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         Svartskog 31.10.2021 

 
Innspill arealdel kommuneplan for Bålerud/Svartskog fra Bålerud Grunneierforening 

 

Bålerud Grunneierforening (BGF) mener at overordnet mål må være å utvikle Bålerud til et 

bærekraftig lokalsamfunn på like vilkår som i kommunen førøvrig med tilfredsstillende bredde i 

boligtilbud, infrastruktur, kollektivtilbud, nærbutikk, barnehage, kafé, aktiviteter og møteplasser. Et 

bredere, bærekraftig botilbud. 

Det må i videre planlegging legges til rette for at flere generasjoner kan bo og fungere sammen 

lokalt, i ulike typer boliger, og størrelser tilpasset livets livsfaser. Dette for å sikre at unge som skal 

etablere bolig for første gang har økonomisk mulighet til å kjøpe en mindre bolig (rekkehus, 

enebolig i rekke eller lignende), og for å unngå at innbyggere må flytte fra Svartskog når de blir 

eldre og ikke klarer å håndtere en stor enebolig og eiendom.  

 

For å oppnå et bærekraftig samfunn på tvers av generasjoner, kreves flere innbyggere og følgelig 

boliger. Kommunen har tatt to viktige steg i riktig retning; vedtak om områderegulering i 2015 og 

nå etableringen av offentlig VA 2021/2022. Reguleringen legger til rette for utvikling, offentlig VA 

sikrer lokalsamfunnet en pålitelig og trygg vanntilgang og et avløpssystem som forhindrer 

forurensing. VA anlegget har vist seg mer kostbart enn først antatt. For å forsvare kostnaden 

oppfordrer medlemmene i BGF kommunen til å sikre at anleggets kapasitet blir utnyttet og at flest 

mulig bidrar til å dele på kostnaden. Foreningen mener at kommunen må ha som kortsiktig mål; å 

sikre det antall nye eneboliger som området er regulert for, en økning fra 100 i dag til 200. Nytt VA 

anlegget har iflg COWI kapasitet for ca 300 boliger og muliggjør en deretter naturlig utvikling og 

fortetting innenfor eksisterende bebyggelse. Det gir også bedre grunnlag for økt kollektivdekning 

og andre viktige velferds- og trivselstiltak. 

 

Gamle Oppegård kommune besto av tilnærmet like store arealer øst og vest for Gjersjøen. Til nå har 

det i motsetning til områdene langs toglinjen i øst, vært minimal utvikling i vest, her Bålerud og 

Svartskog ligger. BGF ønsker å opprettholde det særpreg området har i dag, og mener det er fullt 

mulig å kombinere ny infrastruktur og forsiktig fortetting, samtidig som man ivaretar alle stedets 

kvaliteter og viktige vernehensyn.    

 

Forslag til forbedringer i reguleringsplanen/arealplan for Bålerud-, Rødsten- og 

Bekkenstenområdet. 

Den eksisterende områdereguleringen gir dårlig utnyttelse av arealet og bærer preg av en tilfeldig 

fordeling mellom gule arealer (bolig) og grøntarealer (LNF). Innføringen av begrensende sær-regler 

som minstekrav på 1350 kvm pr boligeiendom, krav om direkte utkjørsel offentlig vei og 

opprettelser av LNF for å redusere areal/forhindre fradeling mm, begrenser effektivt en naturlig 

utvikling innenfor eksisterende boligbebyggelse. Arealer innenfor eksisterende bebyggelse som 

ikke er dyrket mark, hvor det ikke er behov for vern av spesiell vegetasjon og hvor det heller ikke er 

allmenn ferdsel kan og bør utnyttes til boligformål. BGF kan ikke forstå at reguleringsplanen med 

nevnte og andre tiltak når sitt mål om 100 nye boliger. Inkludert i dette målet er 35-40 boliger i 

boligfelt B2/B3 tilhørende Oslo kommune (ca 30 mål). Dersom Oslo Kommune fortsatt ikke ønsker 

å utvikle sin tomt, oppfordrer BGF kommunen til å åpne for søknader fra, og lempe på 

begrensningene for andre grunneiere i planområdet.  

Slik planen nå fremstår blir den lokalt oppfattet som svært urettferdig; at noen innbyggere vant en 

stor lottopremie og fikk sin eiendom markert gult, mens naboen tilfeldigvis trakk svarteper og fikk 

sin eiendom markert grønt (LNF2). Mange grunneiere har i generasjoner ventet på muligheten til 

endelig å fradele store familie eiendommer, etter forfedres tinglyste skjøter og avtaler. Flere eier 

opparbeidede tomter, men har aldri fått tillatelse til å bygge verken hytte eller bolig. 

Begrensningene som aktivt er lagt inn i eksisterende reguleringsplan eiendom for eiendom og 

forhindrer utvikling, fører til splittende konflikter mellom naboer og innad i familier. Denne 
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ubalansen/skjevheten kan kommunen rette opp bl.a. ved å regulere nevnte Oslo Kommunes 

eiendom B2/B3 tilbake til grønt (uregulert/LNF) og erstatte dem ved å regulere andre ikke-regulerte 

eiendommer til boligformål.  

Sist vil vi påpeke at mindre justeringer av grensene for Svartskog Landskapsvernområde, som også 

strekker seg inntil og mellom bebyggelse langs offentlig vei, frigjør godt egnete arealer for 

boligformål og videre naturlig fortetting.  

Eksempler er området vest og øst for Framveien første del fra bussholdeplassen, Og eiendommer 

tilknyttet Bekkenstenveien/Roald Amundsensvei. 

 

Andre eksempler på eiendommer der nevnte tiltak er mulig er mange: 

 

Eksempel på ikke-regulerte eiendommer langs offentlig vei hvor forholdene ligger til rette for 

boligformål (henviser også til kart vedlegg som illustrerer dette): 

235/69 (Framveien 26) 

235/135 (Roald Amundsens vei 155) 

235/129 (Roalds Amundsensvei 169) 

235/14 (Roald Amundsensvei, gjelder område utenfor 100 meters belte) 

235/38 (Svartskogveien 6, gjelder området utenfor 100 meters beltet) 

235/40 (Svartskogveien 9) 

235/138 (Linnekastveien 4 – gjelder området utenfor 100 meters belte) 

235/48 (Linnekastveien 12 – gjelder området utenfor 100 meters belte) 

235/46 (Linnekastveien 16 – gjelder området utenfor 100 meters belte) 

 

Eksempel på store eiendommer med areal/kapasitet til flere boliger, men som er begrenset med 

ulike tiltak: 

Felt B10/11/12 (Framveien) 

235/54 (Svartskogveien 5) 

235/94 (Linnekastveien 17) 

 

Eksempel på eiendommer som er store nok til å kvalifisere til fradeling dersom krav til 

tomtestørrelse er mindre:   

235/136 (Rødstenveien 2)  

235/103 (Roald Amundsensvei 165) 

235/90 (Bekkenstenveien 166) 

 

Eksempel på større areal som kan reguleres som boligformål: 

235/18: Vildmark (eies av Strømmen Entreprenør) 

232/70 Rødstenåsen (eies av Bålerud Drift og Utvikling) 

235/196 område utskilt fra Nedre Bålerud Gård (eies av Birk Eiendom) 

235/93 Utsikten (eies av Obos Nye Hjem) 

B2/B2 (eies av Oslo Kommune) 

B5 (eies av Oslo Røde kors) 

Disse eiendommene eies av «større» grunneiere. BGF mener at kommunen bør gå i dialog med i 

forhold til infrastruktur.  
 

«Likhet for loven – og kommunens regelverk» 

BGF ser ingen grunn til ikke å behandle og utvikle Svartskog på lik linje med andre lokalsamfunn i 

Nordre Follo som Skotbu, Siggerud og Kråkstad. Med dette mener vi at det må utarbeides et 

regelverk for utvikling som er rettferdig og likt innenfor kommunen. Dette gjelder både 

tomtestørrelser, utnyttelsesgrad og type bebyggelse. Planbestemmelsene må harmonisere i den nye 

storkommunen. Minstekrav for tomtestørrelse i gjeldende reguleringsbestemmelser er 1350 kvm, 

mens det i kommunen for øvrig er halvert; 650-750 kvm. Å justere ned krav til tomtestørrelse vil gi 

større bredde i boligtilbudet, gjøre området tilgjengelig for flere og gi et bedre og større mangfold.  
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Kyststien og parkeringsplasser. 

Vi gjør oppmerksom på at kyststien retning syd fra Bålerud brygge slik den er skissert i 

reguleringsplanen er lagt uten hensyn til de faktiske forhold i området. Forslaget tar ikke hensyn til 

eksisterende stier og krever unødvendige inngrep. Det bør i tilknytning til Kyststien og andre 

turområder, Svartskog Kolonial og Roald Amundsens hjem anlegges flere p-plasser og offentlige 

toalett i området.  

 

Kollektivdekning 

Dagens minimale kollektivtilbud gjør Svartskog beboere bilavhengige, og at det er få/ingen tilbud 

for barn, voksne og eldre uten sertifikat/bil. Ulike skole- og arbeidsplasser, aktivitets- idrett- og 

kulturtilbud i egen kommune og nabokommuner er utilgjengelig uten bil, utenom «skoletid». Behov 

for forbedring er stort og øker med antall nye beboere fremover. 

Avstander fra Svartskog Kolonial er til Ski St 18 km, Kolbotn St 8 km, RAV skole/idrettsanlegg 10 

km og Oslo S 18 km. For elever til Drømtorp VS, Ski er kollektiv transporttid min 1 t og 23 

minutter.  

Dagens kollektivtilbud består kun av buss Svartskog-Kolbotn/RAV skole: 10 avganger hverdager 

(redusert i skolefri) mellom 06.45 – 17.45. På kveldstid, i helger og skoleferier er Svartskogtoppen 

35 min gange fra Kolonialen eneste tilbud (Buss Drøbak-Oslo). Avstigning (Oslo-Drøbak) er enda 

lenger unna, og starter med en skogssti uten lys, snømåking.  

Løsning: I tillegg til dagens kollektivtilbud/skoleskyss, mener BGF at etablering av et 

kollektivknutepunkt med avkjøring i begge retninger, sykkelparkering og biloppstillingsplass ved 

E18 Svartskogtoppen, med matebuss (kombinert med skolebuss) fra Ljansbruket/Ingierstrand via 

Svartskog Kolonial, er den mest bærekraftige løsningen som vil gi en tilfredsstillende 

kollektivdekning.  

Dette er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for utvikling av boligområder. Løsningen gir i tillegg 

en tryggere skolevei og en tryggere bilvei sommer og vinter, for alle innbyggere. Det reduserer 

tidsbruk, forenkler transport små og store kjøretøy og gjør skoler, arbeidsplasser, fritid- og 

kulturtilbud i hele Nordre Follo og nabokommunene tilgjengelig. Gamle Mossevei vil med dette få 

avlastning og bli tryggere og mer anvendelig for syklister og rulleskibrukere. I tillegg vil redusert 

avrenning etter salting av gamle Mossevei forbedre vannkvaliteten i Gjersjøen.  

 

«Roald Amundsens hjem og Bålerud Brygge» 

Roald Amundsens hjem er kommunens største turistattraksjon, et museum og en historie hele 

Nordre Follo kan være stolt av. Interessen for stedet har økt voldsomt etter at Follo Museum 

overtok og har intensivert driften, godt hjulpet av polarskuta Mauds hjemkomst, men også gjennom 

en internasjonalt økt interesse for polarområdene og menneskene og historiene knyttes til det. 

Kommunen har bidratt gjennom oppgradering av adkomstveier/stier (sherpa-sti) i friområdet rundt 

museet. En forventet økt turiststrøm vil medføre behov for anløp av charterbåter og fritidsbåter i 

tiden fremover. Alt dette vil kreve tidssvarende tilpasning av brygge og bryggeområde, Bålerud 

Grunneierforening har engasjert seg og bidratt til nødvendig vedlikehold av bryggen i 2020.  

 

Vi i BGF mener området rundt Bålerud brygge ikke bør bindes i en kategori som H570_3 

(bevaring). Til forskjell fra Svartskog Brygge som har vært tæret ned av is og sjø, men prisverdig 

bygget opp igjen eller holdt ved like av eier i den opprinnelige stil, er Bålerud Brygge ombygget 

flere ganger etter 2. verdenskrig og har fulgt tidens behov for utvikling. Selv om det meste av 

området omkring bryggen er i privat eie, så er selve bryggen og vedlikehold samt eventuelle 

ombygginger kommunens ansvar. Dette er for øvrig den eneste bryggen med tilhørende offentlig 

vei som kommunen har et slikt ansvar for.  

 

BGF har fremmet et forslag for kommunen knyttet til rehabilitering av bryggen kombinert med 

flytebrygge/gjestehavn/båtutslipp. Rehabiliteringen av selve brygga er gjennomført, ved hjelp av 

midler fra tidligere Oppegård Kommune. BGF er nå i gang med planlegging av trinn 2 og trinn3. 
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Disse trinnene omfatter oppgradering av området på hver side av brygga, med bedre adkomst for 

badende og utleggelse av bølgebryter for å sikre at noe større båter kan legge til og fortøye på en 

trygg måte. Bølgebryteren muliggjør også 3-5 gjesteplasser for småbåter. På sydsiden av brygga 

planlegges en rampe for utsetting av mindre båter. Dette tiltaket vil være viktig for besøkende til 

museet og Kolonialen, som ankommer sjøveien. På denne måten vil Nordre Follo kommune kunne 

beskrives som en aktiv kystkommune, med mer fokus på det maritime livet.  

 

Vi forstår det dithen at det vil måtte kreves en egen planforandring (reguleringsplan) for enhver ny 

tilpasning, noe som vil være et tidsmessig hinder og et svært fordyrende element. Funksjonskravene 

for dette området vil åpenbare seg tydeligere etter hvert og det er avgjørende at prosessen ikke 

forsinkes av store hindringer, uten at det har rot i virkeligheten. Vi oppfordrer derfor sterkt til at 

kategori H570_3 blir fjernet fra Bålerud brygge og området rundt, slik at dette kan utvikle seg i 

tiden framover til den enestående attraksjon dette vil kunne bli for hele kommunen og det lokale 

området.     

 

Bålerud Grunneierforening består både av grunneiere som nylig har etablert seg i området og 

grunneiere med lange familietradisjoner, små og store eiendommer, med og uten bebyggelse. Vi 

stiller våre samlede erfaringer og lokalkompetanse til rådighet for politikere og kommunalt ansatte, 

som vil bli bedre kjent. 

 

Mvh Styret i Bålerud Grunneierforening 

v/Jan Kåre Bloch 

 

 

Vedlegg: kartskisse  
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Vedlegg 1: kartskisse som illustrerer hvilke eiendommer som er regulert til boligformål (gule) og 

hvilke eiendommer som ikke har blitt regulert (grønne) 
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  

Denne sjekklisten skal benyttes som grunnlag for dokumentasjon av arealinnspill til 

kommuneplanen.  

Vurderingen av arealinnspillene vil bli gjort på grunnlag av de føringene som er gitt i utkast 

til planprogram vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune 26.08.2021.    

• Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om arealinnspillene er i 

tråd med føringene gitt i planprogrammet.  

• Arealinnspill som åpenbart ikke er i tråd med føringene vil ikke bli anbefalt tatt med 

videre. 

• Innspill som anbefales tatt med videre utredes nærmere basert på metodikken i 

veileder T-1493 Konsekvensutredning av arealdelen, 2012. 

• ROS-analysen skal gjennomføres i tråd med DBS-veileder Samfunnssikkerhet i 

kommunens planlegging (DSB, 2017).  

Innspill til ny arealbruk skal kun/i hovedsak omfatte større sammenhengende 

arealer/eiendommer eller flere mindre eiendommer samlet. I tillegg til dette skjemaet skal 

følgende leveres inn:  

• Kart over området i målestokk 1:1000 eller 1:5000. Kartet skal vise eiendomsgrenser, 

stedsnavn, planområde og planlagt hovedadkomst. Kart ønskes i SOSI-fil. 

• En kortfattet beskrivelse av arealinnspillet.  

Som kunnskapsgrunnlag for utfylling av skjema anbefaler vi å benytte kartlagene i 

kommunekart.   

Skjema for miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser av 
arealinnspillet 
Fakta om arealinnspill 

Område:  Bålerud 

Adresse:  Framveien, Roald Amundsensvei, 
Bekkenstenveien, Rødstenveien, 
Svartskogveien og Linnekastveien 

Gnr/bnr  

Forslagsstiller: Bålerud Grunneierforening 

Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Vedlagt i notat 

Områdets størrelse i m2   

Beskrivelse/dagens bruk  

Formål i gjeldende kommuneplan  

Hensynssone i gjeldende kommuneplan  

Foreslått arealformål   

Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Delvis bebygd 
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Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

 

Samfunnsforhold  
 

 

Overordnede føringer  
Er innspillet i tråd med kommunens arealstrategier 
gjengitt i planprogrammet?  

 

Prioriterte utbyggingsområder  
Ligger området innenfor prioriterte 
utbyggingsområder i gjeldende arealdel Ski og 
Oppegård temakart 1?  

 

Transportbehov, kollektivdekning,     
- Avstand til nærmeste jernbanestasjon 
- Hvor ofte går det buss til Oslo 

sentrum/nærmeste jernbanestasjon? Oppgi 
avstand til nærmeste busstopp. 

 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og 

sykkelvei 

 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser 

(formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 

lokalsamfunnet? 

 

Barn og unges oppvekstvilkår  
- Mulighet for lek, sikkerhet og trygghet 

 

Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, 

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og 
renovasjon   

 
VA under etablering 

Avstand til offentlig tjenester 
- Skole 
- Barnehage 
- Omsorgsboliger/sykehjem 

Barnehage finnes lokalt, 8 km til 
skole, omsorgsboliger, sykehjem 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

Flom og overvann  
- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

 

Trafikk   
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Vurdering av dagens trafikksituasjon og 
konsekvenser av økt belastning.  

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 

 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød 

støysone?  

 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor 

området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av 

grunnvannstand? 
- Finnes det forurenset grunn i området? 

 

Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

mark/dyrkbar mark/skog?   
- Berører tiltaket myr eller 

våtmarksområder? 

 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 

Vannmiljø    
- Hva er avstanden til bekk/vassdrag?  
- Berører tiltaket 100-metersbeltet langs sjø 

og vassdrag? 
- Har tiltaket konsekvenser for drikkevannet? 
- Hvordan påvirker tiltaket vannmiljøet?  

 
 
 
 
 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

kulturmiljøer? 
- Berører tiltaket arkeologiske kulturminner?  
- Berører tiltaket historiske steder og veier?  

 

 

Eventuelle andre vurderinger: viser til separat notat 
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