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innspill til planprogram 
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• Planstrategi og planprogram til kommuneplan var på høring med frist for innspill 
3.februar 2017. FOA ba om utvidet frist tom 6.februar 2017 

 

• Det har kommet 36 innspill, 12 fra overordnende myndigheter, nabokommuner 
og vel, og 24 fra private personer 
 

• Innspillene til planprogram skal behandles ved fastsettelse av planprogrammet 

 

• Innspillene til endringer i arealdelen behandles etter at forslaget til 
kommuneplan har vært på høring (planlagt vår 2018) 

Status – kommuneplan rullering 
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Innspill til planprogram 
FRA  INNHOLD 

1.AFK  Fylkesutvalget mener Nesodden kommune må legge opp til en vekst i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus (RP-ATP). 
 

 Fylkesutvalget anbefaler at det fastsettes rekkefølgebestemmelser som sikrer at det bygges «innenfra og ut», og at de mest sentrale 
områdene kommer først. 
 

 Fylkesutvalget er positiv til at kommunen vil arbeide med å lage langsiktig grønn grense og se på alternativer for avgrensning av 
tettstedet Tangen. Innenfor grensen vektlegges utbyggingshensyn sterkere enn vern av landbrukshensyn og grønnstruktur, forutsatt 
at potensialet for fortetting og transformasjon er utnyttet. 
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Innspill til planprogram 
FRA  INNHOLD 

2.FOA  RP-ATP:  
 Fylkesmannen forventer at kommunen i sin kommuneplan viser at de legger til rette for bygging i tråd med 80/20 prinsippet. FOA fraråder 

sterkt å avvike fra den boligfordelingen som er vedtatt i regional plan.  
 Ved å definere «grønngrense» anbefaler fylkesmannen at kommunen sikrer seg en god oversikt over hvilke verdier som finnes i de aktuelle 

områder, både når det gjelder dyrket mark, naturmangfold, friluftsliv og andre ikke prissatte verdier. Det viktig at kunnskapsgrunnlaget er 
på plass når kommunen skal avveie ulike områder og vekstretninger. Kommunen må ha en realistisk vekst- og befolkningsprognose, og 
oversikt over hvilke arealer som allerede er lagt ut til utbygging. 

 Det er viktig at det gjøres en avveining i kommuneplanen av hvilke områder som kan fortettes og ikke, og hvilken tetthet som skal være i de 
ulike områdene. Vi viser til Regional plan for areal og transport retningslinje R 6 om krav til arealutnyttelse. Anbefalt arealutnyttelse i 
prioriterte lokale byer er en områdeutnyttelse på 60 – 80 %. 

 
 De prioriterte tettstedene i regional plan ligger i kollektivknutepunkt med skinnegående transport eller flere gode bussforbindelser. 

Fagerstrand er ikke et slikt område. En utbygging i større skala i Fagerstrandområdet vil i all hovedsak bli bilbasert, og vil være i strid med 
regional plan, statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging samt målene i klimaforliket og Parisavtalen om å 
redusere klimagassutslipp. Fylkesmannen skal følge opp disse målene og fraråder Nesodden sterkt å gå videre med planer for en utbygging 
i Fagerstrandområdet ut over det Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger opp til.  

 Utbygging i Fagerstrandområdet må skje innenfor de 20 % av veksten som det kan legges opp til utenfor Nesoddtangen. 
 
 Fylkesmannen fraråder kommunen å planlegge videre for vekst i de spredte grendene og viser til vekstfordelingsmålet og bakgrunnen for 

dette som blant annet er å begrense transport. 
 

 Områder som ikke er i tråd med RP-ATP skal vurderes fjernet. I denne vurderingen må det legges vekt på nærhet til offentlig servicetilbud, 
handel og kollektivtrafikk. Fylkesmannen anbefaler at kommunen særlig ser på områder sør i kommunen utenfor Fagerstrand tettsted. 
 

 Utenfor de prioriterte vekstområdene skal jordbruksareal og regional grønnstruktur gis prioritet. 
 

 Landbruk: Det vil være naturlig å innarbeide landbrukets samlede betydning og potensial for klima og næringsliv i planstrategien og i det 
kommende arbeidet med kommuneplan, i tråd med Nesoddens ambisjoner for nærings-, klima- og miljøpolitikk. 
 

 Parkeringspolitikk: Fylkesmannen ber Nesodden kommune se hen til maksimumsnormene i kommuneplanene i Frogn, og andre 
kommuner i Follo, og legge inn bestemmelser i kommuneplanen som er like strenge eller strengere. 
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Innspill til planprogram 
FRA  INNHOLD 

3.SVV  SVV forutsetter at kommunen fører en arealplanlegging som blir i tråd med vedtatt «Regional plan for areal og transport i Oslo og 
Akershus» og prioriterer utviklingen i den nordre delen av kommunen (Nesoddtangen). Kommunen må forvente innsigelser til 
arealbruk som er i strid med regional plan. 

 Dersom kommunen fraviker den regionale planens prinsipper risikerer kommunen at man etablerer områder i kommunen som på 
lengre sikt vil få et dårlig transportsystem. 

 En betydelig andel av klimagassutslippene i kommunen kommer fra personbiltrafikken. Etablering av innfartsparkering skjer på 
attraktive og verdifulle arealer. I tillegg viser erfaring at det er de som bor nærmest innfartsparkeringen, som benytter den mest. Det 
er derfor nødvendig at tiltak knyttet til utslippsreduksjon og klimatilpasning sees i sammenheng med kommunens planarbeid innen 
areal- og transport. Begrensning i antall parkeringsplasser er det mest effektive virkemiddelet for å få folk til å velge miljøvennlige 
transportformer framfor privatbil. Det er viktig å avsette tilstrekkelig parkeringsareal for sykler. 

 SVV ønsker at Nesodden kommune vedtar byggegrense langs fylkesvegnettet som en del av kommuneplanen, og forutsetter at 
rammeplanen for avkjørsler videreføres som rettslig bindende bestemmelse. 

 SVV forutsetter at kommunen legger retningslinje R3 til grunn i sin utarbeidelse av prioriterte områdeplaner, og forventer at 
kommunen prioriterer sine ressurser på planoppgavene i tråd med overordnede føringer fremfor private aktørers reguleringsplaner.  

 SVV anbefaler kommunen å vurdere hvorvidt en utvikling av grendesentrene følger opp føringene som fremgår av RP-ATP. 
 SVV Anbefaler at kommunen har en restriktiv holdning til spredt boligutbygging og dermed også til bilbasert utbygging  slik at 

utviklingen skjer i tråd med RP-ATP. 
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Innspill til planprogram 
FRA INNHOLD 

4.Oslo 
kommune 

 Oslo kommune er i mot planprogrammets forslag for en vekstfordeling 70/30 
 Oslo kommune forutsetter at dimensjoneringsgrunnlag for vekst gitt i R3 i den regionale planen følges i Nesoddens videre 

planarbeid 
 For fremtidens innpendlere bør kollektivtrafikken også være det naturlige førstevalget. Dette innebærer at kollektivtransporten 

fra den sørlige delen av kommunen må gjøres mest mulig konkurransedyktig sammenliknet med privatbil 
 Sentrumsutviklingen synes å være beboernes behov for møteplasser, kultur, handel og service. Oslo kommune savner et 

tilsvarende fokus på arbeidsplasser. En kortreist hverdag trenger balanse mellom tjeneste- og arbeidstilbud.  
 I lys av befolkningsvekst og økt byggeaktivitet i regionen, samt vår felles resipient Indre Oslofjord, kan det med fordel også 

inkluderes behovet for økt regionalt plansamarbeid når det gjelder vannforsyning og avløpshåndtering 

5.NVE  NVE skal som høringspart bidra til at vassdrag, flom, erosjon, skredfare og energianlegg blir innarbeidet i kommunale planer. 
Nesodden kommune har nevnt tema som flom, ekstremnedbør, erosjon og skred og at det er behov for bedre 
overvannshåndtering. NVE mener at det er viktig at hensyn til flom og skred blir ivaretatt i overordnede planer i kommunen. 
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Innspill til planprogram 
FRA INNHOLD 

6.Fiskedirektoratet  Påpeker viktigheten av å inkludere kystsonen og marin sektor i arbeidet med planstrategien og slik får rammebetingelser for 
arealbruk, utvikling og næringsvirksomhet. 

 Det er avgjørende for den videre utviklingen av marine næringer at de omfattes av kommunens planer. Det samme gjelder for 
tilrettelegging for og  muligheten for fritidsfiske og annen form for rekreasjonsbruk av kystene våre. 

 Fiskeridirektoratet region Sør råder Nesodden kommune å sette hensyn til viktige marine naturverdier og fiskeriinteresser i 
kommunen på programmet. 

 Grundig planlegging er en forutsetning for at menneskelig aktivitet i så liten grad som mulig skal påvirke kystsonen og livet i 
sjøen negativt 

 Fiskeridirektoratet ønsker at småbåthavner plasseres der de forårsaker minst negativ påvirkning på miljøet, og at plassene 
søkes samlet på færre, større anlegg fremfor å belaste mange områder. 

  Interkommunale planer og planprosesser vil være positivt med hensyn til ressursbruk i kommunen og tilgang til kompetanse. 
 De råder Nesodden kommune å vurdere og ta inn viktige data for fiskeriinteresser i kommuneplanen. 

7.Kystverket  Kystverket har registrert et farledssystem, med hovedled og biled, langs norskekysten. Hovedled og biled er en viktig del av det 
regionale og nasjonale transportsystemet og bør vises på kommuneplankartet.  

 Det må ikke planlegges arealbruk som vil være i konflikt med navigasjonsinstallasjoner. 
 Det bør tilrettelegges for nødvendig vedlikehold og nyetablering langs kysten. 
 DE anbefaler kommunen å legge inn følgende bestemmelse i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel: «Det 

tillates vedlikehold og nyetablering av anlegg til navigasjonsmessig bruk innenfor planområdet, jf. PBL § 1-8, 4. ledd og § 11-11 
nr.4». 

 De anbefaler at det legges til rette for å samle ledninger og kabler i egne traseer på sjøbunnen.  
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Innspill til planprogram 
FRA INNHOLD 

8.Norges bondelag  Dyrket mark er en knapp ressurs både lokalt og nasjonalt. Nesodden kommune har kun 5400 dekar dyrket mark, og denne 
må brukes til matproduksjon hvis Norge skal kunne øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten jfr. Stortingets 
vedtak. I den vedtatte regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus er ikke «Berger eller Skoklefall området» et 
prioritert vekstområde. I følge planen skal vern av dyrket mark gå foran vekst i slike områder. 

 Landbrukslaget mener at alternativ 3 må være det alternativet som i minst grad ødelegger jordbruksarealer og dyrket mark. 
 Landbrukslaget er i mot en regulering av Nesoddskogen (som det faktisk heter) etter markaloven. 

9.FNF Nesodden  Avsnitt 2.2 Utviklingstrekk og utfordringer 
- Nedbygging av verdifulle naturområder og oppsplitting av sammenhengende naturområder, som begge forringer biologisk 
mangfold 
‐ Nedbygging av viktige friluftsområder (grøntområder i bebyggelsen, i kystsonen og i Nesoddmarka) og inngrep som begrenser 
tilgangen til slike områder 
‐ Inngrep som skader verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og jordbrukslandskap 
 Avsnitt 3.1 Mål for planarbeidet 
- en kommuneplan som synliggjør viktige områder for friluftsliv og rekreasjon 
 Avsnitt 3.3.2 Utredningsbehov ved revisjon av arealdelen 
- Det legges vekt på å sikre friluftslivets behov, blant annet gjennom å ta vare på viktige områder for friluftsliv og rekreasjon. 
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Innspill til planprogram 
FRA INNHOLD 

10.Marinreparatørene 
 

 Konkrete forslag til tillegg i planprogram for kommuneplan: 
 

3.3.2 Utredningsbehov ved revisjon av arealdelen 
 

 Videreføring av prinsipper for utbygging og bevaring i gjeldende kommuneplan 
• Styrke tilgjengeligheten til sjøen ved fortsatt arbeide med å utvide og forbedre kyststi og friområder ved sjøen         samt 

tilrettelegge for ulike brukere. 
 Klima og miljø 
• Nesodden skal være en pådriver for at forpliktelsene i EUs vanndirektiv skal innfris, med særlig vekt på målene for biologisk 

tilstand. 
 Biologisk mangfold 
• Biologisk mangfold og naturtyper i sjø må kartlegges. 
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Innspill til planprogram 

FRA INNHOLD 
11.Fjellstrand vel  Fjellstrand vel er opptatt av at det planlegges for infrastruktur, skole, barnehager, fritidsaktiviteter, trygge skoleveier, tilgang 

til sjøen, turmuligheter, fritidsaktiviteter og senterdannelse. De ber kommunen føre er forutsigbar og rettferdig politikk for 
bygging i strandsonen og er årvåkne i forhold til at det skjer ulovligheter.  

 Videre minner de om at de har bedt kommunen jobbe for at Kyststien nordover fra Svestad forlenges til Ommen.  
 De påpeker at Kyststien sørover fra Fjellstrand, på enkelte områder er ufremkommelige.  
 Fjellstrand vel ønsker å overta privateide parseller ved Paradisbukta og slik utvikle området til det beste for alle.  
 De oppfordrer samtidig kommunen til å sikre strandområder gjennom, kjøp av parseller og andre eiendommer med 

strandarealer. 
 Fjellstrand vel ber om at kommunen ser på en løsning for avfallskonteiner som en del av utvikling og regulering.  
 Det er ønske om at området kalt «parken», reguleres til parkering.  
 Fjellstrand vel ber om at GSV prioriteres og at det samtidig sikres at turstier opprettholdes.  

12.Berger vel  kommentarer til reguleringsarbeidet av Evenstuveien fra Hellvikveien frem til Evenstuveien 23. 
 ber om at regulering av Evenstuveien frem til nr. 23 legges på is og erstattes av en reguleringsplan for hele det berørte 

området. Det vil være naturlig at dette ansvaret overtas av kommunen for å unngå byggherres særinteresser. 
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Innspill til planprogram 

FRA INNHOLD 

13 – 36 
Private personer 

 Det har kommet inn 24 innspill til planprogrammet fra private personer og bedrifter, som foreslår endringer i arealdelen 
 

 De fleste innspillene foreslår endringer i arealdelen som ikke er i tråd med regional plan for areal- og transport i Oslo og 
Akershus, og det vedtatte forslag til avgrensning av veksten på Nesodden  
 

 Innspillene til endringer i arealdelen behandles samlet etter at forslaget til kommuneplan har vært på høring (planlagt vår 
2018) 
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• Administrasjonen skal behandle innspillene og har som mål å fastsette 
planprogrammet for kommuneplan i kommunestyrets møte 22.mars eller 
26.april 

 

• Saksframlegget med rådmannens innstilling til fastsettelse av 
planprogrammet planlegges behandlet i forkant i formannskapets møte 
15.mars eller 19.april 
 

Status – kommuneplan rullering 


