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1 Innledning 
  
Gjennom kjøp, utvikling og salg kan kommunen støtte opp om mål for samfunnsutviklingen. 
Kommunens eierskap kan brukes aktivt for å sikre fremtidige eierposisjoner, realisere kommunens 
behov for ulike formålsbygg og bidra som katalysator til ønsket bolig- og samfunnsutvikling.  
 
Porteføljestyring er et sentralt virkemiddel for å utnytte eiendomsmassen optimalt, slik at 
kommunens behov for arealer dekkes og verdier ivaretas. Porteføljen vil hele tiden være i endring, 
fordi behov endres og fordi politiske vedtak knyttet til kjøp eller salg vil ha innvirkning på den 
samlede porteføljen. Eiendomsmassen må ses på og styres som én portefølje, på tvers av sektorer og 
organisatoriske enheter, for å sikre helhet, utvikling og optimalisering. 
 
Tilrettelegging før avhending er et viktig virkemiddel for å optimalisere verdien og styre utviklingen i 
ønsket retning. Innspill til formål i rullering av kommuneplanens arealdel er en slik tilrettelegging.  
 

2 Kommunens eiendommer 
Nordre Follo kommuner eier over 900 eiendommer med et samlet areal på om lag 36 000 mål, eller 
36 kvadratkilometer (km2 ) grunn (se tabell 1). Når kommunens utstrekning er omtrent 203 km2 
utgjør kommunens eiendommer 17,7 prosent av kommunens totale areal. Over 80 prosent av arealet 
kommunen eier, er skog og LNFområder og omtrent 93 prosent av kommuneskogene ligger innenfor 
markagrensen . Av Nordre Follos grunneiendommer er det derfor en relativt liten andel som egner 
seg for utbygging. Det er viktig at denne knappe og viktige ressursen utnyttes målrettet. En stor 
andel av kommunens grunneiendommer ligger i kommuneskogene nord i kommunen. 
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3 Overordnede styringsdokumenter  
Her redegjøres det for hva som er lagt til grunn for innspill til rullering av kommuneplanens arealdel.   
3.1 Kommuneplanens samfunnsdel  
Kommuneplanens samfunnsdel gir strategier og mål for kommunens strategiske 
eiendomsforvaltning. Nedenfor er det trukket frem de som har vært viktige å se til når kommunen 
som grunneier skal gi innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel:  

 Nordre Follo styrer boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder. 
Hovedtyngden av veksten skjer i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder 
med høyfrekvente bussruter.  

 Veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær jernbanestasjonene i Ski og på 
Kolbotn. De små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de kan 
videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn.  

 Bysentrum har urbane kvaliteter, grønne lunger og god balanse og samspill mellom ulike 
funksjoner og tilbud til ulike aldersgrupper. 

 Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar samfunnsansvar. 
 Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi 
 Legge handel, service og arbeidsplassintensive virksomheter nær Ski og Kolbotn stasjon 

 

3.2 Eiendomsstrategien 
Vedtatt eiendomsstrategi gir strategier og mål for kommunens strategiske eiendomsforvaltning.  
Nedenfor er det trukket frem de som har vært viktige å se til når kommunen som grunneier skal gi 
innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel:  
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Overordnede mål  

 Kommunens eiendommer skal være et positivt element i samfunnsutviklingen 
 Eiendomsforvaltningen skal bidra til økonomisk robusthet for kommunen 
 Kommunens verdier ivaretas og utvikles over tid 
 Midler frigjøres fra eiendom til tjenesteproduksjon 
 Kommunens eiendommer skal utvikles i tråd med brukernes behov 

Delmål  
 Nordre Follo Kommune er en aktiv og profesjonell eiendomsutvikler, og har et tydelig skille 

mellom rollen som planmyndighet og eiendomsaktør.  
 Kommuneplanens arealstrategier legges til grunn for eiendomsforvaltning og lokalisering av 

kommunens egne bygg.  
 Nordre Follo Kommune har en aktiv rolle i utviklingsområder for å oppnå ønsket by- og 

tettstedsutvikling, boligutvikling, og nødvendig sosial infrastruktur.  
 Bygging av kommunale formålsbygg skal gjøres utfra behovsanalyser og 

lønnsomhetsvurderinger i LDIP.  

3.3 Politiske vedtak  
I forbindelse med politisk behandling av eiendomssaker i Nordre Follo er det fattet vedtak som gir 
retning for hvordan strategisk eiendomsutvikling skal ivaretas.   
 
Når kommunen som grunneier skal gi innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel så er det to 
vedtak som trekkes frem her som gir overordnede føringer for arbeidet:  
«Det forutsettes at … grønne korridorer og grøntstrukturer skal hensyntas.» 
«Sikre at arealpolitikken i kommunen underbygger sentrale politiske mål»  
 
 

4 Vurdering for fremtidig arealformål  
Vedtatt eiendomsstrategi fastsetter blant annet mål om at kommunens verdier skal ivaretas og 
utvikles over tid. Og at bygging av kommunale formålsbygg skal gjøres utfra behovsanalyser og 
lønnsomhetsvurderinger i LDIP. Samtidig skal det frigjøres midler fra eiendom til tjenesteproduksjon. 
Nordre Follo Kommune skal være en aktiv og profesjonell eiendomsutvikler, og det skal være et 
tydelig skille mellom rollen som planmyndighet og eiendomsaktør.     
 

4.1 Fremtidig behov for formålsbygg  
Nylig vedtatte behovsplaner, LDIP, planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 og 
kommuneplanens samfunnsdel har dannet grunnlaget for innspill fra kommunens 
grunneierrepresentant. For å sikre tilstrekkelig areal til kommunale tjenestebehov, nå og i fremtiden, 
har det vært nedsatt arbeidsgrupper på tvers av kommunens virksomheter. Innspillene som fremmes 
av kommunens grunneierrepresentant er følgelig et resultat av det tverrfaglige samarbeidet.  
  
Kommunens grunneierrepresentant har per i dag ikke kapasitet til å ivareta rollen som strategisk 
eiendomsutvikler fullt ut. Behovsvurderinger for kommunale tjenestetilbud foregår på mange 
arenaer internt i kommunen. Det er fortsatt mange uklare behovsvurderinger og flere 
tjenesteområder jobber med fremtidige behov og helhetlige strukturer (Pleie og omsorg, Barnehage, 
Skole, Bolig). Vi ser behov for at det frem til neste rullering ses på hvordan dette arbeidet kan 
forbedres. Det er viktig at det avsettes tilstrekkelig tid og at det er dannet et godt grunnlag for de 
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kommunale tjenestebehovene. På denne måten kan kommuneplanrulleringen benyttes som et aktivt 
virkemiddel i den kommunale eiendomsforvaltningen. 

 

4.2 Strategisk eiendomsutvikling i et salgsperspektiv  
Som nevnt tidligere i dokumentet er det en relativt liten andel av kommunens grunneiendommer 
som egner seg for utbygging. Det er derfor viktig at denne knappe og viktige ressursen utnyttes 
målrettet. Å legge til rette for kommunale tjenestebehov er en viktig oppgave og har hatt 
førsteprioritet i denne prosessen. Samtidig er det viktig for kommunen å sitte med eierskapet i et 
strategisk perspektiv (lengre perspektiv enn en fire-årig ØHP periode) slik at kommende generasjoner 
og fremtidige politiske styrer har nødvendig handlingsrom.  
 
I forbindelse med saker som er fremmet om salg av eiendommer, både i de to tidligere kommunene 
og i Nordre Follo kommune, er det gjort et grundig arbeid med å vurdere aktuelle tomter for salg. 
Eiendommer som har negativt salgsvedtak og som er avsatt til bebyggelsesformål i kommuneplanen 
kan være viktige å bevare, slik at kommunen er bedre rustet til å møte befolkningsveksten og det 
økende behovet for kommunale tjenester.  
 
Politiske vedtak er gjennomgått for å identifisere behov for endret arealformål både for frittstående 
eiendommer og for kommunale eiendommer som inngår i fremtidige utviklingsområder.  
 
For å målrette lokalisering av næringsarealer i kommunen er det behov for å danne et bedre 
vurderingsgrunnlag. Kommunen vil ta initiativ til å kartlegge behov og eventuelt bestille en regional 
analyse av forhold knyttet til lokalisering av handel og arealkrevende lager- og logistikkvirksomheter. 
Tilrettelegging for næring vil derfor bli et større tema ved neste kommuneplanrullering.  
 

4.3 Kommunens økonomiske situasjon 
Kommunen er i vekst og har en presset økonomisk situasjon og har derfor behov for å selge eiendom 
for å finansiere allerede planlagte og kommende investeringer. Det er fattet negativt salgsvedtak for 
enkelte eiendommer hvor bakgrunnen både har vært et ønske om å ha en boligreserve for salg til 
fremtidige generasjoner og for å ivareta grønne lunger og områder for fri ferdsel, lek og opphold. Det 
blir gitt innspill til arealformål som i noen tilfeller kan oppfattes at går i mot vedtak som er fattet om 
ikke å selge. Dette gjøres ut fra en vurdering om at kommuneplanens arealdel skal sette arealformål 
på lang sikt og enkelte eiendommer kan være viktige som boligreserve i et langsiktig perspektiv. Både 
med tanke på kommunale tjenestebehov og salg. 
 
Salg av eiendommer baseres på vedtak, og det har kommet signaler på at det ikke er ønskelig å selge 
for mye for raskt, derav negativt salgsvedtak. Samtidig er det viktig å vurdere innspill i et langsiktig 
eiendomsutviklingsperspektiv. En viktig vurdering har derfor også vært å fremme forslag for å ivareta 
fremtidige boligreserver, av hensyn til befolkningsutviklingen og for å kunne dekke fremtidige 
kommunale tjenestebehov.  
 

5 Oppsummering av innspill vedlagt 
Kommunens grunneierrepresentant fremmer følgende arealinnspill til rullering av kommuneplanens 
arealdel.  
 

1. Gjersjøveien x Skiveien 
Formål: Dekke kommunalt tjenestebehov for omsorgsboliger i perioden. Dette i form av 
forsterkede boenheter for svakerestilte i samfunnet.  
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2. Mellomåsveien x Trolldalen 
Formål: Dekke kommunalt tjenestebehov for omsorgsboliger i perioden. Dette i form av 
forsterkede boenheter for svakerestilte i samfunnet. 

3. Siggerud nord 
Formål: Følge opp politiske signaler om tilbakeføring til grønt formål og for å dekke 
kommunalt tjenestebehov for omsorgsboliger i perioden. Dette i form av forsterkede 
boenheter for svakerestilte i samfunnet. 

4. Banantomta 
Formål: Dekke kommunalt tjenestebehov for omsorgsboliger i perioden. Dette i form av 
forsterkede boenheter for svakerestilte i samfunnet. Arealet vurderes også som en fremtidig 
boligreserve og et område som kan bidra til å bygge opp under Vevelstad som et lokalsenter. 

5. Vardåsveien 8 
Formål: Sikre riktig arealformål i kommuneplanens arealdel slik at eiendommen kan selges i 
tråd med vedtak og for å muliggjøre en helhetlig utvikling av området. 

6. Bakkeveien 1 m.fl. 
Formål: Skape grunnlag for en helhetlig utvikling av Myrvoll stasjonsområde.  

7. Bjørnemyrveien x Haukeliveien 
Formål: Bidra til å skape en variert boligsammensetning og ulike boformer i området.  

8. Østreng 
Formål: Vurderes som framtidig boligreserve. Kan også dekke kommunale tjenestebehov. 

9. Ødegård skog 
Formål: Vurderes som framtidig boligreserve. Kan også dekke kommunale tjenestebehov. 

 
Det pågår fortsatt avklaringer i virksomhetene knyttet til kommunale tjenestebehov. Det kan derfor 
tilkomme innspill etter fristen 1. november. Vi ber om forståelse for at det for enkelte behov er noe 
tidkrevende å danne tilstrekkelig grunnlag for å fremme innspill. 
 
Hovedtyngden av kommunens eiendomsportefølje er avsatt med riktig formål i gjeldende 
kommuneplan. På bakgrunn av omfanget av den kommunale eiendomsporteføljen sendes 
arealinnspill hovedsakelig for eiendommer som har behov for endret formål. Eiendommer som 
ønskes bevart med eksisterende arealformål omfattes således ikke i denne prosessen. Nedenfor 
følger likevel en opplisting over eiendommer med arealformål som ønskes videreført i 
kommuneplanens arealdel 2023-2034.  
 

1. Kongeveien 28, 1412 Sofiemyr   (gnr/bnr 249/304) 
Gjeldende formål: Boligbebyggelse 

2. Lokes vei 5, 1412 Sofiemyr  (gnr/bnr 249/6) 
Gjeldende formål: Boligbebyggelse 

3. Holbergs vei 2, 1412 Sofiemyr   (gnr/bnr 249/435) 
Gjeldende formål: Boligbebyggelse 

4. Nord for Langhus stasjon    (gnr/bnr 123/109) 
Gjeldende formål: Boligbebyggelse 

5. Verkstedveien 19, 1402 Ski  (gnr/bnr 140/104) 
Gjeldende formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål 
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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:  Oppegård syd 
Adresse:  Gjersjøveien x Skiveien 
Gnr/bnr 244/7 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende arealformål: 
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Foreslått arealformål: 

 
Områdets størrelse i m2  Ca. 1.100 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Ingen. 
Formål i gjeldende kommuneplan Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H310: ras og skredfare. 
Foreslått arealformål  Boligbebyggelse 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Arealet var avsatt til grønnstruktur i 
forrige KPLAN. 

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

Nei. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
Ja.  

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

 
Nei. 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

Ca. 300 meter til Oppegård 
stasjon (jernbane og 
bussholdeplass). Avgang 
hvert 30 minutt med buss, 
hyppigere i rushtiden. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Arealet er tilstøtende til 
offentlig vei, gang- og 
sykkelvei. Adkomst må 
etableres fra offentlig vei. 

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? 

Ca. 300 meter til Oppegård 
senter med dagligvare og 
tjenester. Møteplasser ved 
Oppegård senter, ved 
Gjersjøen (ca. 400 meter) og 
Tussetjern (ca. 1.000 meter). 
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Det er ønskelig å legge til 
rette for at eiendommen kan 
benyttes til forsterkede 
boenheter for å dekke behov 
for omsorgsboliger.  
Tiltaket bidrar til å skape et 
botilbud for svakerestilte i 
samfunnet.  

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

Ikke aktuelt.  
Ca. 400 meter til 
rekreasjonsarealer ved 
Gjersjøen og ca. 500 meter til 
Greverud barneskole.  

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

 
Ved offentlig vei. 

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

Ca. 500 meter til Greverud 
skole. 
Ca. 500 meter til Vestre 
Greverud barnehage. 
Ca. 1 km til Greverud 
omsorgsboliger. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Flomvei tilstøtende arealet. 
Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til 
gjeldende regler. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Tiltaket medfører ikke økt 
belastning på 
trafikksituasjonen av særlig 
grad. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

 
Gul støysone H220. 

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? 

 
Ja. 
Nei, ikke kjent. 
Ja. 
Nei, ikke kjent. 
Nei, ikke kjent. 

Naturressurser (oppgis i m2)  
Nei. 
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- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 
mark/dyrkbar mark/skog?   

- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

 
Nei. 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 
Berøres ikke.  

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

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

Ca. 50 meter til Tussebekken 
og ca. 400 meter til 
Gjersjøen. 
Nei. 
Nei. 
Ingen påvirkning. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Arealinnspillet berører et 
ubenyttet område 
avsatt som grønnstruktur i 
kommuneplanen. 
Syd for planområdet ligger 
Tussebekken med 
turstien flyktningeruta 
beliggende parallelt. 
Denne gir tilgang til turstier 
på Nyjordåsen og 
Flåtestadåsen. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Det ønskes å endre arealets formål i KPLAN fra kombinert bebyggelse og anleggsformål til 
boligbebyggelse. Dette for at eiendommen kan benyttes til forsterkede boenheter som en 
del av tjenestetilbudet for omsorgsboliger. Det er mangel på tomtearealer til denne 
gruppen.  
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Sjekkliste for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo  
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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:  Trollåsen 
Adresse:  Mellomåsveien / Trolldalen 
Gnr/bnr 239/14 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende og foreslått arealformål: 
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Områdets størrelse i m2  Ca. 1.400 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Ingen. 
Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse. 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H310: ras- og skredfare 
Foreslått arealformål  Boligbebyggelse 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Barnehageformål i forrige KPLAN. 

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

Nei. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
Ja. 

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

 
Nei. 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

Ca. 1 km til Kolbotn stasjon 
(jernbane). 
Ca. 50 meter til Mastemyr 
bussholdeplass. Avgang hvert 
15 minutt. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Det er adkomst til 
eiendommen via privat vei 
fra Mellomåsveien. 
Rettigheter må avklares. 
Ca. 20 meter til offentlig vei, 
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? 

Ca. 400 meter til Trollåsen 
senter med dagligvare og 
tjenester. Ca. 1 km til Kolbotn 
sentrum. 
Tilgrensende boligsameie er 
opparbeidet med 
sitteplasser og beplanting og 
vil fungere som 
sosiale møteplasser. Det 
samme gjelder 
turstiene øst for 
eiendommen samt 
barnehager og skoler.  
Tiltaket er rettet mot 
svakerestilte i samfunnet. 
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Tiltaket bidrar til å skape et 
botilbud for svakerestilte i 
samfunnet. 

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

Arealet er tilstøtende 
rekreasjonsområde i Trolldalen 
og har kort vei til barnehage og 
skole. 

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig gang- og 
sykkelvei. 

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

 
Ca. 300 meter til Vassbonn 
skole. 
Ca. 100 meter til Mellomåsen 
barnehage. 
Ca. 1 km til Kolbotn 
omsorgsboliger. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Flomvei i Trolldalen. 
Nei.  
Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til 
gjeldende regler. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Tiltaket medfører ikke økt 
belastning på 
trafikksituasjonen av særlig 
grad. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

 
Nei. 

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? 

 
Ja, delvis. 
Nei, ikke kjent. 
Ja. 
Nei. 
Nei, ikke kjent. 

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

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

 
Nei. 
 
Nei. 

Naturmiljø (naturmangfold)  
Berøres ikke.  
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- 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?  

 
Ca. 1,4 km til Kolbotnvannet. 
Nei. 
 
Nei. 
Ingen påvirksning. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

 
Nei. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Arealet ønskes beholdt med gjeldende arealformål for å kunne dekke kommunale behov i 
form av forsterkede boenheter som en del av tjenestetilbudet for omsorgsboliger. 
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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:  Siggerud 
Adresse:  Nord for Orreveien 
Gnr/bnr 104/1 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende KPLAN: 
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Foreslått formål: 

 
Områdets størrelse i m2  Ca. 11.000 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Ingen.  
Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse, offentlig eller privat 

tjenesteyting og andre typer bebyggelse 
og anlegg. 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan Ingen. 
Foreslått arealformål  Boligbebyggelse og andre typer 

bebyggelse og anlegg. 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Ukjent. 

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

Nei. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
Ja. 

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

 
Nei. 

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

sentrum/nærmeste jernbanestasjon? Oppgi 
avstand til nærmeste busstopp. 

 
Ca. 6 km til Vevelstad stasjon. 
Ca. 200 meter til Måltrost 
bussholdeplass, avgang hvert 30 
minutt. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Det går en vei gjennom området. 
Tilstøtende til offentlig vei, gang- 
og sykkelvei. 

Nærmiljø og folkehelse  
- Avstand til dagligvare og tjenester 
- Avstand til møteplasser (formelle/uformelle) 
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot? 

Ca. 500 meter til dagligvare og 
tjenester i Siggerud. 
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- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av 
lokalsamfunnet? 

Tilstøtende til møteplasser i 
marka. Kort vei til skoler og 
barnehager.  
Det er ønskelig å legge til rette 
for at eiendommen kan benyttes 
til forsterkede boenheter for å 
dekke behov for omsorgsboliger.  
Tiltaket bidrar til å skape et 
botilbud for svakerestilte i 
samfunnet. 

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

Tilstøtende til rekreasjonsområder i 
marka. 

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

ledningsnett (fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei. 

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

Ca. 900 meter til Siggerud skole. 
Ca. 300 meter til Siggerud gård 
barnehage. 
Ca. 7 km til Langhus 
omsorgsboliger. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til gjeldende 
regler. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser 
av økt belastning.  

Tiltaket medfører ikke økt 
belastning på trafikksituasjonen 
av særlig grad. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

 
Nei. 

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? 

 
Nei. 
Nei, ikke kjent. 
Ja. 
Nei. 
Nei, ikke kjent. 

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

mark/dyrkbar mark/skog?   

 
Nei. 
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- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? Nei. 
Naturmiljø (naturmangfold) 

- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 
artsobservasjoner og vilttrekk?  

 
Berøres ikke.  

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

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

Bekkedrag noen hundre meter 
nord for arealet. 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Berører et skogkledd område 
ved inngangen til marka. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Arealet ønskes beholdt med gjeldende arealformål for å kunne dekke kommunale behov i 
form av forsterkede boenheter som en del av tjenestetilbudet for omsorgsboliger. 
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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:  Vevelstad 
Adresse:  Berghagan / Tusseveien 
Gnr/bnr 107/1 og 107/247 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende og foreslått formål: 
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Områdets størrelse i m2  Ca. 55.000 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Skog. 
Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H810: krav om felles 

planlegging. 
Foreslått arealformål  Boligbebyggelse. 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Arealet var avsatt til 
næringsbebyggelse i forrige KPLAN. 

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

Nei, ikke kjent. 
Det er positive barnetråkk 
registreringer om skogen.  

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
Ja, kanskje med unntak av 
arealstrategi nummer 8. 

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

 
Ja.  

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

 
Ca. 600m til Vevelstad 
stasjon (jernbane).  
Ca. 400m til nærmeste 
bussholdeplass, avgang hvert 
10 minutt.  

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

 
Adkomst etableres fra 
offentlig vei.  
Arealet grenser til offentlig 
vei, 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? 

Ca. 800m til dagligvare og 
tjenester ved Vevelstad og 
ca. 900m til Langhus senter. 
Tilgrensende til 
rekreasjonsområder ved 
Tussetjern, Møllerenga og 
Langhus idrettspark.  
Tiltaket retter seg mot 
enslige, par og familier i alle 
aldre. Tiltaket retter seg også 
mot svakerestilte i 
samfunnet. 
Tiltaket bidrar til å styrke 
Vevelstad som et prioritert 
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utbyggingsområde og til å 
skape en variert boligmiks.  

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

Det er kort vei til 
rekreasjonsområder for lek og 
idrett. Kort avstand til skoler- og 
barnehager. 

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei. 

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

 
Ca. 800m til Vevelstadåsen 
skole og ca. 900m til 
Bøleråsen skole. 
Ca. 600m til Vevelstadsaga 
barnehage og Follo barne- og 
ungdomsskole. 
Ca. 1000m til Langhus bo- og 
servicesenter. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til 
gjeldende regler. Tiltaket 
medfører ikke endring av 
flomveier.  

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Adkomst via Berghagan. 
Dagens situasjon består av en 
blanding av personbiler og 
tungtransport.  

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

 
Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

 
Nei. 

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? 

 
Nei. 
Nei. 
Ja. 
Nei, ikke kjent. 
Tilgrensende eiendom mot 
øst er registrert med 
forurenset grunn med 
påvirkningsgrad 2.  
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Naturressurser (oppgis i m2) 
- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 

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

Nei, arealet er allerede avsatt 
til bebyggelsesformål i 
gjeldende KPLAN. 
Nei.  

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Tiltaket berører et skogkledd 
område. Det er registrert 
våtmarksarter på 
eiendommen, herunder 
sivspurv og løvmeis.  

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

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

 
Ca. 80m til Tussetjernet. 
 
Nei. 
Tussetjernet må hensyntas 
under planleggingen slik at 
tiltaket ikke får konsekvenser 
for drikkevannet eller 
vannmiljøet.  

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Tiltaket berører et skogkledd 
område med enkelte 
barnetråkk registreringer. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Arealet ønskes beholdt med gjeldende arealformål for å kunne dekke kommunale behov i 
form av forsterkede boenheter som en del av tjenestetilbudet for omsorgsboliger. 
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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:  Ski 
Adresse:  Vardåsveien 8, 1400 Ski 
Gnr/bnr 132/4 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende formål: 
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Foreslått arealformål: 

 
Områdets størrelse i m2  Ca. 3.410 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Ubebygget (tidligere bebyggelse på 

eiendommen er revet) 
Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse - nåværende 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H570_3: kulturlandskap.  

 
Hensynssone H310_1:ras- og 
skredfare. Mulighet for kvikkleire.  

Foreslått arealformål  Boligbebyggelse - fremtidig 
Har arealet ligget inne som andre formål enn 
nåværende formål i tidligere kommuneplaner?    

Nei. 

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

Nei. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

Ja.  

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

Nei. 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

Ca. 800m til Ski stasjon 
(jernbane). 
Ca. 50m til nærmeste 
bussholdeplass. Avgang hvert 
10 minutt.  

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Eiendommen er tilgrensende 
til offentlig vei og gang- og 
sykkelvei. Adkomst fra 
offentlig vei.  
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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? 

Dagligvare og tjenester i Ski 
sentrum (ca. 800m) 
Møteplasser i marka (ca. 
150m) og Ski sentrum (ca. 
800m). Tiltaket retter seg 
mot enslige, par og familier i 
alle aldre. Tiltaket legger til 
rette for varierte boliger for 
ulike befolkningsgrupper nær 
sentrum.  

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

Eiendommen har kort vei til 
rekreasjonsområder i marka. 
Kort avstand til skole- og 
barnehage via offentlig gang- og 
sykkelvei. 

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei. 

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

Ca. 500m til Ski skole. 
Ca. 1000m til Vestråt bhg. 
Finnes flere barnehager 
innen 2km avstand. 
Ca. 1700m Solborg bo- og 
aktiviseringssenter.  

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Overvanns håndteres på 
egen tomt i henhold til 
gjeldende regler. Tiltaket 
medfører ikke endring av 
flomveier. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Tiltaket medfører ikke økt 
belastning på 
trafikksituasjonen av særlig 
grad. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

Delvis innenfor gul støysone 
(H220_1) 

Grunnforhold  
- Ligger tiltaket under marin grense? 
- Er det registret kvikkleire innenfor området? 
- Ligger tiltaket i hellende terreng?  
- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand? 

 
Ja. 
Nei. 
Ja. 
Nei. 
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- Finnes det forurenset grunn i området? Nei. 
Naturressurser (oppgis i m2) 

- Medfører tiltaket omdisponering av dyrka 
mark/dyrkbar mark/skog?   

- Berører tiltaket myr eller våtmarksområder? 

 
Nei. 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 
Berøres ikke.  

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

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

 
Kapelldammen (ca. 150m) 
Nei. 
 
Nei. 
Ingen påvirkning. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

 
Nei. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
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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:  Myrvoll 

Adresse:  Bakkeveien 1, 1415 Oppegård m.fl. 

Gnr/bnr 243/58, 256, 257, 258, 725, 735, 
1315 og 250/35 

Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 
Eiendom by og samfunn v/ grunneier 

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

Gjeldende arealformål: 
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Foreslått arealformål: 

 
Områdets størrelse i m2  Ca. 22.000 kvm. 

Beskrivelse/dagens bruk Boligbebyggelse og parkering. 

Formål i gjeldende kommuneplan Sentrumsformål og boligbebyggelse 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H110: Nedslagsfelt 
drikkevann. 

Foreslått arealformål  Sentrumsformål. 

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

Deler av arealet har tidligere vært 
avsatt til kombinert formål, 
samferdsel og teknisk infrastruktur. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Delvis bebygd. 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Nei.  
Deler av arealet er bebygd med 
småhus, en mindre del av arealet 
fungerer i dag som innfartsparkering 
og resterende er ubebygd. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
Ja. 

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

 
Ja. 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

 
0 meter til Myrvoll stasjon 
(jernbane og bussholdeplass) 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Tilgrensende til offentlig vei, 
gang og sykkelvei. Adkomst 
må etableres fra offentlig vei. 
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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? 

50 meter til Myrvoll 
lokalsenter med dagligvare 
og tjenester.  
Arealet er tilstøtende til 
møteplasser i marka, Myrvoll 
lokalsenter (ca. 50 meter) og 
Østli skole (ca. 300 meter).  

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

Rekreasjonsområder i marka 
som er tilstøtende 
eiendommen. Ca. 300 meter til 
Østli skole. 

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei. 

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

Østli skole (ca. 300 meter) 
Haukeliveien og Ekornrud 
barnehager (ca. 300 meter) 
Greverud omsorgsboliger (ca. 
1,6 km) 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 

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

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Må utredes nærmere.  
Det er registrert flom 
forsenkningskurve på den 
østre del av området. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

 
Må utredes nærmere. 

Miljø og naturressurser  
 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning? 

 

 
Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

Rød støysone: H210 
Gul støysone: H220 

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? 

Ca. 400 kvm. i den østre 
delen av arealet ligger under 
marin grense. 
Nei. 
Ja. 
Nei, ikke kjent. 
Nei, ikke kjent. 

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

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

 
Nei. 
Nei. 
 

Naturmiljø (naturmangfold)  
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- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 
artsobservasjoner og vilttrekk?  

Berøres ikke.  

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

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

Lille kolbotntjern (ca. 300 
meter) 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Nei.  
En skogkledd kolle inngår i 
planområdet. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
For å tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området rundt Myrvoll stasjon, foreslås å 
utvide sentrumsområdet noe mot syd. Forslaget innebærer å endre arealformål for 
boligeiendommene i Frydenbergveien 69A-C, 71A-B, 72A-C og 74 fra boligbebyggelse til 
sentrumsformål.  
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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:  Myrvoll 
Adresse:  Haukeliveien x Bjørnemyrveien, 1415 

Oppegård 
Gnr/bnr 241/35 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende arealformål: 
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Foreslått arealformål: 

 
Områdets størrelse i m2  Ca. 3.000 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk LNFR 
Formål i gjeldende kommuneplan LNFR og grønnstruktur 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H570_3: 

kulturlandskap med nasjonal verdi. 
 
Hensynssone H110: nedslagsfelt 
drikkevann. 

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

Nei. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Ubebygd, med unntak av en 
trafostasjon. 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Nei, ingen kjente.  
Barnetråkkregistreringer viser at 
fortauet benyttes, ingen 
registreringer på arealet.  

Samfunnsforhold  
 

 

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

 
Ja, kanskje med unntak av 
kommuneplanens 
arealstrategi nummer 8. 

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

Nei. 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

 
Ca. 300 meter til Myrvoll 
stasjon (jernbane).  
Ca. 300 meter til nærmeste 
bussholdeplass, avgang hvert 
30 minutt. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Tilgrensende til offentlig vei, 
gang- og sykkelvei. Adkomst 
fra offentlig vei må etableres. 
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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? 

 
Ca. 400 meter til Myrvoll 
lokalsenter med dagligvare 
og tjenester. Møteplasser i 
tilgrensende friluftsområde, 
Haukeliveien barnehage og 
ved Myrvoll lokalsenter. 
Tiltaket retter seg mot 
enslige, par og familier i alle 
aldre.  
Tiltaket bidrar til å skape en 
variert boligsammensetning 
og bygger opp under Myrvoll 
lokalsenter. 

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

Rekreasjonsområder 
tilgrensende eiendommen. 
Ekornrud og Haukeliveien 
barnehage i kort avstand.  

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei. 

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

 
Ca. 800 meter til Østli skole 
og ca. 1,7 km til Flåtestad 
skole.  
Ca. 20 meter til Haukeliveien 
og Ekornrud barnehager. 
Ca. 1,7 km til Greverud 
omsorgsboliger. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til 
gjeldende regler.  

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Tiltaket medfører ikke økt 
belastning på 
trafikksituasjonen av særlig 
grad. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

Nei. 

Grunnforhold   
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- 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? 

Nei. 
Nei. 
Ja. 
Nei. 
Nei. 

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

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

 
Nei.  

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 
Berøres ikke.  

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

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

 
Ca. 250 meter til Gjersjøen. 
Nei. 
 
Nei. 
Ingen påvirkning. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Tiltaket berører et skogkledd 
område regulert til lek.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
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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:  Langhus - Østreng 
Adresse:  Østrengveien, 1405 Langhus 
Gnr/bnr 120/2 og 3, 122/2 og 122/5 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende og foreslått arealformål: 
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Områdets størrelse i m2  Ca. 25.000 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Gjennomfartsårer og 100-meter skog 
Formål i gjeldende kommuneplan Boligbebyggelse 
Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H310_1: Ras- og 

skredfare. 
Hensynssone H810_11: Krav om 
felles planlegging. 

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

Friområde og LNFR i foregående 
KPLAN. 

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd?  Delvis bebygd. Bebyggelse på 
Østreng gård. 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Det antas at området benyttes som 
100-meter skog.  

Samfunnsforhold  
 

 

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

Ja, delvis. Tiltaket berører 
noe skog og 
landbruksarealer. 

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

Ja.  

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

 
Ca. 50 meter til Langhus 
stasjon (jernbane og buss). 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Adkomstløsning må vurderes 
nærmere. Tilstøtende til 
offentlig vei, 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? 

Ca. 500 meter til Langhus 
senter med dagligvare og 
tjenester. Møteplasser i 
marka (ca. 300 meter), 
Langhus skole (ca. 100 
meter) m.fl.  
Tiltaket retter seg mot 
enslige, par og familier i alle 
aldre. Tiltaket bidrar til å 
skape en variert 
boligsammensetning i 
området og for å dekke 
kommunale tjenestebehov. 

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

Kort vei til marka og Langhus 
skole.  
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Teknisk infrastruktur  
- Vann, avløp, overvann, el-forsyning, ledningsnett 

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei og på 
eiendommen. 

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

Ca. 100 meter til Langhus 
skole og barnehage.  
Ca. 500 meter til Langhus 
omsorgsboliger. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til 
gjeldende regler. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Tiltaket kan medføre økt 
belastning på dagens 
trafikksituasjon. Må utredes 
nærmere. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 

Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

Gul støysone H220_1 
Rød støysone H210_1 

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? 

 
Ja, delvis. 
Nei, ikke kjent. 
Ja. 
Nei. 
Nei, ikke kjent. 

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

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

 
Nei, ligger utenfor 
planområdet.  
Nei. 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

 
Berøres ikke. 

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

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

 
Ca. 50 meter til Fosstjern. 
Nei. 
 
Nei. 
Ingen påvirkning. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Forslaget berører det som 
antas å være en 100-meter 
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skog. Ferdselsveier gjennom 
området vil ivaretas.  

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

 
Nei. 
 
Nei. 
Nei. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Det er ønskelig å bevare gjeldende arealformål i ny KPLAN. Dette for å dekke framtidig 
boligbehov, kommunale behov i form av omsorgsboliger og annet. Det er et stadig økende 
behov for arealer til kommunale tjenester og få egnede arealer. 
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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:  Myrvoll – Ødegård skog 
Adresse:  Tverrveien, 1415 Oppegård 
Gnr/bnr 242/10 og 117 
Forslagsstiller: Nordre Follo kommune, virksomhet 

Eiendom by og samfunn v/ grunneier 
Utsnitt av kart fra gjeldende kommuneplan og 
utsnitt av kart som viser arealinnspillet  

Gjeldende og foreslått formål: 
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Områdets størrelse i m2  Ca. 55.000 kvm. 
Beskrivelse/dagens bruk Skogområde, tiltaket berører ikke 

lysløype. 242/117 er et snødeponi. 
Formål i gjeldende kommuneplan Kombinert bebyggelse og 

anleggsformål, andre typer 
bebyggelse og anlegg. 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan Hensynssone H320_2: Flomfare. 
Hensynssone H820_4: Omforming 
Hensynssone H810_4: Krav om felles 
planlegging. 
Hensynssone H110: Nedslagsfelt 
drikkevann. 

Foreslått arealformål  Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål samt andre typer 
bebyggelse og anlegg 

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

Ukjent. Tilsvarende arealformål i 
foregående KPLAN, justert og 
innskrenket noe ved forrige rullering. 

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

Nei.  
Det er kjent at det fremmes innspill 
om rulleskianlegg på samme areal. 

Samfunnsforhold  
 

 

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

Ja.  Ligger allerede inne med 
tilsvarende formål i 
gjeldende KPLAN. 

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

Nei, men ligger i kort avstand 
til høyfrekventert busslinje 
og Myrvoll togstasjon. 

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

jernbanestasjon? Oppgi avstand til nærmeste 
busstopp. 

Ca. 500 meter til Myrvoll 
togstasjon. Flere 
bussholdeplasser i kort 
avstand (<100 meter). 
Avgang hvert 30 minutt, 
hyppigere i rushtiden. 

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

- Adkomstløsning 
- Avstand til offentlig vei og gang- og sykkelvei 

Tilgrensende til offentlig vei, 
gang- og sykkelvei.  
Adkomst må etableres fra 
offentlig vei. 

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? 

Ca. 500 meter til Myrvoll 
lokalsenter med dagligvare 
og tjenester. Møteplasser i 
marka (0 meter), Østli skole 
(<200 meter) og Oppegård 
golfklubb (<100 meter). 
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Tiltaket retter seg mot 
enslige, par og familier i alle 
aldre. Tiltaket bidrar til å 
bygge opp under 
lokalsentrene og til å skape 
en variert boligmiks. 

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

Tilstøtende til marka, golfbane 
og Østli skole.  

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon   

Ved offentlig vei og på 
eiendommen. 

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

Ca. 150 meter til Østli skole. 
Ca. 300 meter til 
Rognebærlia barnehage og 
ca. 400 meter til 
læringsverkstedet Myrvoll. 
Ca. 1,4 km til Bjørkås 
omsorgsboliger og Greverud 
omsorgsboliger. 

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet  
Se også miljø og naturressurser 
Flom og overvann  

- Arealer til flomveier 
- Medfører tiltaket endring av flomveier? 
- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)  

 
Overvann håndteres på egen 
eiendom i henhold til 
gjeldende regler. 

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Det antas trafikkøkning på 
samme nivå som for 
Trelasttomten. 
Trafikkanalysen for dette 
prosjektet 
forteller om god 
trafikkavvikling i 
rushperiodene, 
både før og etter realisasjon 
av boligprosjektet. 
Med bakgrunn i 
Trelasttomtens innvirkning 
på 
belastningsgraden i 
veinettet, ref. trafikkanalyse i 
forbindelse med 
Trelasttomten, antas det ikke 
at 
hverken trafikksikkerheten 
eller mengden påvirkes 
i vesentlig grad. 
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Utvikling av området med 
boligbebyggelse vil føre 
til ny kryssløsning / 
rundkjøring i Tverrveien og 
vil 
derav bidra til å senke 
hastigheten på veien. Det 
kan også legges til rette for 
ny adkomstvei til Østli 
skole, slik det forelå planer 
om ved etablering av 
skolen. 

Miljø og naturressurser  
 
Forurensning og klimagassutslipp 

- Fører tiltaket til støy og forurensning? 
 
Nei. 

Støy  
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?  

Gul støysone H220 
Rød støysone H210 

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? 

 
Nei. 
Nei, ikke kjent. 
Ja. 
Nei. 
Nei, ikke kjent. 

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

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

 
Nei. Ligger allerede inne med 
tilsvarende formål i 
gjeldende KPLAN. 

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier, 

artsobservasjoner og vilttrekk?  

Arealet inngår i et område 
som er registrert som lokalt 
viktig for rådyr.  

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

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

Ca. 250 meter til Lille 
Kolbotntjern og ca. 100 
meter til salamanderdam. 
Nei. 
Nei. 
Forventes ikke å ha 
påvirkning på vannmiljøet. 

Rekreasjon og friluftsliv  
- Berører planforslaget friluftsområder, 

grønnstruktur, turområder og turstier?  

Forslaget berører et 
skogkledd område, men 
berører ikke turstier og 
gjennomfartsårer. 

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og 

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

Den østre del av 
planområdet ligger innenfor 
kulturlandskap med lokal 
verdi. 
Nei. 
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Nei, ligger utenfor 
planområdet. 

 

Eventuelle andre vurderinger:  
 
Det er ønskelig å bevare gjeldende arealformål i ny KPLAN. Dette for å dekke framtidig 
boligbehov, kommunale behov i form av omsorgsboliger og annet. Det er et stadig økende 
behov for arealer til kommunale tjenester og få egnede arealer. 


