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Ragnhild Danielsen og Alexandra Sandulescu 
 

• Oppsummering kommunestyreseminar juni 
• Involvering av innbyggere  
• Innspill hvordan revidere våre verdier? 
• Innspill hvordan revidere våre samfunnsmål? 
• Innspill på arealutfordringer 
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• Vår kommune er en foregangskommune i Norge og internasjonalt fordi vi tok grep allerede i 
2016 og sikret at de grunnleggende verdiene våre ble ivaretatt, rendyrket, og videreutviklet 
for framtidige generasjoner. 

Kommunestyrets seminar Strömstad 
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• Et attraktivt sted for alle; universell utforming, gode vilkår for frivilligheten, kombinere kultur og 
natur, folkehelse 

• Å bevege seg; stinett, nærmiljøanlegg, svømmebasseng, sykkel- og gangveier, ny tilførselsvei, mer 
kollektivt (også internt), el-hurtigbåt, bro fra Blylaget 

• Skape verdier; turistnæring med overnatting og dagsturisme, småskalanæring, utbygd Tangen 
brygge, kultureksport, filmpark, badeland, havsbad, samarbeid med NMBO om utvikling av ny 
næring, folkehøgskole, kunstbasert og kunnskapsbasert næring,  bondens marked 

• Å leve; kompetente og innovative tjenesteytere i kommunen, velferdsteknologi, grendestruktur, 
nesoddmarka, best på miljø og friluftsliv, møteplasser, grønt, tilgang strandsonen 

• Å bo; økolandsby, boligkarriere i livsløp, fjordlandsbyer, Fagerstrand, blandede bomiljøer, tilstrekkelig 
boligmasse for ulike behov, 3 etasje grense  

Nesodden i 2030? 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 



SWOT analyse - oppsummering 
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SWOT analyse - STYRKER 

SWOT analyse - STYRKER 
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SWOT analyse - SVAKHETER 

SWOT analyse - SVAKHETER 
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SWOT analyse - MULIGHETER 

SWOT analyse - MULIGHETER 



8 SWOT analyse - TRUSLER 



Info om kommuneplanprosessen 
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Veien frem til en kommuneplan 

Samfunnsutvikling 

Planbehov 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 
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1. Bakgrunn 
– Gjeldene kommuneplan 

– Økonomisk planlegging og plansystemet 

– Overordnede forventninger  

2. Planstrategi 
– Formål 

– Utviklingstrekk og utfordringer 

– Vurdering av planbehov 

3. Planprogram 
– Mål 

– Nærmere om resultatmål samfunnsdel 

– Nærmere om resultatmål arealdel (og utredningsbehov) 

4. Organisering og medvirkning 
– Planprosess – organisering 

– Medvirkning for innbyggere, frivillighet, næringsliv og ansatte 

– Foreslått milepælsplan 

5. Vedlegg 

Struktur i planstrategi/ 
planprogram  

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 



Involvering – hvem, hvordan,  
om hva og når 
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• Innbyggere 

• Barn og unge 

• Næringsliv 

• Frivilligheten 

• Kommuneorganisasjonen 

• Andre?  

 

• (Politikere) 

  

 

Hvem skal involveres? 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 



14 

Forslag til medvirkning – Innspill? 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Høring 
planstrategi/ 

program 

 

•Høring nett/papir 

 

Utarbeidelse 
kommuneplan 

•Sammenstille innspill fra høringssvar kommunereformen 
•Innbyggerundersøkelse 
•Gründercamp ungdomsskole? 
•Evt. næringslivsfrokost, møter frivilligheten, folkemøter 

Høring 
kommuneplan 

•Folkemøter  

•Høring nett/papir 

•Gjestebud?  



Info om kommuneplanens 
samfunnsdelen 
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Hva er hva - kommuneplanens samfunnsdel 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Verktøy for helhetlig planlegging: 

• Visjon og verdier 

• Mål og strategier for kommunen 

som tjenesteyter, 

samfunnsutvikler og organisasjon 

Mål:       Vi vil 

Strategi:   Slik gjør vi 



Hvordan skal kommunen 
arbeide med samfunnsdelen? 
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Sammen skaper vi det gode livet! 
 

• Likeverd 
• Allsidig samfunn 
• Økologisk balanse 
• Nærhet til naturen 

 

Visjon og verdi 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 
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Fokusområder Innsatsområder 

Samfunnsutvikling Folkehelse og levekår 

Lokaldemokrati og deltakelse 

Næringsutvikling 

Stedsutvikling 

Kommunikasjon og samferdsel 

Tjenester og brukere Helhetlig tjenestetilbud 

Organisasjon og medarbeidere En organisasjon for fremtiden 

Økonomi Forvaltning av kommunens 
ressurser 

Dagens områder og mål i kommuneplan 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 
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Hvordan evaluere verdier 
– Er det behov for endring? 
– Er det behov for prosess rundt endringen? Om ja, hvilken for hvem? 

 
Hvordan evaluere innsatsområdene og målene der  

– Bør fokus/innsatsområder endres? Hvordan skal prosess være? 
– Bør målene i de ulike innsatsområdene endres? Hvordan skal prosess være? 
– På nåværende tidspunkt: Skal strategier inn (jf. definisjon tidligere slide)? 

 

Evaluering samfunnsdel – Innspill? 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 



Info om kommuneplanens arealdel 
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• Kommunen skal ha en arealplan for hele 
kommunen (kommuneplanens arealdel) som 
viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk 

 
• Kommuneplanens arealdel skal angi 

hovedtrekkene i arealdisponeringen og 
rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og 
ny arealbruk som kan settes i verk, samt 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved 
disponeringen av arealene. 

 
 

 
 

Kommuneplanens arealdel – jf. pbl § 11-5  

Arealdel 
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Dagens områder og mål i kommuneplan 

• Nesodden rolle i regionen: 
 Vi skal ha en kollektivbasert utvikling av bolig- og næringsområder i kommunen. 
 Kommunens rolle i regionen vil være å støtte opp under eksisterende miljø 

reisevanemønsteret gjennom vår arealpolitikk. 
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Dagens områder og mål i kommuneplan 

• Prinsipper for utbygging og bevaring: 
 Nesoddens identitet – er knyttet til kommunens landlige omgivelser og sjønær 

beliggenhet 
 Nesoddmarka skal bevares og ytterligere nedbygging av strandsonen skal unngås 
 Det biologiske mangfoldet i kommunen skal ivaretas 
 Nesodden har en sterk kollektivtrafikk-kultur og en miljøbevisst befolkning 
 Det er behov for å styrke sentraene i kommune og skape flere møteplasser 
 Endret bruk av bebygde arealer, såkalt transformasjon, kan være aktuelt i sentrumsnære 

områder 
 Lokalsenteret Fagerstrand skal være kommunens senter sør i kommunen 
 Grendestrukturen er et viktig premiss for areal- og befolkningsutviklingen i kommunen 

 
 
 
 



Hvordan skal kommunen arbeide 
med arealdelen? 
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• Oppfølging av overordnede føringer: 
 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RTP) 
 

• Oppfølging av vedtatte planer: 
 Klima- og biologisk mangfold planen (forventes vedtatt våren 2017) 
 Boligsosial handlingsplan 
 KDP for idrett og friluftsliv 
 Andre kommunedelplaner som skal utarbeides i planperioden 
 

• Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel: 
 Bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet  
 Redusert behov for bilbruk   
 Sammenhengende gang- og sykkelveinett langs hovedveiene 

 

Kommuneplanens arealdel–føringer for rullering 
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• Dagens trender viser at 
klimautslippet kan øke med 
40% fra 1990 til 2030 
 

• Nesodden kommune har 
vedtatt 40% kutt i 
klimagassutslipp innen 2020. 
 

Arealutfordringer –  
Økte klimautslipp 
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 Økt utbygging gir økt utbyggingspress på friområder, grønne lunger i 
byggesonen og marka, adkomst veier og trafikksikkerhet 

 Behovet for planlegging av blågrønn struktur og bevaring av stedsidentitet øker 
med utbyggingspress. 

 Kommunen har vedtatt ambisiøse klimamål der fysisk planlegging er et viktig 
virkemiddel. 

 Blågrønn struktur bør ivaretas ved å styrke planmessige tilretteleggingen for 
klimatilpasning, gjennom blant annet bekkeåpning og bruk av blågrønn faktor. 

 Vern av kulturmiljø og kulturminner skal brukes som en ressurs for å bevare 
stedsidentitet. 

 Behov for tilrettelegging for myke trafikanter og etablering av sykkelstrategi og 
en strategi for innfartsparkering  

 

Arealutfordringer –  
Oppfølging av vedtatte planer 
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Oppfølging av overordnede føringer, bla. regionalplan 
for areal- og transport i Oslo og Akershus (ATP): 
 
 Konsentrere hoveddelen av veksten i boliger og 

arbeidsplasser til prioriterte vekstområder 
 Tangen område påpekt som prioritert vekstområde, hvor 

minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i 
kommunen skal skje 

 Det forventes at kommunen utarbeider et 
dimensjoneringsgrunnlag for vekst i kommunen frem 
mot 2030 

 

Arealutfordringer – Overordnede føringer 
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KST – 114/16 Vedtak: 
Primærforslag: 
1. Kommunestyret mener Fagerstrand ved rullering av ATP bør regnes som et eget tettsted og knutepunkt i 
Nesodden kommune, og dermed få et punkt på kartet som åpner opp for at Nesoddtangen og Fagerstrand til 
sammen kan ta 80% av veksten, mens 20% fordeles i resten av kommunen. 
 
2. Med utgangspunkt i dagens regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus, og kollektivknutepunktet 
Nesoddtangens begrensninger, vil kommunestyret anbefale en vekstfordeling 70/30 prosent, bygd på 
rådmannens alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Fra Skoklefall til Berger stadion følges likevel grensen 
fra alternativ 2. Kommunestyret mener denne vekstfordelingen bør legges til grunn for videre oppfølging av 
meklingsmøtet for innsigelser til kommuneplanen, og til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. 
  
Endelig avgrensning fastsettes likevel først etter videre utredninger, forhandlinger og høringer som en del av 
kommuneplanprosessen, og kan avvike fra skissen. 
  
3. Sekundært og inntil rullering av regional areal- og transportplan anbefaler kommunestyret en vekstfordeling 
80/20 prosent, bygd på alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Fra Skoklefall til Berger stadion følges likevel 
grensen fra alternativ 2. Kommunestyret legger denne til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for 
innsigelser til kommuneplanen, og til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. Endelig avgrensning 
fastsettes likevel først etter videre utredninger, forhandlinger og høringer som en del av 
kommuneplanprosessen, og kan avvike fra skissen. 

 

Arealutfordringer – Overordnede føringer 
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• Vår kommune er en foregangskommune i Norge og internasjonalt fordi vi tok grep allerede i 
2016 og sikret at de grunnleggende verdiene våre ble ivaretatt, rendyrket, og videreutviklet 
for framtidige generasjoner. 

Kommunestyrets seminar Strömstad 
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• Vår kommune er en foregangskommune i Norge og internasjonalt fordi vi tok grep allerede i 
2016 og sikret at de grunnleggende verdiene våre ble ivaretatt, rendyrket, og videreutviklet 
for framtidige generasjoner. 

• Nesodden er enda bedre for innbyggerne i 2030 enn i 2016: 
 Vi iverksatte innovativ og framtidsrettet fortetting av Tangen-området, inkludert brygga, med tett 

lavhus og livsløpsvennlig utbygging av energivennlig og moderne grønne løsninger. 
 Nesodden er en grønn, mangfoldig og rik enklave midt i Stor-Oslo: ”Central Park” kombinert med 

Venezia/ København / Key West.  
 Tangen Brygge er utbygget som en enda bedre versjon av Sørenga, med IT og Forskning / Utvikling 

”såkorns-akselerator” senter, servering, promenade, kultur, næring og kanskje bolig. 
 Kyststier ut fra dette sprer glede og åpner for opplevelse og framtidig boliginteresse. 
 Vi har tilrettelagt for og ivaretatt det rike biologiske mangfoldet langs kysten, med hummer-

barnehager, rev, yngle- og hekkeplasser. Med Steilene som satsingsområde. 
 Nesoddmarka er grønt, godt brukt til friluftsliv, og ivaretar det særegne biologiske mangfoldet. 
 Tilrettelegging for små elbiler og el-sykkel, sammen med buss og kyst el-ferge knytter grendene 

sammen, og bidrar til at Nesodden forblir levende og dynamisk. 

Nesodden mot 2030 - Innspill fra gruppearbeidet  
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• Reviderte reguleringsbestemmelser i kommuneplanen, med hovedmål: 
 

Arealutfordringer –  
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 

  
Folkehelse Trygge nærmiljø  Redusert bilbruk  

 Utearealer, turveier, kyststi, marka, 
stedsidentitet 

Torg og møteplasser, bilfrie 
boligområder 

Tilrettelegge for gåing og sykling, 
parkeringsnorm 
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• Reviderte reguleringsbestemmelser i kommuneplanen, med hovedmål: 
 

Arealutfordringer –  
Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel 

  
Serviceorientert Tilgjengelighet og likeverd  Klimatilpassing 

 Bestemmelser for småhusområder 
(regulerte og uregulerte områder) 

  

Universell utforming Blågrønnstruktur, blågrønn 
faktor, overvannshåndtering 
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Arealutfordringer –  
Prinsipper for utvikling 

  
«Endret bruk av bebygde arealer, såkalt 
transformasjon, kan være aktuelt i 
sentrumsnære områder»  
(Kommuneplan 2014-2026) 

 
Innspill: 
Videre utvikling av prioriterte vekst 
områder: Hvordan kan utviklingen 
skje? Og hvilken ringvirkninger gir 
det? 
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Arealutfordringer –  
Prinsipper for utvikling av prioriterte vekstområder 

  Innspill: Hvordan kan utviklingen skje? Og hvilken ringvirkninger gir det? 
 

 
 
 
 

Tilknytning 
til fjorden 

Tilknytning 
til marka 

Torg og 
møteplasser 

80/20 
avgrensning 

Utnyttelse/ 
fortetting 

Ubebygde 
arealer 



Takk for oss! 
 

 
02.11.2016 

Ragnhild Danielsen og Alexandra Sandulescu 
 


