 

kvikkleireskred og stormflo. Dette stiller kommunen overfor store utfordringer i form av 

planlegging, vedlikehold og beredskap. Arealplanlegging er et av de viktigste verktøyene for 

sikkerhet mot effekten av disse klimaendringene.   

Kommunen har et mål om å redusere klimagassutslippene med 40 % i perioden fra 2006 til 

2020. Transport, bygg og energibruk står for de største utslippene i kommunen. Utslippene 

fra transport har økt de siste årene. SSB sitt klimagassregnskap viser at 76 % av utslippet fra 

kommunen i 2016 kom fra transport. Hvis det skal være mulig å nå målet om 40 % reduksjon 

av klimagassutslipp innen 2020, er det nødvendig med nullvekst i persontransporten i tillegg 

til overgang til nullutslippskjøretøy. Derfor skal det ikke åpnes for utbygging i områder som 

gir økt trafikk.  

Det aller viktigste tiltaket kommunen kan gjøre for å hindre økte klimagassutslipp, er å legge 

til rette for å redusere trafikken gjennom fremtidsrettet tettstedsutvikling i områder med 

god kollektivtransport og boligbygging i kombinasjon med korte avstander til barnehage, 

skoler, butikker og andre tjenesteytelser. Det er en økende etterspørsel etter slike gode 

bomiljø, disse gir også folk enklere hverdager med mindre tidsbruk til transport.  

Nesodden kommune ligger på femteplass av kommunene i Norge når det gjelder lavest 

klimagassutslipp per innbygger. Dette skyldes blant annet at kommunen ikke har 

tungindustri, men også at det er en svært høy andel pendlere. Nesodden er kommunen med 

høyest kollektivandel i Norge. I 2016 lå kollektivandelen på 48 % for arbeidsreiser. En stor 

andel av befolkningen bruker Nesoddbåten med tilknyttete bussforbindelser, som tar 

kortere tid enn den lange omveien med bilveiene til Oslo. Av daglige reiser utenom 

arbeidsreiser, skjer 15 % kollektivt på Nesodden. Gåing og sykling utgjør 35 % av 

hverdagsreiser utenom arbeidsreiser på Nesodden. Både kollektivandelen og gåing/sykling 

ligger 5 % høyere i Nesodden enn gjennomsnittet for Follo. 
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6. Forventet befolkningsvekst 
Nesoddens karakter og identitet er forbundet med dets historie som landbruksbygd og 

hytteområde. I motsetning til andre forstadskommuner nær Oslo som utviklet seg og vokste 

til sentre rundt jernbanen, var befolkningsveksten på Nesodden lenge mer begrenset. Fordi 

befolkningsveksten lenge var lav har behovet for helhetlig planlegging ikke vært opplevd 

som nødvendig. Veksten på Nesodden har vært betydelig de senere år og utbygging har i 

stor grad skjedd ved spredt feltutbygging med rekkehusområder og en stor andel eneboliger. 

For liten grad av helhetlig planlegging  har resultert i at kommunen har utviklet boligområder 

som er bilbasert. Disse bidrar til økte klimagassutslipp og fremmer ikke folkehelse. I følge 

regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er det forventet så mye som 350 000 

nye innbyggere i Oslo og Akershus innen 2035. Fram mot 2042 legger kommunen opp til en 

veksttakt på opp mot 150 nye boliger i året.  

Utviklingen må endres fra tilrettelegging for transportgenererende boligområder til mer 

konsentrert vekst rundt kollektivknutepunkt og sentrum. En konsentrering og forsterking av 

eksisterende sentrum er et grunnlag for lokalt handels- og servicetilbud, bedre 

kollektivtilbud samt for møtesteder i lokalmiljøet. Ved å organisere bebyggelsen slik at det 

dannes gateløp, plasser og byrom, blir det mer attraktivt å bevege seg til fots og på sykkel. 

Konsentrert arealbruk reduserer avstander og daglige gjøremål kan løses uten bilbruk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basert på vekstfordelingsprinsippet om at Fagerstrand og Nesoddtangen skal ta veksten 

sammen, har kommunen definert sentrumsområdet og laget langsiktig vekstgrense for 

begge stedene. 80 % av fremtidig vekst skal fordeles mellom Nesoddtangen og Fagerstrand. 

De øvrige 20 %, såkalt vedlikeholdsvekst, skal sikre at grendene våre foredles og 

opprettholder gode, stabile bomiljø.  Utviklingen av sentra og vedlikehold av grendene skal 

legge bygge opp under kollektivtransport, sykkel og gange. Nesodden skal kombinere mål og 

visjoner knyttet til befolkningsvekst, begrenset bruk av areal, nullutslipp, styrking av 

blågrønne strukturer og sosial boligbygging. 
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7. Kommunen som samfunnsbygger 
Kommunen har som oppgave å skape steder som bidrar til at folk møtes, gjøre det attraktivt 

for næringslivet å etablere seg. Samtidig skal kommunen utvikle tverrkulturelle og 

aldersblandede sentra tilrettelagt for ulike gruppers behov. Kommunen skal bidra til at 

fortetting og transformasjon preges av god kvalitet. Arkitektur angår alle og er et fysisk 

felleseie. Arkitektur og landskapsarkitektur skal i større grad bidra til at det bygges 

klimaeffektivt og bærekraftig, slik at det økologiske fotavtrykket reduseres. Alle bygde 

strukturer og overflater virker inn på mikroklima og lokale forhold. Hvordan bygninger 

samvirker med omgivelsene er like viktig som den enkelte bygnings utforming. For å dekke 

ulike behov skal det stimuleres til et mangfold av boligtyper, varierte næringslokaler og 

flerbruksbygg i hovedsentrum Tangen og lokalsentrum Fagerstrand.  

Kommunen er premissgiver for at omgivelser utvikles med kvalitet. Kommunen har stor 

påvirkning på stedsutviklingen ved å være part i hele planprosessen og byggefasen frem til 

ferdigattest for det enkelte bygg. Kvalitet er lønnsomt i et langsiktig perspektiv, bygg og 

anlegg skal vare lenge. 

Fokuset på inkluderende arkitektur vil være sentralt når kommunen skal legge til rette for 

offentlige bygninger i sentrum (skoler, omsorgsboliger, med mer). Inkluderende arkitektur er 

en videreutvikling av universell utforming og bidrar til at universell utforming integreres i 

formgivningen, ikke bare i tekniske installasjoner. Universell utforming er nødvendig for 

noen, og bra for alle. Kommunehuset Tangenten er i dag et vellykket eksempel på 

inkluderende arkitektur som fungerer som kommunehus, bibliotek, helsestasjon og skole. 

Samlokalisering og sambruk gir synergier kommunen trenger. Høy brukerfrekvens og stor 

grad av sambruk er klimavennlig og bidrar til å nå mål om reduserte klimagassutslipp. 

Kommunen vil skape de gode sentrene der innbyggerne finner ønskede tilbud lett 

tilgjengelig. Møtesteder er viktig og kan være alt fra kafeer, benker og lekeapparater til 

plasser avsatt til for eksempel ballspill om sommeren og skirenn om vinteren. Gode 

offentlige rom bidrar til levende sentre med funksjonsmangfold og folk. Godt besøk av folk 

bidrar til økt omsetning i sentrum generelt. Kulturtilbud kan brukes hele døgnet og bidrar til 

økt folkeliv. Sentrum skal utvikles og utvides til et attraktivt tilbud til innbyggerne. Sentrum 

skal i størst mulig grad være bilfritt.  
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8. Sentrale tema i arealdelen – status og forslag til endringer 
Kommunen skal for en rekke områder utføre helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 

Gjeldende helhetlig ros-analyse fra kommuneplanen 2014 er lagt til grunn frem til revidert 

helhetlig ROS-analyse er ferdig utarbeidet. Ny helhetlig ROS-analyse for Nesodden kommune 

er under arbeid og vedlegges kommuneplanen ved endelig vedtak.  

ROS-analysen skal vise hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 

sannsynligheten for at disse inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen.  

Ved reguleringsplanarbeid skal det alltid utføres en egen ROS-analyse for det enkelte 

planområdet. Det vil også være behov for konsekvensutredning forflere typer 

reguleringsplaner. Kommunen har benyttet ulike sentrale databaser for å avdekke 

eventuelle konflikter i arealbruk. Kommunen har flere kartbaser som viser risikoforhold i 

Nesodden, informasjon fra de ulike kartbasene er innarbeidet i arealdelen. Kommunens DOK 

(Det Offentlige Kartgrunnlaget) finnes på GEONORGE.no og skal benyttes i all planlegging og 

byggesaksbehandling.  

 

 

 

8.1. Sentrumsutvikling – hovedsentrum Tangen 

Tangen er i dag kommunens største tettsted. Med kommunesenter, kjøpesenter og bibliotek 

skal det tilrettelegges for at mye av den fremtidige veksten konsentreres i hovedsentrum 

Tangen. Fortetting omfatter også næringsvirksomhet og offentlig tjenesteyting. Endret bruk 

av bebygde arealer, såkalt transformasjon, kan være aktuelt i sentrumsnære områder for å 

skape ønsket tetthet og et levende sentrum. Tangen sentrum skal være for hele kommunen 
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og skal styrkes som kommunens administrative, kulturelle, handels- og servicemessige 

tyngdepunkt. Målet er et attraktivt kommunesenter med Tangenten som motor for 

sentrumsutviklingen.  

En strategisk, klimavennlig og bærekraftig fortetting og transformasjon må skje innenfra og 

ut. Eksisterende sentre har størst potensial for videre utvikling og utbygging. Å styrke 

forbindelsen mellom Tangen og Skoklefall anses å være fornuftig i et langsiktig perspektiv. 

Kjøpesenteret og flerbrukshuset Tangenten er viktige oppholdssteder for befolkningen. 

Byggene har relativt høy standard på utførelse og arkitektur, de har byrom og plassdannelser 

i tilknytning til byggene og veiløpet mellom dem er rustet opp med tydelig gatekarakter.  

Fortetting og utbygging av ny bebyggelse til erstatning for eksisterende på arealene sør og 

vest for Tangenten, sammen med arealer på vestsiden av Kongleveien, vil kunne styrke og 

utvide dagens sentrum. Denne sentrumsutvidelsen kan tilføres karakter og kvalitet ved å 

sette den i kontakt med friområdene omkring Skoklefalltjernet. 

Friområdene rundt Skoklefalltjernet har samtidig både naturmangfold av nasjonal verdi og 

kulturminner som skal ivaretas. Store deler av Skoklefallskogen og hele Skoklefalltjernet har 

ved denne rulleringen fått formål grønnstruktur. I tillegg er det sikret grønnstruktur fra nord 

i sentrumsområdet til Skoklefall i sør. På Skoklefall har eksisterende servicefunksjoner og 

offentlige bygg sammen med store arealer benyttet til overflateparkering lavt utnyttede 

arealer på østsiden av krysset, her er det et stort potensial for å etablere et tettere og mer 

definert urbant nabolag. Hovedsentrums ytre vekstgrense omfatter eksisterende 

boligområder som på sikt kan transformeres til et større, velfungerende sentrum rundt det 

sentralt beliggende Skoklefalltjern med omkringliggende grøntarealer. 

Denne samlende utbyggingsstrategien setter de to eksisterende sentrene Tangen og 

Skoklefall i forbindelse med hverandre rundt et samlende grøntområde. Avstanden mellom 

de to sentrene er kort, gåavstand er 8 minutter fra kirken på Skoklefall til sentrumsområdet 

på Tangen. Konsolidering og videreutvikling av disse to områdene er viktig for å utnytte 

kvaliteter og ressurser som ligger i dette området. 
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8.2. Sentrumsutvikling – lokalsentrum Fagerstrand 

Fagerstrand er i dag et etablert tettsted med over 2500 innbyggere, og kommunens 

lokalsenter i sør. I dag består Fagerstrand av boligområder og ulike servicetilbud (legesenter, 

nærbutikker, kirke, skoler, barnehager, skatehall, treningssenter, kafe og pub) spredt over et 

ganske stort område. Det har vært lite overordnet og samlende arealplanlegging, dette har 

resultert i betydelig behov for bilbruk. Samtidig er ikke service- og tjenestetilbudet 

tilstrekkelig på Fagerstrand og medfører kjøring både til Tangen og handelslekkasje til 

Folloregionen. 

I tråd med gjeldende kommuneplan skal Fagerstrand utvikles til et tettsted med et tydelig 

lokalsentrum og være et attraktivt sted å bo med gode møteplasser. Lokalsenteret skal 

dekke behovet for handel og service for befolkningen i den sørlige delen av Nesodden. 
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Utviklingen baseres på de samme prinsippene for vekst som for hovedsentrum Tangen slik at 

sentrum bygges ut først, før tilliggende områder rundt bebygges. 

 

  

Dersom kommunen ønsker bredt belyst mulighetene som ligger i vekstområdene kan det 

søkes om å være lokasjon for Europan (europeisk arkitektur- og byutviklingskonkurranse).  

 

Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og 

planleggere under 40 år. Annethvert år stiller kommuner og utbyggere tomter til felles 

undersøkelse og fornyelse av europeiske byer. Europan har som mål å bidra til 

nyskapning innen byplanlegging og arkitektur, samt å legge til rette for oppdrag til unge 

arkitekter. Europan Norge er en ideell stiftelse som organiserer Europan-konkurransen i 

Norge i samarbeid med 14 søsterorganisasjoner i Europa. Europan Europa styres sentralt 

fra et eget sekretariat i Paris. Europan Norge finansieres av de deltakende kommuner og 

tomteeiere, samt av kulturdepartementet. Forrige gang var Lillestrøm, Narvik og Alta tre 

av 45 europeiske byer som stilte med konkurranseområde.  
                         NAL – norske arkitekters landsforbund 
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8.3. Grendene 

Nesoddens identitet er knyttet til landlige omgivelser og nærhet til sjøen på tre sider.  

Den er også knyttet til grendene, hver og en er unik. Grendeskolene, idrettslag og 

velforeninger er sentrale i opprettholdelsen av denne strukturen. Disse er utgangspunkt for 

lokal tilhørighet.  Grendene i Nesodden: 

 Berger 

 Torvet 

 Jaer 

 Fjellstrand 

 Alværn 
 Bjørnemyr 

 

Grendesentrene skal inneholde et minstetilbud av tjenester, butikker og møteplasser for 

daglige behov. 

 

8.4. Lokal tilpasning av overordnede føringer 

Den planlagte utviklingen av Nesodden, med et hovedsentrum på Tangen og et lokalsenter 
på Fagerstrand er basert på politiske vedtak. Med utgangspunkt i dagens struktur på 
Nesodden ble det i kommunestyret (KST- 114/16) vedtatt at veksten skal skje på følgende 
måte: 

 80 % av veksten fordeles likt mellom Tangen og Fagerstrand 
 20 % av veksten skal skje som vedlikeholdsvekst i grendene for å opprettholde gode 

bomiljø.  
 

For å redusere transportbehov og klimagassutslipp, skal veksten konsentreres og utvikles 

rundt kollektivknutepunkt. På den måten reduseres arealbehovet og transportbehovet, 

samtidig som grunnlaget for kollektivtransport strykes. Ved fortetting vil det bli et økt behov 

for rekreasjonsområder. I takt med fortetting må grøntområder og 100-metersskoger sikres. 

Naturområder og grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i området og til 

marka, må opparbeides i takt med fortettingen og sikres i reguleringsplaner. Utviklingen skal 

basere seg på «innefra og ut»-prinsippet. Fortetting og transformasjon skal ha høy kvalitet 

og miljøvennlige byggeprosesser. En forutsetning for et levende sentrum er at hovedparten 

av bygningene har utadvendte næringsformål i første etasje. Både på Tangen og på 

Fagerstrand skal det legges opp til handel og næring i kombinasjon med boligformål, urbane 

og grønne kvaliteter, attraktive byrom, møteplasser, utearealer. Høye kvalitetskrav og god 

arkitektur skal bidra til stedsidentitet og positive opplevelser av sentrum og stimulere til 

aktivitet og bevegelse i hverdagen. 

8.5. Ytre og indre vekstgrense for hovedsenter og lokalsenter 

I henhold til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus forventes det at 

kommunen definerer en langsiktig avgrensning av de prioriterte vekstområdene med 

utgangspunkt i dagens byggegrenser. Nesodden kommune velger å legge en indre og en ytre 
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vekstgrense, avgrensningene fremgår av plankartet og er definert på grunnlag av ønsket 

utvikling. Prinsipper om gangavstand mellom viktige funksjoner er lagt til grunn for 

fastsettingen. Det er valgt å legge en indre og en ytre vekstgrense for å ha kontroll på 

rekkefølgen slik at veksten skjer innenfra og ut. I henhold til overordnede føringer 

prioritertes utbyggingshensyn sterkere enn vern av jordbruksområder og regional 

grønnstruktur innenfor vekstgrensene. Dersom utbygging skal gå foran vern, forutsettes at: 

 Potensialet for fortetting og transformasjon er utnyttet 

 Nye arealer som ønskes tatt i bruk til byggeområder har høy utnyttelse 

 En utvidelse av byggesonen er nødvendig ut fra mål for bolig- og 

arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder 

Ønsket vekst innenfor vekstområdene på Nesodden vil ikke medføre nedbygging av 

jordbruksareal eller grønnstruktur i denne kommuneplanperioden.  

Basert på vekstfordelingsprinsippet om at Nesoddtangen og Fagerstrand skal ta 80 % av 

veksten sammen, har kommunen laget en ytre og en indre vekstgrense for begge stedene. 

Dette skal sikre at utviklingen skjer innenfra og ut. Avgrensningen er gjort med utgangspunkt 

i gåavstand hvor den sentrale avgrensingen baserer seg på en 300 meters avstand, og den 

langsiktige vekstgrensen på 600 meter fra kollektivknutepunktet i det aktuelle fortettings- og 

transformasjonsområdet. Arealene innenfor ytre vekstgrense skal ha områdeutnyttelse på 

60 %, mens arealene innenfor den indre vekstgrensen skal ha en områdeutnyttelse på 80 %. 

Grensene kan avvike noe for å tilpasse eiendomsgrenser, veier og andre lokale forhold samt 

pågående planer og ønsket utvikling. Vekstgrensene justeres ved senere rulleringer. 

Tilgang til naturområder, herunder grønnstruktur, sjøen og/eller nærhet til Nesoddmarka 

har vært premissgivende for fastsettelsen av grensen. Mulighet for rekreasjon i fortettings- 

og transformasjonsområder vil være av stor betydning for områdene som helhet. Sentrum 

skal først og fremst være for gående og syklende, nærheten til grøntområder, sjø og 

sammenhengende grønnstruktur vil fremme folkehelse. Innenfor vekstgrensene legges opp 

til miljøvennlig fortetting og transformasjon med høy kvalitet. Ytre vekstgrense har et 
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langsiktig perspektiv, dette betyr at området mellom ytre og indre vekstgrense først utvikles 

når sentrumskjernen, innenfor indre vekstgrense, er ferdig regulert. 
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Vekstgrensene utpeker områder til langsiktig transformasjon uten at det foreligger initiativer 

fra grunneiere. Dersom grunneiere ønsker å realisere potensialet innenfor vekstgrensene 

kreves felles planlegging slik at planprosessen blir forutsigbar og involverer alle berørte 

parter innenfor områdene. Sonene som er foreslått underlagt krav om felles planlegging 

følger en rekkefølge som er vurdert som en bærekraftig utviklingsstrategi. Sonene, og 

rekkefølgen på utvikling av disse, vises i sonekart til reguleringsbestemmelsene. 

På Fagerstrand er det flere pågående planer. Indre vekstgrense baseres på pågående 

områdeplanen for Fagerstrand sentrum. Ytre vekstgrense har et mer langsiktig perspektiv. 

Rekkefølgebestemmelser sikrer at utviklingen skjer innefra og ut og at Fagerstrand 

lokalsentrum skal realiseres før tilliggende arealer utvikles.  

 

 

Langsiktig vekstgrense på Fagerstrand. Arealet er 0,6 km2 

Sjøfronten på Fagerstrand var i sin tid et oljeraffineri. I dag er denne virksomheten avviklet 

og det er påbegynt arbeid med områdeplan for Fagerstrand sjøside. Områdeplanen skal gi 

rammer for ut transformasjon og ny bruk. Planen skal belyse utviklingspotensialet, hensikten 

er å gjøre området tilgjengelig for befolkningen på Nesodden.  
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9. Miljø, klima og klimatilpasning 
Kommunedelplan for klima- og biomangfold (KOB) ble vedtatt 21.6.2017. Føringene fra 

denne er hensyntatt og innlemmet i kommuneplanrulleringen gjennom bestemmelser, 

hensynssoner og overordnete mål.  

9.1. Klimatilpasning 

Klimatilpasning er et av temaene som skal ivaretas i kommunens helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS).  

Kommunen skal i kommende kommuneplanperiode utarbeide temakart for flomsoner og 

sekundære flomveier, samt kvikkleireskred. Foreløpig er disse forholdene knyttet til 

kommuneplanen gjennom bestemmelser. Det er lagt inn en ny hensynssone i arealkartet for 

skred i form av steinsprang. Hensynssone for flom er utarbeidet fra siste oppdaterte base fra 

Norges vassdrag- og energidirektorat. Disse dataene er ikke detaljert kartlagt for Nesodden. 

Dersom det blir fremskaffet nye data med høyere nøyaktighet skal disse legges til grunn for 

saksbehandlingen. 

Ved et hvert planarbeid skal det foreligge en ROS-analyse som viser alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om et område er egnet til utbygging, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av den planlagte utbyggingen. Analysen kartlegger 

uønskede hendelser som kan inntreffe ved å ta i bruk eller endre arealbruken for aktuelle 

områder.  

9.2. Klimagassutslipp 

I tillegg til grepene som tas for en konsentrert vekst i vekstområdene, er det også tatt flere 

grep i arealdelen for å redusere utslipp fra byggeprosesser. Det er stilt krav i større 

reguleringsplaner at det skal gjøres en vurdering av mulige utslippsreduksjoner gjennom 

hele byggeprosessen, samt alternativer for fornybar energi mm. I alle reguleringsplaner skal 

kollektivdekning, energikilder og så videre, redegjøres for.  

9.3. Naturmiljø  

Nesodden har unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø. Naturen gir grunnlag for 

livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. Den gir frisk luft, vakre landskap og et verdifullt dyre- 

og planteliv. Enkel tilgang til natur gir økt livskvalitet. 

De største truslene mot biologisk mangfold er nedbygging og oppdeling av arealer, 

forurensning, fremmede arter og klimaendringene. For å ta vare på sårbare arter, er det 

viktig å sørge for å ta vare på store nok naturområder til at de kan overleve og formere seg. I 

kommuneplanen er det laget hensynssoner for å sikre at de viktigste områdene med 

biologisk mangfold ikke blir bygd ned. Dette er arealer med stor artsrikdom og sjeldne arter.  

Ivaretakelse av det biologiske mangfoldet styrker også naturens motstandskraft mot farlige 

klimaendringer, og gir verdifulle tjenester som flomdemping og rassikring. Ivaretakelse av 
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stedegen vegetasjon er derfor et viktig element i bestemmelsene for regulerings- og 

byggesaksarbeidet. 

I kommunen er utbredelsen av fremmede arter stor. Det er over 500 lokaliteter med 

svartelistede arter i kommunen. Fjerning av allerede etablerte, uønskede arter er et svært 

ressurskrevende arbeid. Den mest lønnsomme måten å begrense utbredelsen av fremmede 

arter på, er å hindre at de spres. Det er derfor lagt inn bestemmelser som skal redusere 

risikoen for at bla. bygge og anleggsvirksomhet frakter med seg fremmede arter til nye 

steder i kommunen. 
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9.4. Vassdrag – miljøstand og utfordringer 

På Nesodden er det mange dammer, bekker, myrområder og noen større tjern. Mange av 

disse har store naturverdier og er leveområde for flere ulike arter. Myrområdene og de 

mange dammene fungerer som vannreservoarer og motvirker både uttørking og flom.  

Nesodden har en unik bestand av sjeldne amfibier som storsalamander og spissnutefrosk, 

som er helt avhengige av at dammer og fuktige områder blir ivaretatt. Dammene som har 

blitt brukt som isdammer har også historisk verdi, og flere av myrområdene, spesielt 

Tomåsan, er viktige friluftsområder. Flere av disse er også identitetsskapende for 

kommunens innbyggere. Åpne strekninger av elver, bekker, vann og dammer forutsettes 

derfor bevart. Områder inntil elver og bekker skal sikres gjennom bestemmelsene for 

reguleringsplaner. Kantsonene skal så langt mulig være allment tilgjengelige der dette ikke 

kommer i konflikt med natur- og landskapsinteresser. 

Nesodden har 3114 dekar strandsoneareal (SSB, KOSTRA). Av dette ligger 2.200 dekar under 

50 meter fra bygninger. Dette viser at det potensielt kan være utfordringer med 

allemannsretten, kyststi og generell tilgang til fjorden. Kommunen ønsker å legge til rette for 

tilgang til sjøen gjennom oppgradering og forlengelse av kyststien på begge sider av 

nesoddlandet. Kommunen skal jobbe for å ivareta «Statlige planretningslinjer for 

differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen». 

Det kommunale vannet er av god kvalitet. Som oppfølging av den vedtatte «Hovedplan for 

drikkevann og vannmiljø» jobber kommunen med flere store områdeplaner for å bygge ut 

vann- og avløpsnett i tett befolkede områder. Bekkene på Nesodden er små, og kan være 

sårbare for forurensning. Dette må følges godt opp gjennom kommunens samarbeid i 

overvåkningsprogrammet PURA. 

9.5. Styrking av blågrønn struktur 

Blågrønn struktur er områder der vegetasjon og/eller vann skal ivaretas og inngå som en 

naturlig del av områdene sammen med bebyggelse og infrastruktur. Dette er viktig for helse 

og livskvalitet, lokalklima og overvannshåndtering, biologisk mangfold, estetikk med mer. 

Vern av grøntstruktur i prioriterte utbyggingsområder er et politisk mål (15-punktslista). I 

kommende kommuneplanperiode skal det legges særlig vekt på å ivareta terreng og 

vegetasjon, styrke turstiforbindelser for allmennheten og styrke åpen blågrønn infrastruktur. 

Naturområder må sikres og grønne korridorer med stier som gir tilgjengelighet internt i 

området og til nesoddmarka, må vedlikeholdes og opparbeides i takt med fortettingen.  

I bestemmelsene skal den blågrønne strukturen styrkes ved blant annet krav om 

marksikringsplan, fastsettelse av kantvegetasjon og vurderinger av åpning av bekkelukkinger 

mm i reguleringsarbeid. I tillegg skal reguleringsplaner vektlegge og ivareta områdets 

karakter, herunder natur, landskap og friluftslivsverdier i størst mulig grad.  

Kommunen kan i reguleringsplaner fastsette særlige miljøkrav til bygg og 

utbyggingsområder, som BREEAM, blå-grønn faktor og bruk av massivtre. 
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Kommunen har i 2018 startet på et arbeid med kartlegging og verdsetting av 

friluftslivsområder, som skal være ferdig innen 2019. For at dette ikke skal bli utdatert, må 

kartgrunnlaget oppdateres ved hver kommuneplanrullering.  

9.6. Grønne lunger og 100-

meterskoger 

Grønne lunger er naturområder som 

ligger mellom bebyggelse. Disse kan ha 

karakter av park eller kan være grønne, 

ukultiverte lunger som ofte kalles 100-

meterskoger. Grønne lunger er viktige for 

lek, rekreasjon og gir variasjon fra andre 

områders mer urbane preg. 

Grøntområder er viktige for overvanns-

håndtering, flomdemping, ren luft og 

andre forhold knyttet til økosystemet. 

Nesodden vil oppleve en enda større 

utbyggingspress de nærmeste årene, med 

mye fortetting. Det er da viktig at slike 

grønne lunger blir bevart. Det skal derfor 

tas ekstra hensyn til å ivareta slike grønne 

lunger i reguleringsplaner og andre 

utviklingsprosjekter fremover. I 

kommuneplanen er det lagt en grønt-

korridor gjennom vekstområdet Tangen – 

Skoklefall for å sikre innbyggerne enkel 

tilgang til naturen. 

9.7. Masseforvaltning  

Uttak av byggeråstoff gir belastning på miljø og samfunn, blant annet støv, støy og 

klimagassutslipp fra transport. Bygge- og anleggsvirksomhet skaper også overskuddsmasser 

som gravemasser og byggavfall. Hver innbygger i Akershus bruker i gjennomsnitt 10 tonn 

eller et lastebillass pukk og grus per år. Massene kan gi til forurensing og forsøpling, dersom 

de ikke blir forsvarlig håndtert. Det kan også bidra til å spre fremmede arter, ved at frø og 

planterester fraktes i jordmassene eller på anleggsmaskiner.  

Det vil alltid være behov for arealer til mellomlager, sikker behandling og deponi av 

overskuddsmasser. På Nesodden er det en utfordring med manglende areal for 

mellomlagring av byggemasser. Dette skaper unødig lange transportavstander og kan i 

verste tilfelle ødelegge områder med sårbar natur dersom det blir opprettet midlertidige 

lagringsplasser. I kommende kommuneplanperiode vil kommunen lage en kommunedelplan 

eller temaplan for masseforvaltning/massedeponi, for å sikre at håndtering av masser skjer 

på en bærekraftig måte.  
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10. Kulturminner 
Nesodden har et mangfold av både eldre og yngre kulturminner. Av eldre kulturminner 

nevnes gravrøyser, veifar, spor etter gamle gårder og dyrkning. Kulturminnene er spredt 

geografisk over hele kommunen. Det er gjort funn fra steinalderen på Svestad, Sjøstrand og 

Skoklefall. Området som strekker seg nord for Nesodden Kirke og til grensen mot Frogn, øst 

for RV 156, har stort potensialet for funn av steinalderlokaliteter fra Nøstvetperioden. I 

kystsonen finnes viktige kulturmiljøer med tilknytning til fiske, handel, sjøfart og industri 

med blant annet isproduksjon, lagring, distribusjon og bunkring av olje, og villa- og 

fritidsbebyggelse. Tidsmessig spenner fornminner fra de eldste som tilhører steinalderen, 

jernalder og middelalderen til kulturminner fra vår tid.  

Kulturlandskapet på Nesodden er karakterisert ved et åpent jordbrukslandskap, eikeskoger, 

åkerholmer og dammer som hovedsakelig ligger mellom bebyggelsen og nesoddmarka. Et 

stort område mellom Kirkeveien og Fjordvangen, er kartlagt som et nasjonalt viktig 

kulturlandskap. Dette fordi det her er mange kulturminner, store naturverdier og det er et 

åpent og estetisk jordbrukslandskap. Dette har derfor fått en egen hensynssone i 

arealkartet. 

Nesodden kommune skal utarbeide en kommunedelplan for kulturminner og bevaring. Det 

er søkt tilskudd fra Akershus fylkeskommune og fra Riksantikvaren. Plan for kulturminner og 

bevaring vil gi oversikt over eksisterende registreringer samt gjennomføre nye registreringer 

av enkeltobjekter og helhetlige miljøer. Kommunedelplanen for kulturminner og bevaring 

skal gi retningslinjer for behandling av kulturminner. Det skal utarbeides en handlingsdel til 

planen med forslag til bestemmelser og temakart som skal implementeres i kommuneplanen 

ved neste rullering.  

11. Universell utforming 
Nesodden kommune søker å oppfylle nasjonale mål i «Norge universelt utformet i 2025». 

Universell utforming omfatter både produkter, byggverk og uteområder. Disse skal utformes 

slik at alle mennesker, så langt det er mulig, skal være likestilt i bruken av dem.  

Kommunen skal utarbeide en strategi for universell utforming. 

I strategien legges de syv prinsippene for universell utforming til grunn: 

1. Like muligheter for bruk. 

Utformingen skal være brukbar og tilgjengelig for personer med ulike ferdigheter. 

2. Fleksibel i bruk. 

Utformingen skal tjene et vidt spekter av individuelle preferanser og ferdigheter. 

3. Enkel og intuitiv i bruk. 

Utformingen skal være lett å forstå uten hensyn til brukernes erfaring, kunnskap, 

språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. 



   
 

41 
 

4. Forståelig informasjon. 

Utformingen skal kommunisere nødvendig informasjon til brukerens på en effektiv 

måte, uavhengig av forhold knyttet til omgivelsene eller brukerens sensoriske 

ferdigheter. 

5. Toleranse for feil. 

Utformingen skal minimalisere farer og skader som kan gi ugunstige konsekvenser, 

eller minimalisere utilsiktede handlinger. 

6. Lav fysisk anstrengelse.  

Utformingen skal kunne brukes effektivt og bekvemt med et minimum av besvær. 

7. Størrelse og plass for tilgang og bruk. 

Hensiktsmessig størrelse og plass skal muliggjøre tilgang, rekkevidde, betjening og 

bruk, uavhengig av brukernes kroppsstørrelse, kroppsstilling eller mobilitet.   

 

Målet med strategien er å sikre at universell utforming utredes i alle private og offentlige 

planer. Dette omfatter samfunnsplaner, arealplaner, sektorplaner, temaplaner osv. Målet er 

å motvirke forskjellsbehandling av individer. Universell utforming skal integreres i løsningene 

alle bruker og ikke framstå som tilretteleggingstiltak. Universell utforming skal vektlegges på 

lik linje med andre momenter i planleggingsfasen som for eksempel estetikk, økonomi og 

kultur. Kommunen vil, i henhold til Plan- og bygningsloven, stille krav om utredning av 

hvordan universelle utforming er ivaretatt i alle typer planer og prosjekter. Forslagsstillere 

må redegjøre for hvordan de syv prinsippene for universell utforming skal imøtekommes for 

alle de fem hovedgruppene av mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Kommunen ønsker bred medvirkning og forslagsstillere oppfordres til å dokumentere 

hvordan medvirkning fra ulike grupper med spesielle tilretteleggingsbehov, herunder 

mennesker med nedsatt funksjonsevne og barn og unge, er ivaretatt gjennom planprosessen 

og i det ferdige anlegget. Universell utforming handler om å skape gode forutsetninger for å 

leve gode liv, også for mennesker med redusert funksjonsevne.  
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