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Nordre Follo - Innspill til varslet oppstart av planarbeid og høring av 
forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023 - 2034 

Vi viser til deres oversendelse datert 2. september 2021 med varslet oppstart av planarbeid for 
og høring av utkast til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034.  
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er utarbeide en samlet arealdel for Nordre 
Follo kommune. 
 
Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 etter sammenslåing av de tidligere 
kommunene Ski og Oppegård. I forkant av sammenslåingen samarbeidet kommunene om ny 
kommuneplan 2019-2030. Denne ble vedtatt av begge kommunestyrene i mai og juni 2019, hvor 
samfunnsdelen var identisk for de to kommunene. Arealdelen for hver kommune var også i stor 
grad basert på samme arealstrategier og målsetninger. Det forestående planarbeidet vil lede til 
den første samlede arealdelen for Nordre Follo kommune. I forbindelse med oppstartsvarselet 
for dette arbeidet har forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034 blitt lagt 
ut på høring.  
 
Statsforvalterens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. 
Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen 
våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Statsforvalterens innspill 
Vi anser det svært konstruktivt at de tidligere kommunene Ski og Oppegård forut for 
sammenslåingen vedtok en identisk samfunnsdel, som nå danner grunnlaget for arbeidet med 
en samlet kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune. I planprogrammet utpekes 
følgende fire utredningstemaer for planarbeidet: 
 



 Klima- og miljøvennlig by- og stedsutvikling 
 Boligforsyning og sosiale boformer 
 Lokalisering av næringsvirksomhet 
 Tilpasning til klimaendringer – overvannshåndtering og grunnforhold 

 
Planprogrammet fremstår godt gjennomarbeidet og setter klare rammer for det videre arbeidet 
med ny arealdel. Vi vil særlig fremheve kommunens videreføring av målsetningen om 
arealnøytralitet, samt innføring av arealregnskap, som helhetlige premisser for forvaltningen av 
kommunens areal- og naturressurser. Dette er et fremoverlent og ambisiøst grep av kommunen, 
som vi ser frem til å følge videre med på. 
 
Vi vil anbefale Miljødirektoratets veileder M-1941 når det gjelder konsekvensutredning for 
klima og miljø. Et planprogram skal blant annet inneholde en beskrivelse av beslutningsrelevante 
tema, hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe nødvendig kunnskap og relevante og 
realistiske alternativer. Vi mener planprogrammets utredningskrav bør presiseres, slik at det i 
etterkant er mulig å vurdere om utredningene er gjort i henhold til planprogrammet. Det kan 
også være behov for å presisere kravene til de tema som er nevnt i foreslått skjema for 
arealinnspill. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det har kommet følgende nye føringer/strategier av relevans for 
planarbeidet, og som bør innarbeides i planprogrammet: 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2021) 
 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 
 Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi (2021) 
 Oppdatert nasjonal jordvernstrategi og forsterket jordvernmål (2021) 
 Miljødirektoratets veileder for konsekvensutredninger for klima og miljø (M-1941) 

 
Vi har følgende konkrete innspill og merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale 
interesser: 
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Nordre Follo omfattes av Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, da bybåndet 
strekker seg sørover gjennom hele kommunen, med Ski og Kolbotn som henholdsvis regional by 
og prioritert lokalt tettsted. Det er positivt at kommunen skal legge planens strategier og 
retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging til grunn i arbeidet med ny 
arealdel, og at det i den forbindelse skal defineres enn grønn grense/avgrensning av «prioriterte 
vekstområder». Av hensyn til bærekraftig by- og tettstedsutvikling, er det derfor svært 
hensiktsmessig at alle uregulerte og helt eller delvis ubebygde områder avsatt til boligformål, 
næring eller tjenesteyting, skal vurderes på nytt opp mot målet om arealnøytralitet.  
 
Når det gjelder lokalisering av næringsvirksomhet, forutsetter vi at ABC-prinsippet fra de 
eksisterende kommuneplanene videreføres, jf. punkt 3.1 om styrket knutepunktsutvikling i 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. Det er i den sammenheng 
positivt at kommunen vil ta et initiativ ovenfor nabokommuner til å drøfte lokalisering av 
arealkrevende lager- og logistikkvirksomheter på et regionalt nivå. 
 
Demografisk utvikling, barn og unge og levekår 
I høringsutkastet kommer det frem at kommunen vil ha en økning i antall eldre fremover, og at 
det i hovedsak er dagens innbyggere som blir eldre og ikke tilflyttede eldre. Kommunen har fokus 
på at de skal bo hjemme og kunne leve gode og aktive liv. For å oppnå dette er det viktig at 
kommunen sikrer helsefremmende utemiljøer. For alle brukergrupper, uansett alder, er det viktig 

https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-strategi-for-ein-gron-sirkular-okonomi/id2861253/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-200-s-20202021/id2850298/?ch=14
https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf


med god tilgjengelighet og universell utforming i byrommene, fra bolig til besøks- og 
oppholdssteder. Dette viser kommunen at de har tenkt på i arealstrategien i kommuneplanens 
samfunnsdel. Vi støtter også det kommunen skriver, at fellesskapsløsninger kan motvirke 
ensomhet. På lik linje med barn og ungdom har eldre og personer med nedsatt funksjonsevne 
behov for turveier, grøntområder og gode sosiale møteplasser. Vi viser til innsatsområdene i Alle 
trenger et trygt hjem (2021 - 2024), og til eldrereformen Meld. St. 15 (2017–2018) - Leve hele livet, 
der aldersvennlig stedsutvikling er en av hovedsatsingene. 
 
Vi viser også til CRPD artikkel 19 som handler om retten til et selvstendig liv og være en del av 
samfunnet. God arealplanlegging i kommunen er viktig for at personer med 
funksjonsnedsettelse, på lik linje med andre, skal kunne leve selvstendige liv og delta i 
samfunnet. Personer med nedsatt funksjonsevne skal på lik linje med andre kunne velge hvor og 
hvordan de bor. Vi bemerker at det ikke kommer fram at kommunen nevner mulige behov for 
omsorgsbygg som sykehjem eller omsorgsboliger til tross for økningen av eldre i kommunen. 
 
Vi viser til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering og regjeringens handlingsplan Bærekraft 
og like muligheter – et universelt utformet Norge 2021-2025, vedtatt 16. august 2021. Universell 
utforming og et integrerende samfunn for alle er viktig. Dette innebærer at kommunen i sitt 
arbeid med arealdelen må vurdere om universell utforming er ivaretatt. Dette innebærer fysiske 
hindringer, språk, syn, hørsel, miljøhemming, bevegelighet og psykisk helse. All arealbruk skal i 
hovedsak være slik at områder og bebyggelse kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig, 
jf. plan- og bygningsloven § 11-9. Arealdisponering, lokalisering og detaljutforming er eksempler 
på virkemidler som kan støtte opp om best mulig kvalitet og universell utforming for områder og 
bebyggelse.  
 
Universell utforming og CRPD, både når det gjelder omgivelser og bebyggelse, må løftes frem og 
sikres i planleggingen. Det er viktig at kommunen tenker universell utforming også når det 
gjelder tilgjengelighet av uteområder og transportmuligheter. Det vises til at det skal være en 
restriktiv parkeringspolitikk i sentrumsområder, og da må kommunen også ha løsninger for 
personer med funksjonsnedsettelser eller andre som er avhengig av å bruke bil. 
 
Vedrørende temaplaner 
Kommunen har flere temaplaner/planer som berører de samme bærekraftsmålene og 
utfordringer knyttet til folkehelse. Kommunen må sikre at de som jobber med de ulike 
temaplanene er kjent med hverandres jobb, slik at det blir en helhet med tanke på folkehelse. 
Mange temaplaner gir ikke automatisk bedre tjenester til innbyggerne. 
 
Medvirkning 
Barnekonvensjonen gir barn egne rettigheter, for eksempel rett til skole, helsehjelp, lek og fritid 
og at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Det skal legges til rette for tidlig involvering i 
planprosesser med fokus på barn og unges stemme, jf. rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn 
og unges interesser i planleggingen. For å motvirke diskriminering, skal arbeidet ha bredde og bidra 
til at marginaliserte grupper involveres. Leve hele livet vektlegger tilsvarende medvirkning for best 
mulig kunnskapsgrunnlag for å få med seniorperspektivene i planleggingen. 
 
Det er viktig at kommunale brukerråd involveres i planleggingen. Vi vil bemerke at planleggingen 
skal bidra til å sikre demokrati og medvirkning slik at alle som blir berørt, skal kunne delta og få 
mulighet til å uttale seg. Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning er nøkkelbegreper. 
 
Boligsosiale hensyn 
Vi ser at kommunen i høringsutkastet er bevisste på at boliger i tilknytning til kollektivknutepunkt 



vil kunne gi høye boligpriser som gjør det vanskelig for barnefamilier og førstegangsetablerere å 
komme inn i slike boliger. Byrom der folk skal bo bør ha et allsidig innhold og varierte tilbud. 
Folkehelseaspektet tilsier bl.a. at sosial inkludering i nærmiljøet bør være et viktig prinsipp, 
uavhengig av beboernes økonomiske evne. Prispress og høye kostnader i sentrum kan utgjøre en 
risiko for ulikhet og skiller i beboernes aktivitet og samvær. Vi støtter det kommunen uttaler, at 
de vil analysere dette fremover, samt utforske muligheter og virkemidler for sosiale boformer i 
boligutviklingen. Det nevnes også i forslaget til planprogram at en boligstrategi er under arbeid. 
Vi viser i anledning dette til nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken, Alle trenger et trygt 
hjem (2021–2024), og de boligpolitiske målene i kapittel 4 i Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging 2019-2023. 
  
Gravplasser 
Statsforvalteren er regional fagmyndighet i forbindelse med regulering av gravplasser og 
dessuten der slikt areal blir berørt. 
 
Vi anbefaler at det utarbeides en gravplassmelding (temaplan) der blant annet det forventede 
arealbehovet for gravplassene i kommunen blir vurdert. Dersom det eksisterer en slik melding, 
bør denne eventuelt revideres. Kommunen skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplass 
og skal selv, i samråd med gravplassmyndigheten, regulere slikt areal. 
 
Regulert areal til ny gravplass eller utvidelse av gravplass skal om mulig også omfatte en 
buffersone mellom gravplassareal og naboskap. Gravplass skal skjermes mot støy i samsvar med 
gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021. Ingen kan ha 
veirett over gravplass, det kan heller ikke være noen former for luftstrekk. Ved avsetting av nytt 
gravplassareal, vær oppmerksom på grunnforholdene, om de er egnet for gravlegging. Gravplass 
inngår ofte i et område med fredet/listeført kirke eller andre verneverdige kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap, slik at gravplassen/kirkestedet som hovedregel skal avsettes som 
hensynssone. Det kan være hensiktsmessig å benytte arealformålet «grav- og urnelund» 
istedenfor «offentlig eller privat tjenesteyting». Gravplassen er i praksis vanskelig å benytte eller 
omregulere til andre formål. 
 
Se også gravplassloven, gravplassforskriften, rundskriv Q-06/2020 Forvaltning av kirke, gravplass 
og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø (Barne- og familiedepartementet og Klima- 
og miljødepartementet) og Gravplassveilederen. 
 
Landbruk- og jordverninteresser 
Forslaget til planprogram viser at FNs bærekraftsmål, aktuelle nasjonale og regionale føringer for 
planleggingen og Statsforvalterens forventningsbrev for 2021, herunder føringer og 
forventninger knyttet til arealbruk, jordvern og masseforvaltning, skal legges til grunn for 
planleggingen. 
 
Videre skal de ti arealstrategiene fra samfunnsdelen legges til grunn for planleggingen, herunder 
et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark og en nullvisjon for tap av matjord. Prinsippene for 
arealnøytralitet i gjeldende arealdel skal videreføres. Dette innebærer at dyrka jord som tillates 
omdisponert skal kompenseres gjennom opparbeiding av erstatningsareal. Det understrekes at å 
unngå omdisponering er et prioritert tiltak for å oppnå arealnøytralitet, og at det skal utarbeides 
et arealregnskap som viser utviklingen over tid. 
 
Med dette som bakgrunn er vår vurdering at planprogramutkastet danner et godt grunnlag for å 
vektlegge og ivareta landbruks- og jordvernhensyn i planleggingen.  
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c2d6de6c12d5484495d4ddeb7d103ad5/oppdatert-versjon-alle-trenger-en-nytt-hjem.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-06-07-32
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1997-01-10-16
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forvaltning-av-kirke-gravplass-og-kirkens-omgivelser-som-kulturminne-og-kulturmiljo/id2815412/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forvaltning-av-kirke-gravplass-og-kirkens-omgivelser-som-kulturminne-og-kulturmiljo/id2815412/
https://www.gravplassveileder.no/


Naturmangfold 
Det er også gledelig av hensyn til naturmangfold at Nordre Follo har som mål å være 
arealnøytrale og føre arealregnskap. Dette er viktige virkemidler for å ta vare på kommunens 
naturverdier og biologiske mangfold. Det er positivt at kommunen utarbeider en egen 
kommunedelplan for naturmangfold, og vi forventer at konklusjonene fra planen innarbeides i 
arealplanen. Vi forutsetter også at de ti arealstrategiene fra samfunnsdelen legges til grunn for 
arbeidet med arealdelen. 
 
I henhold til BioFokus sin oppdaterte kartleggingsstatus for de tidligere Akershus-kommunene 
fra 2020, er Nordre Follo kommune hovedsakelig godt kartlagt for de fleste områder og de fleste 
naturtyper. Rapporten nevner at det i kommunedelplanen for naturmangfold for Ski kommune 
(2017) er pekt på behovet for bedre kartlegging av skog, raviner, insekter, buffersoner/korridorer 
og oppdatering av eldre registreringer. I de fleste tilfeller vil det være behov for supplerende 
kartlegging før beslutninger som fører til arealbruksendringer. Vi understreker at alle 
beslutninger skal bygge på et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag eller føre-var-prinsippet, og at det 
gjennom konsekvensutredningene må gjøres konkrete vurderinger av kunnskapsgrunnlaget. 
Både kunnskapen om naturmangfoldet som kan bli berørt, og kunnskapen om virkningene av 
tiltakene på dette naturmangfoldet skal vurderes. Økt befolkningsutvikling i Nordre Follo betyr 
økt press på naturen. Kommunen bør vurdere om verdifulle naturområder bør skjermes med 
hensynssoner.  
 
Ville pollinerende insekter er nevnt spesielt i nasjonale forventninger til kommunal og regional 
planlegging 2019-2023. Nylig har regjeringen også lansert Tiltaksplan for ville pollinerende 
insekter 2021-2028. Vi forventer at kommunen setter seg mål om å ta vare på pollinerende 
insekter, og viser til våre nettsider der vi har samlet mer informasjon om temaet. 
 
Vannmiljø og marint naturmangfold  
Kommuneplanens arealdel skal ivareta naturmiljøet i og langs vassdragene, sikre 
friluftsinteresser og hindre arealbruk og tiltak som fører til at miljømålene for vannkvalitet ikke 
nås eller at miljøtilstanden blir forringet.  
 
Forslaget til planprogram nevner sentrale overordnede føringer som også har betydning for 
vannmiljø, blant annet FNs 17 bærekraftsmål, Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023 og Statsforvalterens forventningsbrev for 2021 med føringer for 
kommunenes arealplanlegging der strandsone, vassdrag og vannkvalitet er tema.  
 
I vannforskriften § 4 står det at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
god kjemisk tilstand. Vannforskriften er fulgt opp gjennom regionale vannforvaltningsplaner som 
fastsetter konkrete miljømål. Ifølge vannforskriften § 29 skal regionale vannforvaltningsplaner 
legges til grunn for kommunenes planlegging og virksomhet. Regional plan for vannforvaltning i 
vannregion Glomma 2016-2021 er nevnt i planprogrammet. Denne er nå under oppdatering og 
skal i 2022 avløses av Regional vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion 2022-2027. Vi 
gjør oppmerksom på at regionale vannforvaltningsplaner fortsatt skal gjelde og ikke inngå i de tre 
nye regionale planene for Viken slik det står i forslaget til planprogram. 
 
Vi viser videre til at to tredeler av vannforekomstene i Nordre Follo kommune i dag ikke oppnår 
miljømålene etter vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen. I regjeringens 
nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av regionale vannforvaltningsplaner, brev av 19. 
mars 2019, står det at kommunens arealplanlegging er svært viktig for å nå målet om god tilstand 
i norsk vann. Gjennom arealplanleggingen skal kommunen ta nødvendige hensyn til vannmiljøet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/5797b01a43fa4cdd8b220afb3df68791/212216-kld-tiltaksplan-web.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/5797b01a43fa4cdd8b220afb3df68791/212216-kld-tiltaksplan-web.pdf
https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/naturmangfold/informasjon-til-kommunene-om-pollinerende-insekter/
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf


og de miljømålene som er fastsatt. Dette er forhold som må belyses og ivaretas i planarbeidet og 
komme tydeligere fram av planprogrammet, også som et utredningstema.  
 
Planlegging for nye inngrep og ny aktivitet må vurderes etter vannforskriften § 12 dersom dette 
kan gi påvirkninger som fører til en varig forringelse av tilstanden i vannforekomsten eller gjør 
det vanskeligere å oppnå miljømålene. Det fremkommer av Klima- og miljødepartementets nye 
presiseringer om bruk av vannforskriftens § 12 at det skal vurderes konkret om § 12 kommer til 
anvendelse ved utarbeidelse og behandling av kommuneplan. For planer eller tiltak som skal 
konsekvensutredes, skal vurdering etter vannforskriften § 12 samordnes med arbeidet med 
konsekvensutredning.  
 
Vi ber om at kommunen gjennom arealdelen fastsetter tilstrekkelige overordnede føringer og 
bestemmelser om at det i videre plan- og byggesaksarbeid skal redegjøres for hvordan nye tiltak 
og inngrep kan påvirke miljøtilstanden til en vannforekomst, og at dette må veies opp mot 
miljømålet til vannforekomsten.  
 
I forslaget til planprogram er det vist til arealstrategiene fra samfunnsdelen, blant annet at 
blågrønne strukturer, viktige naturverdier og økologiske funksjonsområder skal styrkes og sikres 
mot nedbygging og fragmentering. Nordre Follo kommune har verdifullt naturmangfold knyttet 
til vann og vassdrag, for eksempel edelkreps og dammer med amfibier. Videre er det verdifullt 
marint naturmangfold som bløtbunnsområder som må ivaretas i arealforvaltningen. Vi ber om at 
forslaget til planprogram er tydelig på at naturmangfold skal være et utredningstema i 
planarbeidet. Verdifulle områder for naturmangfold knyttet til vassdrag og sjø med tilliggende 
arealer må sikres mot uheldige inngrep gjennom arealformål med bestemmelser og 
hensynssoner, jf. statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. 
 
I forslaget til planprogram er regjeringens Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et 
aktivt friluftsliv nevnt. I tiltaksplanen står det at kommuneplanens arealdel er kommunenes 
viktigste verktøy for styring av arealbruken og avveie bærekraftig bruk og bevaring av arealer i og 
langs Oslofjorden. Tiltaksplanen har også klare forventninger til at tilførsler av næringsstoffer til 
Oslofjorden reduseres gjennom kommunale tiltak. Innsatsområder og tiltak knyttet til 
ivaretakelse av sårbare arter, utvalgte naturtyper og restaurering av naturverdier er også omtalt. 
Et av tiltakene er at Fiskeridirektoratet i samarbeid med kommunene skal etablere minst ett 
fredningsområde for hummer i hver kommune.  
 
Gjennom arealdelen fastsettes viktige bestemmelser om byggeforbud langs vassdrag, jf. plan- og 
bygningsloven § 1-8. Kommunen skal vurdere byggegrensene langs vassdrag ut fra en 
differensiert forvaltning som tar utgangspunkt i vassdragsverdier, brukerinteresser og arealbruk. 
Bredden på sonene må vurderes konkret ut fra vassdragets karakter, interesser som skal 
ivaretas, og hvilke forhold som forbys. Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag er nevnt i 
forslaget til planprogram og må legges til grunn for fastsetting av byggegrensene i deler av 
kommunen. Her skal det legges særlig vekt på å unngå inngrep som reduserer verdien for 
landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminne og kulturmiljø. 
 
Det er viktig å ivareta kantvegetasjonen langs vassdragene. Tap av kantvegetasjon er en 
utfordring som fører til økt avrenning av næringssalter, økt fare for elveerosjon og reduksjon i 
biologisk mangfold i og langs vassdragene. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal det 
opprettholdes kantvegetasjon, jf. vannressursloven § 11. Statsforvalteren er myndighet og kan gi 
dispensasjon fra bestemmelsen. Vi viser også til veileder fra NVE. Vannressursloven § 11 og plan- 
og bygningsloven plan- og bygningsloven § 11-11 nr. 5 gir kommunen mulighet til å fastsette 
bestemmelser for å sikre eller opprettholde kantvegetasjon langs vassdragene utover 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens--12/&data=04%7C01%7Cfmbulok@statsforvalteren.no%7C5d7912ca1720416e4da408d9484c9279%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637620316000300953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lw5X/+axFZIHDwuztnTEAJCXElNlOQU5fnd75SehlS0=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens--12/&data=04%7C01%7Cfmbulok@statsforvalteren.no%7C5d7912ca1720416e4da408d9484c9279%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637620316000300953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lw5X/+axFZIHDwuztnTEAJCXElNlOQU5fnd75SehlS0=&reserved=0
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_02.pdf


minimumskravene i vannressursloven, blant annet ved å fastsette minimumsbredde på 
kantvegetasjon. Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden presiserer også viktigheten av gode, 
flersjiktede kantsoner. 
 
Overvann 
Klimatilpasning og overvannshåndtering er et viktig utredningstema i forslaget til planprogram. 
Klimaendringer og utbygging med harde flater gir utfordringer for vannmiljøet, blant annet økte 
mengder overvann og fremmedvann til avløpsanlegg, økt erosjon, flom, skred og behov for 
forebyggende og avbøtende tiltak. Lokale løsninger med sammenhengende grønnstruktur og 
åpne vannveier i og rundt tettstedene kan dempe effektene av klimaendringer, redusere 
forurensninger og samtidig bidra til naturmangfold og opplevelser. Vi ser derfor positivt på at 
planbestemmelser om overvann skal gjennomgås som en del av arbeidet med arealdelen. Vi ber 
om at dette også omfatter bestemmelser om å vurdere gjenåpning og restaurering av bekker og 
bestemmelser for å hindre nye bekkelukkinger. NVE har nylig hatt ute på høring et forslag til 
rettleder for håndtering av overvann i arealplaner som kan gi nyttig informasjon. Vi anbefaler 
også Miljødirektoratets veileder om klimatilpasning. 
 
Avløp 
Klimaendringer, arealendringer og befolkningsvekst øker belastningen på kritisk infrastruktur, 
blant annet avløp. Vi viser til at flere vannforekomster i kommunen er påvirket av avløpsvann og 
ber om at avløp må være et utredningstema i planprogrammet. Avløp er viktig i planlegging av 
kommunens utvikling, både eiendom, fritidsboliger og næring. Utbygging må ikke gå på 
bekostning av kvaliteten på avløpsinfrastrukturen. 
 
Arealplanlegging må sees i sammenheng med avløpsinfrastrukturens kvalitet og kapasitet samt 
eventuelle behov for tiltak. Nye utbygginger må ikke skje i områder uten tilstrekkelig 
avløpskapasitet, eller på bekostning av tiltak satt i verk for å sikre at kommunen driver i tråd med 
krav for avløp gitt i eller i medhold av lov. Plan- og bygningsloven § 27-2 stiller krav til at avløp 
skal være sikret og i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av eiendom til 
bebyggelse. Kapasitet og kvalitet på avløpsinfrastruktur må derfor være utredningstema i 
vurderingen av eksisterende og nye utbyggingsområder. Rekkefølgekrav vil være et viktig 
virkemiddel i den forbindelse. 
 
Kommunen har flere roller i arbeidet med avløpsinfrastrukturen, både som planmyndighet, 
forurensningsmyndighet og eventuelt anleggseier. I planprogrammet står det at temaplan for 
vannmiljø og avløp er under arbeid og vil gi føringer inn i kommuneplanarbeidet. Vi ser positivt på 
at kommunen utarbeider en slik plan. God planlegging av avløpsinfrastrukturen skal sikre 
helsemessig betryggende forhold for vann og avløp og sikre at forurensning unngås. En god 
håndtering av kommunalt avløpsvann skal også sikre en best mulig ressursutnyttelse og at 
avløpssystemet blir utbygd og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt.  
 
Det er viktig at kommunen skaffer oversikt over tettbebyggelser slik dette er definert i 
forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k. Kommunen skal som en del av den årlige vurderingen, 
vurdere om etablert behandlingskapasitet for kommunalt avløpsvann står i forhold til beregnet 
potensielt utslipp fra tettbebyggelsen/kommunens del av tettbebyggelsen og med vedtatte 
planer om utbygging. Vi forventer at den informasjonen som er gitt i egenkontrollrapporteringen 
for 2020 blir brakt videre inn i arbeidet med arealplanlegging og temaplanen. Vi viser for øvrig til 
våre tilbakemeldinger i forbindelse med årsrapporteringen for 2020, for Nordre Follo 
renseanlegg IKS samt Nordre Follo avløpsnett tilknyttet Nordre Follo renseanlegg IKS. Vi veileder 
gjerne kommunen i det videre arbeidet med planlegging for avløpsinfrastruktur. 

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/a5702450-7982-4744-b4f7-bc488bcde8c0/201911550/3424005
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/klimatilpasning/veiledning-til-statlige-planretningslinjer-for-klimatilpasning/


 
Snødeponering 
Miljøvernmyndighetene har innført strengere krav til håndtering av overskuddssnø de senere år. 
Snø skal håndteres som forurenset materiale og smeltevannet skal slippes ut på en måte som 
ikke påvirker vannmiljøet negativt. Overskuddssnø kan ha negative påvirkninger dersom det 
deponeres i sårbare områder. Vi er derfor opptatt av at det etableres gode løsninger som sørger 
for at utslippet skjer under kontrollerte forhold. Kommunen må vurdere om det er behov for 
utredninger og arealmessige avklaringer på dette området.  
 
Støy 
Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Langvarig 
eksponering for støy øker risikoen for søvnforstyrrelser og hjerte- og karsykdom. Tilstrekkelig og 
uforstyrret søvn er avgjørende for god fysisk og psykisk helse, og for lite søvn er forbundet med 
utvikling av en rekke sykdommer og helsehelseplager. Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanleggingen ble nylig revidert og vi ber om at kommuneplanens arealdel ivaretar 
føringene i T-1442/2021. 
 
Kommuneplanen er et godt verktøy for å synliggjøre støy, avklare arealbruk og fastsette juridisk 
bindende bestemmelser. Vi viser til anbefalingene i M-2061 Veileder om behandling av støy i 
arealplanlegging som utdyper føringene i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. 
 
Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker risiko for støyplage 
og negativ helsekonsekvens. Dersom et støyutsatt område også har luftforurensning som også 
overstiger de anbefalte grenseverdiene i retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging (T-1520), bør det derfor tas særlig hensyn i planleggingen. 
 
Utvikling av boligområder i kommunen må sees i sammenheng med industri, avfalls- og 
anleggsvirksomhet, samt motor- og skytebaner. Støygrenser kan fastsettes i detaljreguleringer, 
men det er lite hensiktsmessig å opprette bebyggelse stadig nærmere støyende virksomheter. 
Dette vil skape konflikt mellom naboer og virksomheter som kan være viktige arbeidsplasser for 
folk, og gjerne også har en viktig samfunnsoppgave. Vi ber derfor kommunen om å tenke nøye 
igjennom plassering av støyende virksomhet i forhold til boligbebyggelse, og omvendt. 
 
Luftkvalitet 
Kommunen er forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet, og har ansvar for å sikre at kravene i 
forurensningsforskriftens kapittel 7 oppfylles. Kommunen skal ha oversikt over forurensnings- 
situasjonen i kommunen, og ved fare for overskridelser av grenseverdiene i § 7-6, skal 
kommunen påse at det utarbeides en tiltaksutredning. Dette gjelder selv om forurensningen 
stammer fra en kilde med en annen anleggseier enn kommunen. Det skal kunne dokumenteres 
at tiltakene i tiltaksutredningen samlet sett vil være tilstrekkelig for å sikre at grenseverdiene i § 7- 
6 overholdes. Kommunen har anledning til å pålegge den ansvarlige for forurensningen 
gjennomføring av plikter i forurensningsforskriften kapittel 7 knyttet til måling, beregning, 
tiltaksutredning og varsling. 
 
I retningslinje T-1520 er det gitt anbefalinger om hvordan lokal luftkvalitet bør hensyntas i 
kommunal arealplanlegging. Retningslinjen fraråder at områder som havner inn under rød sone 
benyttes til følsomt bruksformål som boliger eller helseinstitusjoner. Nedre terskelverdi for rød 
sone er sammenfallende med grenseverdiene i forurensningsforskriften, men retningslinjene er 
likevel strengere enn forskriften i form at grensen for rød sone tillater færre overskridelser av 
PM10 (som timesmiddel) per år, dvs 7 ganger/år (30 ganger/år i forurensningsforskriften). I 



motsetning til retningslinje T-1520 (som er anbefalinger), er bestemmelsene og grenseverdiene i 
forurensningsforskriften kap. 7 juridisk bindende. 
 
Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påse at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for planområdet. 
ROS-analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. Kommunen har selv et ansvar for å kvalitetssikre og godkjenne analyser i henhold til 
Sivilbeskyttelsesloven, forskrift om kommunal beredskapsplikt og plan og bygningsloven. 
 
Vi ønsker å informere om at en ren sjekkliste uten beskrivelser og vurderinger ikke er å anse som 
en ROS-analyse. Det må foretas vurderinger av sannsynligheter og konsekvenser med 
beskrivelser. ROS- analysen må inneholde vurderinger av både eksisterende risikoer knyttet til 
arealene i seg selv og hvordan en utbygging vil kunne påvirke risikobildet. ROS-analysen må også 
inneholde en referanseliste slik at informasjon kan kvalitetssikres og etterprøves ved behov. Det 
er også viktig at det foretas vurderinger av hvordan klimaendringer kan påvirke tiltak, samt om 
det må tas spesielle hensyn som må innarbeides i planbestemmelser, i plankart som 
hensynssoner med tilhørende bestemmelser eller som arealformål. Naturfarer som eksempelvis 
flom, skred og skogbrann, kan ha betydning for risikobildet tilknyttet arealdisponering. Det er 
også relevant å vurdere eventuelle virksomhetsbaserte risikoer som kan påvirke arealbruk, som 
eksempelvis ulykker, utslipp tilknyttet industri og brann. ROS-analysen må også samsvare med 
konsekvensutredningen. 
 
Vi synes det er positivt at kommunen skal trekke inn viktige temaer som tilpasning til 
klimaendringer, overvannshåndtering og grunnforhold i deres arbeid med kommuneplanens 
arealdel. Vi anbefaler at kommunens helhetlige ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven legges til 
grunn for utarbeidelse av ROS- analysen som skal foreligge etter plan- og bygningsloven. 
 
ROS-analysen bør utarbeides med bakgrunn i DSB sin veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging» fra 2017. 
 
Som kunnskapsgrunnlag oppfordrer vi kommunen til å bruke følgende:   
 

 Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017)  
 Klimahjelperen (DSB, 2015)  
 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling (KMD, 2018)  
 Byggteknisk forskrift (TEK17)  
 DSB sin kunnskapsbank med tilhørende kartløsninger 
 Veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter (DSB, 2016) 
 NVEs veiledere om flom og skred, samt NVEs kartløsninger 
 Klimatilpasning.no 

 
Masseforvaltning 
Nasjonale føringer 
Det er satt nasjonale mål om å utnytte ressursene mest mulig om ved å gjenvinne/ombruke 
overskuddsmasser mest mulig. Dette er også viktig for å sikre miljømessig bærekraftig 
arealforvaltning og redusere klimautslipp og forurensningsfare. 
 
Andelen av masser som gjenvinnes eller ombrukes bør derfor øke, og permanent mottak 
(deponering) bør forbeholdes masser uten ombruks- eller gjenvinningspotensial. Kommunen bør 



stille krav om at planer for massehåndtering inkludert ombruk, blir en del av plan- og 
byggesaksarbeidet i tidlige fase av infrastruktur- og byggeprosjekter. Hvilke kvaliteter av stein vil 
oppstå? Hva kan ombrukes? Det er viktig at dette gjøres før byggesaken behandles. Planen bør 
utformes i tråd med ressurspyramidens prinsipper om å prioritere reduksjon, ombruk og 
materialgjenvinning framfor utfylling og deponering. 
 
Det er nasjonale forventninger om at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som 
byggeråstoffer der dette er mulig. Dette kan redusere presset på bynære grus- og pukkressurser 
og behovet for massetransport. En helhetlig vurdering av massehåndtering i plansammenheng 
er et nyttig virkemiddel for å avklare dette. 
 
Helhetlig oversikt 
Det er viktig at kommunen har fokus på massehåndtering i sitt planarbeid og prøver å innhente 
nødvendig informasjon om planlagte utbyggingsprosjekter gir masseoverskudd eller 
masseunderskudd. Større infrastrukturprosjekter bør ha en massehåndteringsplan. Ombruk av 
masser bør først og fremst benyttes innenfor tiltaksområde eller i prosjekter med 
masseunderskudd. Opprettelse av massedeponier for å bli kvitt overskuddsmassene bør være 
siste alternativ. 
 
Dersom det likevel planlegges for nye massedeponier, er det svært viktig at kommunen gjør en 
egnethetsvurdering av arealet med hensyn til naturmangfold, jordvern, matproduksjon, 
kulturlandskap, friluftsliv, klimautslipp, forurensningsfare og områdestabilitet. Faren for erosjon 
og avrenning er stor ved oppfylling av masser. Naturmangfoldlovens prinsipper §§ 8-12 skal 
legges til grunn i alle vedtak. Vi gjør oppmerksom på at alle overskuddsmasser defineres som 
næringsavfall, uavhengig av om massene er å anse som forurenset eller ikke, og 
forurensningsloven stiller krav til håndtering av slike masser, dette gjelder også mellomlagring av 
slike masser. Vi viser til Miljødirektoratets veileder M-1243 om mellomlagring og sluttdisponering 
av jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Såkalte massedeponier vil i mange tilfeller være å 
anse som avfallsanlegg som krever tillatelse til forurensning fra Statsforvalteren etter 
forurensningsloven § 29, jf. § 11. 
 
Kommunen må også være bevisst på å sikre en samordnet ressursutnyttelse ut over sine 
kommunegrenser. 
 
Kommunen bør i reguleringen sikre nødvendige tiltak for å sørge for at avfall gjennomgår 
forberedelser for ombruk, resirkulering eller annen gjenvinning – slik avfallshierarkiet legger opp 
til – og på en slik måte at dette ikke kan føre til skade for menneskers helse eller miljøet. 
 
Krav til massehåndtering i kommuneplan 
Vi mener at kommuneplanen burde ha krav til reguleringsplan for tiltak som er omfattet av plan- 
og bygningsloven § 20- 1 første ledd, vi tenker særlig på bokstav k om vesentlig terrenginngrep. 
 
Eventuelt burde det være egne bestemmelser som ivaretar massehåndtering, f.eks.: 

 For tiltak som innebærer masseforflytning av et større omfang, som etablering av 
deponier og bakkeplanering, kreves alltid reguleringsplan. 

 Massedeponi, bakkeplanering og andre tiltak som i vesentlig grad endrer landskapet og 
kan ha konsekvenser for landskapsbilde, eller biologisk mangfold krever reguleringsplan 
før gjennomføring. 

 
Overordnet burde kommunen også: 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-naringsliv/massehandtering/disponering-av-jord-og-stein-som-ikke-er-forurenset/


 Avklare områder som kan egne seg for håndtering/sortering for forberedelse til ombruk 
og/eller materialgjenvinning av ikke-forurensede overskuddsmasser i kommuneplanens 
arealdel, både ikke-forurensede naturlige masser og inerte masser. 

 Avklare om kommunen har områder som egner seg for deponi eller utfylling. 
 
Grunnforurensningslokaliteter  
Nordre Follo har per i dag ingen registrerte anlegg for sluttbehandling i deponi. Det er registrert 
to nedlagte deponi i kommunen. Disse ligger i grunnforurensningsdatabasen til Miljødirektoratet 
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ og er Oksrud (ID 417) og Paddetjern (ID 418). 
Miljødirektoratet anbefaler generelt at det ikke bygges boliger, sosial infrastruktur (barnehager, 
skoler og helse- og velferdsbygg) eller næringsbygg (f.eks. kontorer, industri, lager) på nedlagte 
deponier hvor det er gassdannelse eller i randsonen til disse deponiene. Se veileder M-1780: 
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1780/m1780.pdf 
 
 
 
Ellers viser vi til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens forventningsbrev 
for 2021, datert 28. januar 2021, og tilhørende vedlegg med forventninger til kommunal 
arealplanlegging. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  
 
Vi ser frem til å følge planarbeidet med kommuneplanens arealdel for Nordre Follo kommune, og 
ber om å bli holdt orientert videre.  
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