
Rullering av kommuneplan 2016-2020 
Agenda: 
• Bærekraftig Nesodden 
• Revisjon av  planbestemmelsene – Hvordan har 

vi jobbet 
• De største endringene i planbestemmelsene 
• Generelle innspill/spørsmål på endringer 
• Workshop om dispensasjoner og miljø 

 
  

Mille Astrup Rønning og Ragnhild Tandberg Danielsen 



Bærekraftige Nesodden 
 
• Sammenheng mellom samfunnsdel og arealdel 
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Nesoddens utfordringer: 
• Grønt skifte, demografiendringer 

og digital transformasjon 
• Kostnadseffektiv kommunal drift 
• Attraktive tjenester for 

innbyggerne 
• Flere arbeidsplasser 
 
 Også bakgrunnen for Smart 
samfunn-perspektiv. 

Samfunnsutfordringer 
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Mer enn digital transformasjon av 
samfunnet. 
 
Tre hovedpunkter i definisjonen av Smart 
samfunn: 
1. Bærekraftig (i videste perspektiv) 
2. Enkel, effektiv, fleksibel og innovativ 

kommune 
3. Tiltrekke relevant arbeidskraft 
 

Smarte bærekraftige samfunn  





Revisjon av 
planbestemmelsene -  
Hvordan har vi jobbet? 
 
• Administrasjonens bidrag til revisjonen 
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• Retningslinjer for bruk av 
dispensasjon som eget vedlegg 

• § 2 - Forhold som skal avklares ved 
regulering 

• § 5 - Krav til universell utforming 
• § 6 - Krav til tekniske løsninger 
• § 7 - Byggegrense fra vei 
• § 10 - Kvalitetskrav og 

uteoppholdsareal for bolig 
 Miljø (natur og mennesker) 

 
 

De største endringene i planbestemmelsene 
 



8 Retningslinjer for bruk av dispensasjon 
• En dispensasjon er et avvik, et unntak fra plan eller bestemmelser fra loven. En dispensasjon endrer ikke 

planen. Den innebærer bare at planen fravikes for det aktuelle tilfellet søknaden gjelder.  
 

§ 2    Forhold som skal avklares ved regulering 
• Nr. 2 Naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon: 

en skriftliggjøring, og juridisk binding av dagens praksis.  
 

• Nr. 9. Masseforvaltning 
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. Uttak av byggeråstoff gir belastning på miljø og samfunn, som 
blant annet støv, støy og klimagassutslipp fra transport. Bygge- og anleggsvirksomhet skaper 
overskuddsmasser som gravemasser og byggavfall, som kan føre til forurensing og forsøpling og bidra til 
å spre fremmede arter, ved at frø og planterester fraktes i jordmassene eller på anleggsmaskiner.  
 

• Nr. 11 Overvannshåndtering og flomsikring  
Overvann og flom er en stor utfordring og kommer til å bli enda større. Klimaet er i endring, og vi må være 
forberedt på konsekvensene. 
 

§ 5   Universell utforming  
• Nasjonale retningslinjer og krav. Universell utforming 
• Bakgrunnen for spesifiseringen– alle skal med! 
• Skal/bør? 



9 § 6  Krav til tekniske løsninger: 
• Virksomhet for infrastruktur og vannmiljø utarbeider en veinorm som skal være ferdig i løpet av 

februar, og behandles i kommunestyret i mars.  
 

• Plan og Miljø har i samarbeid med virksomhet for infrastruktur og vannmiljø startet opp arbeidet med 
parkering- og sykkelstrategi. 

 
§ 7  Byggegrense fra vei: 
• SVV har kommet med en anbefaling for avstander til vei basert på støykart. Vi ønsker å følge disse 

anbefalingene. 
 
§ 9  Kvalitetskrav og uteoppholdsareal for bolig 
• Vi må sikre at vi ivaretar kvalitet og sikrer gode bo- og oppvekstmiljøer, at det er tilstrekkelig plass 

rundt boligene som sørger for brukbarhet på uteområdene til allsidig lek og rekreasjon, samt avstand 
mellom bygningene som sørger for nødvendig lys og luft. Det må tilrettelegges for allsidig bruk av 
uteoppholdsarealene, ikke bare for barna, men også for voksne og eldre. Det skal legges vekt på  

• Har vi sikret tilstrekkelig og gode nok oppvekstsvilkår for innbyggerne våre? 
• Skal/bør 
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Generelle kommentarer/ spørsmål/ 
innspill til planbestemmelsene? 

 



Workshop 
 
 
• Dispensasjoner 
• Miljø 
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Store deler av Nesodden er uregulert, dette er problematisk og det forsinker byggesaksprosessene.  
 
• Det kan løses gjennom en småhusplan 
• Det kan løses gjennom private reguleringsplaner 
• Det kan løses gjennom at kommunen regulerer flere områder 

 
En småhusplan har som mål å gjennom situasjonstilpasset utbygging, ivareta områdenes estetiske, 
funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, 
landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.  
 
Hver grend og hvert sted er unikt, og følgelig må vi gjøre nødvendige undersøkelser, og utarbeide 
kartlegginger og rapporter, på lik linje med enhver reguleringsplan. Det er viktig at ikke noe går på 
bekostning av vårt verdifulle miljø. Det er en omstendelige prosess. 
 
 
 

Problemstilling 
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Konsekvenser? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar klima- og energihensyn? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar naturtyper, biologisk mangfold og vegetasjon? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar kulturmiljø og kulturlandskap? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar barn og unge? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar universell utforming? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar utformingen av utearealene? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar terrenget og landskapet vårt? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar overskuddsmasser? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar overvann og flomsikring? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar folkehelse? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar risiko- og beredskapsmessige forhold? 
• Er vi sikre på at vi ivaretar variasjon i boligtyper? 
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Drøft 
• Ønsker vi å ha denne praksisen 

fortsatt? 
• Hvilke løsninger ønsker man for å 

redusere antall dispensasjoner? 
 

Spørsmål 
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Bestemmelsene skal legge til rette for et 
bærekraftig samfunn og ivareta miljøet. 
 
Vi som samfunn har blant annet ansvar for: 
• Redusere klimautslipp 
• Lage gode bomiljø 
• Skape trygghet 
• Skape bolig for alle 
 
 

Miljø/bærekraft 
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Drøft 
• Er planbestemmelsene 

tilstrekkelige for å ivareta et 
bærekraftig og klimavennlig 
samfunn? 

• Drøft 80/20 i et bærekraft-
perspektiv. 
 
 

Spørsmål 



Takk for oss! 

 Mille Astrup Rønning og Ragnhild Tandberg Danielsen 


