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Oppfølging - Protokoll fra meklingsmøte - rullering av 

kommuneplanens arealdel 2014-2026 

 
 

Saken gjelder: 
Det gjenstår å løse innsigelser til kommuneplanen fra Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen 
og Fylkesmannens miljøvernavdeling. Fylkesmannen innkalte partene til meklingsmøte den 
11.april 2016. 

Saksframlegget er en oppfølging av meklingsmøtet. Nesodden kommune svarer på fylkesmannens 
krav om å dokumentere en vekstfordeling på 80-20% jf. Regional plan for ATP. 

Plan og teknikkutvalget skal ta stilling til avgrensningen for en vekstfordeling på 80-20% jf. 
Regional plan for ATP. 

 

Innstilling: 
Rådmannen anbefaler at alternativ 3 i saksframlegget legges til grunn for en avgrensning bygget 
på vekstfordeling på 80-20% jf. Regional plan for ATP. 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger i saksframlegget. Kommunestyret ber 
rådmannen legge alternativ 3 til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for innsigelser til 
kommuneplanen avholdt den 11.april 2016. Kommunstyret ber rådmannen å legge alternativ 3 til 
grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. 

 

21.09.2016 Formannskapet 

 

Saken utsettes da den skal behandles i Plan- og teknikkutvalget først.  

 



FSK- 078/16 Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

 

27.09.2016 Plan- og teknikkutvalget 

 

Claudia Behrens (SV) fremmet følgende forslag: 

"1. Rådmannen bes om å legge frem sak om endring av kommuneplanens arealdel 2014-2026 slik 
at innsigelsene knyttet til A1-28 tas til følge. 

2. Grensen som trekkes for vekstområde(ne) og den prosentvise fordelingen av veksten må 
avklares gjennom arbeidet med kommuneplanen for kommende periode, som ett av 
hovedtemaene for denne rulleringen. Temaet tas inn i planprogrammet for kommuneplanen. 
Disse vekstgrensene vil få store konsekvenser for den fremtidige utviklingen på Nesodden. 
Alternativer og konsekvenser må bli forsvarlig utredet og gjenstand for befolkningens 
medvirkning." 
 
Øyvind Solum (MDG) fremmet følgende forslag: 
"Alternativ 3, men med grensen mellom skoklefallkrysset og Berger stadion som i alternativ 2." 
 
Votering: 
SVs forslag ble satt opp mot innstillingen og falt med 1 stemme (1SV) 
MDGs forslag fikk tre stemmer og falt. (2MDG, 1V) 

 

 

PT- 097/16 Vedtak: 

Rådmannen anbefaler at alternativ 3 i saksframlegget legges til grunn for en avgrensning bygget 
på vekstfordeling på 80-20% jf. Regional plan for ATP. 

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger i saksframlegget. Kommunestyret ber 
rådmannen legge alternativ 3 til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for innsigelser til 
kommuneplanen avholdt den 11.april 2016. Kommunstyret ber rådmannen å legge alternativ 3 til 
grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. 

 

 

12.10.2016 Formannskapet 

 

 
Ordfører fremmet følgende forslag:  

Primærforslag: 
 "Med utgangspunkt i 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). 
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. 



  
Sekundært og inntil rullering av regional areal- og transportplan anbefaler kommunestyret en 
vekstfordeling 80/20 prosent, bygd på alternativ 3 (se vedlagte saksfremlegg). Kommunestyret 
legger denne til grunn for videre oppfølging av meklingsmøtet for innsigelser til kommuneplanen, 
og til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanen. 
 
Begrunnelse:  
Nesoddens kommune ønsker å innfri intensjonene i regional areal- og transportplan, med et 
utbyggingsmønster konsentrert rundt knutepunktet Nesoddtangen brygge. Likevel er Nesodden 
kommune i en særstilling i regionen, ved at vårt primære kollektivknutepunkt både har begrenset 
areal for boligbygging og klare praktiske begrensninger i antall mulige båtavganger. Nesoddtangen 
er ulik de andre forslåtte tettstedene i Akershus ved at det er et punkt ytterst på et nes, ikke et 
sentrum i et bredt omland. Derfor er det ikke formålstjenlig å ta sikte på at 80 % av veksten skal 
komme på det foreslåtte avgrensede arealet på Nesoddtangen. I stedet mener Nesodden 
kommune at tettstedet Fagerstrand bør transformeres og ta en del av befolkningsveksten, 
forutsatt satsing på kollektivtransport til/fra Fagerstrand, og en tilfredsstillende veiløsning. En 
vekstfordeling 70/30 der 70% tas på det foreslåtte arealet på Nesoddtangen, og 30% tas på 
henholdsvis Fagerstrand og som vedlikeholdsutbygging i den eksisterende grendestrukturen, vil 
være forenelig med knutepunktutviklingen i regional areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus." 
 
 
Christian Holm (SV) tok opp forslag fra Plan- og teknikkutvalget og fremmet dette som følger:  

"1. Rådmannen bes om å legge frem sak om endring av kommuneplanens arealdel 2014-2026 slik 
at innsigelsene knyttet til A1-28 tas til følge. 

2. Grensen som trekkes for vekstområde(ne) og den prosentvise fordelingen av veksten må 
avklares gjennom arbeidet med kommuneplanen for kommende periode, som ett av 
hovedtemaene for denne rulleringen. Temaet tas inn i planprogrammet for kommuneplanen. 
Disse vekstgrensene vil få store konsekvenser for den fremtidige utviklingen på Nesodden. 
Alternativer og konsekvenser må bli forsvarlig utredet og gjenstand for befolkningens 
medvirkning." 
 
Christian Holm (SV) fremmet også følgende forslag:  
 
"Kommunestyret mener meglingsresultatets krav om å trekke en langsiktig grense for 
vekstområdene uavhengig av den ordinære kommuneplanprosessen er i strid med vedtatt 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det vises her til punkt H3 i 
handlingsprogrammet, som angir hvordan denne langsiktige grensen skal fastsettes, samt til 
retningslinjenes punkt R8. Rådmannen bes ta dette opp med fylkesmannen." 
 
Saken ble ikke realitetsbehandlet . Forslagene følger møteprotokollen.  
Innstilling fra Plan- og teknikkutvalget foreligger fra møte 27.09.2016.  
 

 

FSK- 085/16 Vedtak: 

Saken ble ikke realitetsbehandlet.  



 

 

19.10.2016 Kommunestyret 

 

 
Øyvind Solum (MdG) fremmet følgende fellesforslag fra AP, Høyre og MdG:  

"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.  

  

Begrunnelse: 

Nesoddens kommune ønsker å innfri intensjonene i regional areal- og transportplan, med et 
utbyggingsmønster konsentrert rundt knutepunktet Nesoddtangen brygge. Likevel er Nesodden 
kommune i en særstilling i regionen, ved at vårt primære kollektivknutepunkt både har begrenset 
areal for boligbygging og klare praktiske begrensninger i antall mulige båtavganger. Nesoddtangen 
er ulik de andre forslåtte tettstedene i Akershus ved at det er et punkt ytterst på et nes, ikke et 
sentrum i et bredt omland. Derfor er det ikke formålstjenlig å ta sikte på at 80 % av veksten skal 
komme på det foreslåtte avgrensede arealet på Nesoddtangen.I stedet mener Nesodden 
kommune at tettstedet Fagerstrand bør transformeres og ta en del av befolkningsveksten, 
forutsatt satsing på kollektivtransport til/fra Fagerstrand, og en tilfredsstillende veiløsning. En 
vekstfordeling 70/30 der 70% tas på det foreslåtte arealet på Nesoddtangen, og 30% tas på 
henholdsvis Fagerstrand og som vedlikeholdsutbygging i den eksisterende grendestrukturen, vil 
være forenelig med knutepunktutviklingen i regional areal- og transportplan for Oslo og 
Akershus." 

 



Christian Holm (SV) tok opp forslag fra formannskapet og fremmet dette som følger:  

"1. Rådmannen bes om å legge frem sak om endring av kommuneplanens arealdel 2014-2026 slik 
at innsigelsene knyttet til A1-28 tas til følge. 

2. Grensen som trekkes for vekstområde(ne) og den prosentvise fordelingen av veksten må 
avklares gjennom arbeidet med kommuneplanen for kommende periode, som ett av 
hovedtemaene for denne rulleringen. Temaet tas inn i planprogrammet for kommuneplanen. 
Disse vekstgrensene vil få store konsekvenser for den fremtidige utviklingen på Nesodden. 
Alternativer og konsekvenser må bli forsvarlig utredet og gjenstand for befolkningens 
medvirkning." 
 
Christian Holm (SV) fremmet også følgende tilleggsforslag:  
 
"Kommunestyret mener meglingsresultatets krav om å trekke en langsiktig grense for 
vekstområdene uavhengig av den ordinære kommuneplanprosessen er i strid med vedtatt 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det vises her til punkt H3 i 
handlingsprogrammet, som angir hvordan denne langsiktige grensen skal fastsettes, samt til 
retningslinjenes punkt R8. Rådmannen bes ta dette opp med fylkesmannen." 
 
Geir Christensen (R) fremmet følgende forslag:  

Kommunestyret går for Alternativ 3. I tillegg taes området i 100metersonen fra sjøen og øvrige 
LNFområder ut av området hvor utbygging skal prioriteres. 

 

Votering:  

SV sitt forslag pkt. 1 fikk 9 stemmer (1 KrF, 2 R, 4 SV, 2 V) og falt.  

SV sitt forslag pkt. 2 fikk 9 stemmer (1 KrF, 2 R, 4 SV, 2 V) og falt.  

Rødt sitt forslag fikk 2 stemmer (2 R) og falt. 

Innstillingen fra plan- og teknikkutvalget fikk ingen stemmer. 

Fellesforslaget fra AP, H og MdG ble vedtatt med 24 mot 7 stemmer (1 KrF, 2 R, 4 SV).    

SV sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.  

Innstillingen med vedtatte endringer ble vedtatt mot 2 stemmer (2 R). 

 

 

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.  

  

Begrunnelse: 

Nesoddens kommune ønsker å innfri intensjonene i regional areal- og transportplan, med et 
utbyggingsmønster konsentrert rundt knutepunktet Nesoddtangen brygge. Likevel er Nesodden 
kommune i en særstilling i regionen, ved at vårt primære kollektivknutepunkt både har begrenset 
areal for boligbygging og klare praktiske begrensninger i antall mulige båtavganger. Nesoddtangen 
er ulik de andre forslåtte tettstedene i Akershus ved at det er et punkt ytterst på et nes, ikke et 
sentrum i et bredt omland. Derfor er det ikke formålstjenlig å ta sikte på at 80 % av veksten skal 
komme på det foreslåtte avgrensede arealet på Nesoddtangen.I stedet mener Nesodden 
kommune at tettstedet Fagerstrand bør transformeres og ta en del av befolkningsveksten, 
forutsatt satsing på kollektivtransport til/fra Fagerstrand, og en tilfredsstillende veiløsning. En 
vekstfordeling 70/30 der 70% tas på det foreslåtte arealet på Nesoddtangen, og 30% tas på 
henholdsvis Fagerstrand og som vedlikeholdsutbygging i den eksisterende grendestrukturen, vil 
være forenelig med knutepunktutviklingen i regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus. 

 

Kommunestyret mener meglingsresultatets krav om å trekke en langsiktig grense for 
vekstområdene uavhengig av den ordinære kommuneplanprosessen er i strid med vedtatt 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Det vises her til punkt H3 i 
handlingsprogrammet, som angir hvordan denne langsiktige grensen skal fastsettes, samt til 
retningslinjenes punkt R8. Rådmannen bes ta dette opp med fylkesmannen. 

 

 

 

Bakgrunn 
I meklingsmøtet for innsigelser til kommuneplanen avholdt den 11.april 2016 opplyste 
fylkesmannen at kommunen først må dokumentere en vekstfordeling på 80-20% jf. Regional plan 
for ATP. Hvis dette imøtekommes vil fylkesmannens miljøvernavdeling stille krav om 
rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. I rekkefølgebestemmelsene må det være krav om at 
eksisterende boligområder bygges ut først. Under disse forutsetningene vil Fylkesmannens 
miljøvernavdeling trekke sin innsigelse. 
 
For å imøtekomme innsigelsene ble partene enige om dialog og at kommunen fremmer forslag til 



planbestemmelser som sendes ut på begrenset høring. Fylkesmannen forutsetter at partene i 
etterkant av meklingsmøtet kan komme frem til enighet. Rådmannen viser til vedlagt dokument 
«Protokoll fra meklingsmøte 11.april 2016 vedr. innsigelser til kommuneplan».  
 
Rådmannens vurdering 
 
Forankring i overordnede føringer 
Gjeldende Kommuneplan 

· Prinsipper for utbygging og bevaring 
1. Kommunens utbyggingsområder befinner seg i et belte mellom Nesoddmarka 

og strandsonen. Som hovedregel skal ny utbygging skje innenfor den 
eksisterende byggesonen i form av fortetting. Endret bruk av bebygde arealer, 
såkalt transformasjon, kan være aktuelt i sentrumsnære områder. 

2. Det er behov for å styrke sentraene i kommune og skape flere møteplasser. 
Arealplanleggingen skal legge til rette for en kortreist hverdag der behovet for 
bruk av bil til daglige gjøremål reduseres. 

3. Nesodden har en sterk kollektivtrafikk-kultur og en miljøbevisst befolkning. 
Kommunen har vedtatt ambisiøse klimamål der fysisk planlegging er et viktig 
virkemiddel. 

4. Grenderstrukturen er et viktig premiss for areal– og befolkningsutviklingen i 
kommunen. Grendeskolene er sentrale i opprettholdelsen av denne strukturen. 

5. Nesoddmarka skal bevares og ytterligere nedbygging av strandsonen skal 
unngås. Det biologiske mangfoldet i kommunen skal ivaretas. 

 
· Senterstruktur 

6. Nesodden trenger en tydeligere senterstruktur. Det er ønskelig å utvikle 
levedyktige sentre som kan dekke befolkningens behov for handel og service og 
slik redusere handelslekasjen ut av kommunen. For å kunne utvikle sterke 
sentre er det viktig med god tilgjengelighet for alle befolkningsgrupper. 

1. Kommunsenter: Kommunesenteret på Tangen skal være for hele 
kommunens befolkning og styrkes som det administrative, 
kulturelle, handels- og servicemessige tyngdepunktet i kommunen. 
Målet er et attraktivt kommunesenter med Tangenten (det nye 
flerbrukshuset) som motor for sentrumsutviklingen. 

 
Økonomiplan 2016 

· Klimamål 

Et mål for Nesodden kommune er å redusere Nesodden kommunes klimautslipp med 40% 
innen 2020, sammenlignet med 2006. Kommunestyret forventer at den kommende 
klimaplanen gjenspeiler og konkretiserer dette, sammen med forslag til en handlingsplan 
med tiltak for å få til en slik reduksjon. Den årlige bærekraftrapporten med klimaregnskap, 
som skal komme i tilknytning til rådmannens årlige fremlegging av forslag til budsjett og 
handlingsplan, skal så inneholde justerte forslag til tiltak.  

 

· Vern av Nesoddmarka 

Det skal igangsettes en prosess med sikte på at Nesoddmarka skal bli vernet etter 
markaloven, i tillegg til de ordinære vernemulighetene som Nesodden kommune råder 
over gjennom vedtak av ny arealplan. Som en del av Nesoddmarka skal det vurderes egne 



områder som naturreservat eller tilsvarende, og det er et mål at utredninger, høringer og 
vedtak skal være avklart slik at søknad til statlig myndighet er sendt i god tid før denne 
kommunestyreperioden er over. Vi skal invitere Frogn til dialog om mulighetene for at også 
Frognmarka kan få tilsvarende vern. 

 

 

· Miljøbygg og planlegging 

Nesodden kommune vil være en foregangskommune innen miljø- og klimavennlig bygg og 
planlegging, og vil sørge for at egne nybygg oppfyller dette målet. Så langt mulig skal dette 
også prege alle nye område- og reguleringsplaner. Det vil ansettes en egen miljøplanlegger 
som skal ha som hovedoppgave å utvikle områdeplaner og byggeprosjekter på Fagerstrand 
i tråd med dette, men som også kan koordinere eller bidra til andre større prosjekter med 
miljøvennlig bygg. 

 

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 
· Planen er en strategisk plattform for hvordan samordne areal og transport i regionen. 
· Målene er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om 

flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal 
være effektivt og miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for 
biltransport. 

· I regional planen er Tangen område utpekt som prioritert vekstområde hvor det legges til 
rette for at minimum 80 % av bolig- og arbeidsveksten i kommunen skal skje 
(retningslinje R3).  

· Utenfor det prioriterte vekstområdet forventes at utviklingen begrenses til det som er 
tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø, og skjer innenfor rammene av 
dimensjoneringsgrunnlaget for vekst beskrevet over. 

· Utviklingen utenfor prioriterte vekstområder bør skje innenfor allerede etablerte 
bygeområder, og det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under 
kollektivtransport, sykling og gange. 

 
«Mobilitetsprogram for delregionene» 
Fylkesrådmannen har sammen med kommunene, Ruter og SVV arbeidet med et 
kunnskapsgrunnlag om mobilitet og arealbruk, som foreløpig er kalt «Mobilitetsprogram for 
delregionene». Det omfatter ett program/kunnskapsgrunnlag for hver delregion (Follo, Øvre 
Romerike, Nedre Romerike og Vestområdet), samt en felles del som gjelder alle delregionene 
(vedlagt). 
 
Definisjon av beregningsgrunnlag 

· For å kunne utføre en slik regneøvelse er det en forutsetning at det trekkes en grenselinje 
for beregningen – Tangen-området må klart defineres 

· Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (ATP) er våre rikspolitiske 
retningslinjer for arealberegning av vekstområdet – og utgjør det grunnleggende 
prinsipielle premisset for hvor avgrensningslinjen for 80-20% beregningen legges 

· Det er viktig at avgrensningen får en god politisk forankring. 

 
Langsiktig avgrensning av prioritert vekstområde (linjen er sentralt underlag også for arbeidet 



med rullering av kommuneplanen) 
· I Tangenområdet er hoveddelen av arealet avsatt til boligbebyggelse. Mye av dette 

arealet er fortsatt uregulert 
· Store arealer (både regulerte og uregulerte) er i dag bebygd med hytter og eneboliger. 

Dermed har mange områder nær sentrumsområdet svært lav tetthet og potensialet for 
fortetting/transformasjon er stort 

· For å få til en retningsendring er  det nødvendig å se på de uregulerte arealene i 
gjeldende kommuneplaner på nytt 

 
Prinsippet om gangavstand mellom viktige funksjoner (data beregnet per 1/12/15) 

· 5535 innbyggere bor innenfor en radius på 1km fra Nesodden sentrum (Tangenten).  
· 3394 innbyggere bor innenfor 10 min. gangavstand 

          - arealet er ca. 1km2 = 1000 daa 
· 6877 innbyggere bor innenfor 10 min. sykkelavstand 

          - totalt areal er ca. 5km2 = 5000 daa 
· 11056 innbyggere bor innenfor 10 min. el-sykkelavstand 

          - totalt areal er ca. 9km2 = 9000 daa 
 
Rådmannen har utarbeidet 3 alternativer til forslaget om avgrensningen til vekstfordeling på 80-
20%. Alternativene er basert på overordnede føringer, og har tatt utgangspunkt i 
kunnskapsgrunnlaget om mobilitet og arealbruk nevnt over. 
 
Alternativ 1 
Forslag til avgrensning tar hensyn til gang- og sykkelavstand fra Tangen område. 
Nordre del av Nesoddmarka er innlemmet i avgrensingen, og foreslått for fremtidig utvikling av 
Tangen område som tettsted. 
Forslaget er ikke i tråd med Regional plan for ATP ved å avsette grønne ubebygde områder til 
fremtidig utvikling, men likevel er knutepunktutvikling med høyere utnyttelse på Tangen område i 
tråd med overordnede føringer. 
Figur 1 viser forslag til grense med hensyn til gang- og sykkelavstand fra Tangen område, mens 
figur 2 viser grensen tegnet over Nesoddens kommuneplan. Forslag til avgrensning er tegnet med 
svartlinje , og samsvarer med avgrensningen til sykkelavstand fra Tangen.  
 



                    
Fig.1 GG- og sykkelavstand fra Tangen område                     Fig.2 Forslag til avgrensning tegnet over KP. 

 
 
Alternativ 2 
Forslag til avgrensning tar hensyn til gang, sykkel og el-sykkelavstand fra Tangen område. 
Nordre del av Nesoddmarka bevares, men LNF områder i kommuneplanen er innlemmet i 
avgrensingen, og foreslått for fremtidig utvikling av Tangen område som tettsted. 
Forslaget er ikke i tråd med Regional plan for ATP ved å avsette grønne ubebygde områder til 
fremtidig utvikling, men likevel er knutepunktutvikling med høyere utnyttelse på Tangen område i 
tråd med overordnede føringer.  
Figur 3 viser forslag til grense med hensyn til gang, sykkel- og el-sykkelavstand fra Tangen område, 
mens figur 4 viser grensen tegnet over Nesoddens kommuneplan. Forslag til avgrensning er tegnet 
med svartlinje , og samsvarer med avgrensningen til el-sykkelavstand fra Tangen. 

                        
Fig.3 GG, sykkel og el-sykkelavstand fra Tangen område       Fig.4 Forslag til avgrensning tegnet over KP. 

 
Alternativ 3 
Forslag til avgrensning tar hensyn til gang, sykkel- og el-sykkelavstand fra Tangen område. 
Nordre del av Nesoddmarka bevares samt LNF områder i kommuneplanen. Forslaget er i tråd med 
Regional plan for ATP, høy utnyttelse på Tangen, gradvis redusert utnyttelse utover. 
Figur 3 viser forslag til grense med hensyn til gang, sykkel- og el-sykkelavstand fra Tangen område, 
mens figur 4 viser grensen tegnet over Nesoddens kommuneplan. Forslag til avgrensning er tegnet 



med svartlinje , og følger etablerte utbyggingsmønster i nærområde til el-sykkelavstand fra 
Tangen. 

                      
Fig.5 GG, sykkel og el-sykkelavstand fra Tangen område        Fig.6 Forslag til avgrensning tegnet over KP. 

Rådmannens konklusjon og anbefaling 
 
Rådmannen anbefaler at alternativ 3 i saksframlegget legges til grunn for en avgrensning og 
vekstfordeling på 80-20% jf. Regional plan for ATP. 
 
Alternativ 3 er i tråd med gjeldende kommuneplan 

· Tangen skal være kommunesenter for hele kommunens befolkning.  
· Arealplanleggingen skal legge til rette for en kortreist hverdag der behovet for bruk av bil til 

daglige gjøremål reduseres. 
· Ny utbygging skal skje innenfor den eksisterende byggesonen i form av fortetting. 
· Nesoddmarka skal bevares 

 
Grenderstrukturen kan ivaretas innen 20% andel av kommunens vekst 

· Grendesentrene skal inneholde et minstetilbud av tjenester, butikker og møteplasser for 
daglige behov. 

· Utenfor den foreslåtte grense skal utviklingen begrenses til det som er tilstrekkelig for å 
sikre gode og stabile bomiljø, og skjer innenfor rammene av dimensjoneringsgrunnlaget 
for vekst på 80-20% jf. Regional plan for ATP. 

· Utviklingen utenfor den foreslåtte grense bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder, 
og det bør også her legges til rette for en utvikling som bygger opp under kollektivtransport, 
sykling og gange. 

 
Alternativ 3 er i tråd med kommunens klimamål 

· Et mål for Nesodden kommune er å redusere Nesodden kommunes klimautslipp med 40% innen 
2020, sammenlignet med 2006. Ved å satse på knutepunktutvikling vil transportbehovet og 
klimautslipp reduserres.  

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

 
Alternativ 3 er i tråd med Regional plan for ATP 



· Alternativ 3 åpner for et større areal for en videre utvikling/fortetting, men foreslår samtidig 
ikke omregulering av ubebygde områder fra grønnstruktur til fremtidig utvikling. 

· Tangen område er utpekt som prioritert vekstområde og skal ha en høyere utnyttelsesgrad.  
· Dette vil medføre til høyere utnyttelse innenfor gåavstand fra kommunesenteret (tegnet på 

figur 5 i gult), og noe høyere utnyttelse innenfor sykkelavstand fra kommunesenteret (tegnet 
på figur 5 i rosa). Resterende områder innenfor forslag til avgrensning (tegnet på figur 5 med 
svartlinje) forventes å ha utnyttelsen omtrent som i dag. 

 
Alternativ 3 er utredet ut ifra prinsippene skissert i «Mobilitetsprogram for delregionene». 
 
Alternativ 3 skal brukes i det videre arbeidet med kommuneplanen 2016-2020.  
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                                                                                Kommunalsjef 
 

Vedlegg 

80-20 grense alternativ 1 KP 

80-20 grense alternativ 1 

80-20 grense alternativ 2 KP 

80-20 grense alternativ 2 

80-20 grense alternativ 3 KP 

80-20 grense alternativ 3 

Rullering av kommuneplans arealdel 2014-2026 - Protokoll fra meklingsmøte 

Presentasjon i PT 24-05-16 - Oppføling av meklingsmøte med Fylkesmannen ved 

kommunalsjef Anne Dybevold 

Mobilitetsprogram for delregionene 

 

 

 


