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1 Riise, 27.10.2021 

Innspill til planprogram og kommuneplan for Nordre Follo kommune – 

fra gbnr. 235/40, Riise.  
    

 

Innledende: 

Det vises til planprogrammet vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune i 

forbindelse med ny reguleringsplan, samt vårt "Skjema for arealinnspill til 

kommuneplan for Nordre Follo" som dette dokumentet er et bilag til. Som kjent har vi 

innspill til planprogrammet, som går ut på endring av formål. Innspill og begrunnelse vil 

beskrives i detalj i det følgende.  

 

 

Faktiske forhold: 

 

Litt historikk og bakgrunn vil være nødvendig. Den 16. februar 1999 ble hjemmelen til 

Svartskogveien 9 med gbnr. 235/40 overført til Svein Riise. Eiendommen ligger i et 

område som heter Bålerud. Aktuelle eiendom og Bålerud-området var på dette 

tidspunktet regulert til bolig. Området hadde da ingen reguleringsplan, og har derfor 

vært uregulert, med unntak av diverse kommuneplaner. Dette gjaldt inntil 2015.  

 

Siden1965 har videre kommunen unnlatt å etablere offentlig vann og avløp i området. 

Noen av boligene forsynes lokalt gjennom private brønner. Avløpet håndteres med 

private oppsamlingstanker eller små renseanlegg. Manglende offentlig, felles opplegg for 

VA har resultert i byggestopp for mange tomter i området, slik at grunneierne har mistet 

retten til å utnytte eiendommene. Derfor har heller ikke Riise fått bygget ut sin eiendom.   

 

I kommuneplanen fra 2007 var Bålerud avsatt til LNF-område med spredt boligbygging. 

Dette innebar mulighet for etablering av ny bebyggelse og utvidelse av eksisterende 

bebyggelse innenfor de rammer som var gitt i bestemte planbestemmelser. På grunn av 

verneinteresser og mangel på infrastruktur, hadde som nevnt utbygging vært sterkt 

begrenset de siste årene. Det forelå ingen reguleringsplan for området, og spørsmål om 

fradeling av tomter og bygging av nye boliger har vært styrt gjennom bestemmelser og 

retningslinjer i kommuneplanens arealdel. 

 

Den 06.10.09 vedtok Utvalg for miljø og plan (UMP) at kommunen skulle utarbeide 

forslag til planprogram for en områderegulering på Bålerud.  
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Det ble vedtatt et midlertidig forbud mot tiltak (bygge- og deleforbud) av UMP den 

15.12.09. Forbudet omfattet deling av eiendom og alle søknads- og meldepliktige bygge- 

og anleggstiltak innenfor et fastsatt område, og aktuelle eiendom var omfattet av 

forbudet. Unntatt fra forbudet var eiendommene gnr./bnr. 35/161, 35/163 og 35/134 

og 32/78. Forbudet skulle gjelde frem til reguleringsplan for Bålerud ble vedtatt. 

 

Kunngjøring av oppstart av planarbeid skjedde den 24.06.2010. Det var anledning for 

innbyggerne å komme med merknader til planarbeidet. Denne sjansen benyttet Riise seg 

av, da de så at tendensene i planarbeidet ville få svært negativ påvirkning på deres 

eiendom. De sendte derfor inn et dokument med merknader til forslag til 

områderegulering og rapport om vann- og avløpsløsninger for Bålerud-, Rødsten- og 

Bekkenstenområdet den 30.11.2012.  

 

 Vedlegg 1: Merknader fra Riise datert 30.11.2012. 

 

Som det fremgår av merknadene, ønsker Riise at deres eiendom (gbnr. 235/40) ikke 

skal reguleres til LNF2 slik det var foreslått, men reguleres til B1 (boligformål). Det har 

tidligere vært sendt merknader for å få bebygge hele eller deler av eiendommen, men 

dette var ikke mulig på grunn av mangelfullt VA-anlegg for området. Som beskrevet 

synes tomten å ha liten konflikt, samt at den anses som en naturlig del av resten av B1 

(gul markering på kartet nedenfor på side 3).  

 

Parallelt med reguleringsarbeidet ble det jobbet med løsninger for å få på plass et 

velfungerende vann- og avløpssystem for blant annet Bålerud. Dette hadde tidligere 

vært et hinder for utbygging av området. UMP behandlet 4.9.2012 forslag til VA-løsning 

på Bålerud, og det ble vedtatt å legge en rapport med utredninger på høring. Det ble til 

slutt, i 2015, besluttet å bygge ut offentlig vann og avløpssystem, til erstatning for privat 

vannforsyning og tette tanker. Dette skal stå klart høsten 2022. 

 

Etter flere behandlinger og offentlig ettersyn hva gjaldt reguleringsplan, ble "Regulering 

av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet" endelig vedtatt og trådte i kraft den 

30.06.2015. Da ble aktuelle eiendom (gbnr. 235/40) endelig vedtatt regulert til LNF2, 

det vil si landbruks-, natur- og friluftsområde. De øvrige eiendommene som allerede var 

bebygget, ble regulert til "boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse". Som det 

fremgår av plankartet tilknyttet områdereguleringsplanen, er alle andre tomter rundt 

Riise sin eiendom regulert til bolig. Dette gjelder også tomter som på det tidspunktet 

ikke var bebygget. Se utklipp, neste side, der grønne areal er LNF mens gule er bolig. 

Aktuelle eiendom er markert med et rødt kryss. Merk for øvrig at der er mer bebyggelse 

i området enn det som framkommer av utklippet. Viser til bilag 2 for oppdatert kart. 
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Planarbeidet har tatt lang tid og fått mye oppmerksomhet, nettopp på grunn av den 

strenge og etter vårt syn ubegrunnede utbyggingsbegrensningen. At noen få tomter i 

området er regulert til LNF, og som dermed blir forskjellsbehandlet fra andre tomter, er 

kontroversielt, og bør vurderes på nytt under arbeidet med ny kommuneplan. 

Kommunen er avskåret fra usaklig forskjellsbehandling, og vi kan ikke se noen gode 

grunner til at Riise sin eiendom skal være regulert til LNF når de fleste andre tilsvarende 

tomter er regulert til bolig.  

 

 

2. Forslag til endringer og begrunnelse 

 

Svartskogveien 9 med gbnr. 235/40 er i dag regulert til LNF2, uten at dette er forankret 

eller begrunnet i viktige hensyn. Avgjørelsen om å regulere akkurat Riise sin tomt til 

LNF, mens området for øvrig er regulert til bolig, fremstår som vilkårlig og uheldig. Vi 

mener derfor at det, gjennom arbeid med ny kommuneplan, bør gjøres en ny vurdering 

av om eiendommen bør endre formål til bolig slik det har vært tidligere.  

 

For det første er ikke eiendommen, slik det er i dag, nødvendig for allmenheten, da det 

verken går turstier eller annet over eiendommen. Det er kun tett skog på tomten, og 

ingen ferdes over eiendommen eller benytter den. Det er en dårlig utnyttelse av tomten 

slik den står i dag, og er ikke forenelig med hensynet til bærekraft og samfunnsnyttighet.  

 

Videre medfører eiendommens utforming og beliggenhet at den ikke egner seg til LNF-

formål overhodet. Den er såpass bratt at det aldri vil bli aktuelt å benytte eiendommen 

til friluftsområde, slik som turvei eller annen tilsvarende bruk. Ei heller egner tomten 
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seg for landbruk, da det ikke er mulig å dyrke mark eller tilsvarende på en så bratt tomt. 

Slik sett egner faktisk ikke tomten seg til LNF i det hele tatt. Det er heller ikke, så vidt oss 

bekjent, gjort noen funn av verneverdige arter eller liknende som gjør det nødvendig å 

beholde tomten ubebygget. Uansett kan man bevare store deler av vegetasjonen på 

eiendommen, selv om man bygger bolig helt nede ved veien. Det er en stor tomt. Det er 

ikke tiltenk omfattende bygging på eiendommen, annet enn bolig/fritidsbolig.  

 

Et annet viktig argument for at eiendommen burde endres til bolig-formål, er at de fleste 

andre tomtene i området er regulert til bolig. Som man ser av kartet ovenfor, er hele 

området generelt preget av utbygging, og det er mye boliger og fritidsboliger i området. 

Noen av eiendommene ble bebygget før byggeforbudet kom, og de som ikke rakk å 

bygge ut før dette, blir urettmessig straffet for dette nå.  

 

Når det er sagt, er det heller ikke alle eiendommene som nå er regulert til bolig, som har 

bebyggelse. Et godt eksempel på dette tomten markert med blått nedenfor. Som man ser 

av kartet ligger denne helt inntil tomten til Riise. er gbnr. 235/196. Dette er 

eiendommen markert med blått på kartet nedenfor.  

 

 

 
 

 

Denne eiendommen er regulert til bolig. Eiendommen er såpas stor at det er trolig vil 

kunne bli solgt til utbyggere som målgruppe. Det er dermed utvilsomt at det i fremtiden 

vil bli flere boliger på nabotomtene. Det ligger blant annet flere eiendommer ute til salgs 

på Finn.no i skrivende stund, herunder er gbnr. 235/188. Da gir det enda mindre mening 

at eiendommen til Riise skal ligge midt i et utbygget område, og ikke kunne bebygges 
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men kun bestå av tett vegetasjon. Som nevnt kan heller ikke tomten benyttes av 

allmennheten til friluft, og har ingen funksjon slik det er nå.  

 

Arbeidet med offentlig vann- og avløp ble påbegynt i den hensikt at området på Bålerud 

skal være prioritert for utbygging de kommende årene. Selv om området ikke er avsatt 

som satsningsområde for utbygging i planprogrammet til ny kommuneplan, er det lite 

tvilsomt at området opprinnelig har vært tiltenkt utbygging for boliger og fritidsboliger. 

Det er også lagt til rette for dette med nytt VA-anlegg, og annen infrastruktur.  

 

Eiendommen egner seg videre godt til bolig/fritidsbolig, da man har enkel adkomst til 

vei, endringen vil ikke medføre ytterligere behov for infrastruktur, kollektivtransport, 

skole- og kulturtilbud eller liknende.  

 

Videre er det som kjent et pågående prosjekt om å få på plass offentlig vann- og 

avløpsanlegg i området, og dette skal være klart høsten 2022. Anlegget vil ligge under 

bakken i selve Svartskogveien, helt inntil eiendommen til Riise. Det vil bli etablert kum i 

nær tilknytning til eiendommen, dette er allerede avklart. Denne side kan helt enkelt 

ikke se noen gode argumenter for at tomten skal forbli regulert til LNF-formål. 

Endringen vil ikke medføre noen ulemper for allmenheten, snarere tvert imot vil 

bolig/fritidsbolig medføre et mer helhetlig preg i området og føye seg inn i rekken av 

øvrig bebyggelse. Slik det fremstår nå, er det forskjellsbehandling og lite kontinuitet som 

gjennomsyrer reguleringen.  



 
1 Riise, 27.10.2021 
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Skjema for arealinnspill til kommuneplan for Nordre Follo 

Dette skjemaet 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 

planprogrammet vedtatt av formannskapet i Nordre Follo kommune xx.xx.2021.    

• Når arealinnspillene har kommet inn vil kommunen vurdere om de 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-analyse 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 arealinnspillet 

Område: 

Adresse: 

Gnr/bnr 

Forslagsstiller: 

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

Områdets størrelse i m2 

Beskrivelse/dagens bruk 

Formål i gjeldende kommuneplan 

Hensynssone i gjeldende kommuneplan 

Foreslått arealformål 

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

Er området bebygd/delvis bebygd/ubebygd? 

Potensiell konflikt med annen arealbruk eller 
aktivitet?  

Svartskogveien 9
235/40
Sigrun og Svein Riise

6344,1 m²
Ubebygd tomt, benyttes ikke 

Området rundt er bebygd

Ja, området har tidligere vært regulert 
til bolig, før det ble regulert til LNF

LNF (Landbruk, natur og friluft)

Bålerud 

LNF
Ikke en del av hensynssone 

Bilag 2, eiendommen markert med rødt 
ønskes endret fra LNF til boligformål 

Nei, øvrige eiendommer rundt er 
bebygget og benyttes til bolig/fritid
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Samfunnsforhold 

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

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

Transportbehov, kollektivdekning, 
- Innenfor 1 km fra Ski stasjon og Kolbotn stasjon?
- Høyfrekvent busstilbud (hvor hyppige avganger)?

Trafikksikkerhet og trafikkmengde, trafikale 
konsekvenser 

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

Nærmiljø og lokalsamfunn 
- Avstand til dagligvare og tjenester
- Avstand til møteplasser (formelle/uformelle)
- Hvilke målgrupper retter tiltaket seg mot?
- Hvordan bidrar tiltaket til utvikling av

lokalsamfunnet?

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

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

(fjernvarme, fiber) og renovasjon

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

Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 
Se også miljø og naturressurser 

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

- Overvannsanlegg (overordnet beskrivelse)

Trafikk  
Vurdering av dagens trafikksituasjon og konsekvenser av 
økt belastning.  

Miljø og naturressurser 

Forurensning og klimagassutslipp 
- Fører tiltaket til støy og forurensning?

Støy 
- Ligger tiltaket innenfor gul eller rød støysone?

Grunnforhold 

Gjeldende arealdeler har vedtatte mål om 
arealnøytralitet, det vil si å gjenbruke og 
fortette områder som allerede er utbygd, 
framfor å bygge ned natur.

Nei 

Området er utbygget allerede, og endringen 
medfører ikke økt transportbehov 

Området er utbygget allerede, og endringen 
medfører ikke økt trafikkmengde, eller andre 
trafikale konsekvenser. Det er kun snakk om 
en bolig til av mange i området. 

Dette er nå på plass, og etablert og  
tilrettelagt for bygging av bolig/fritidsbolig i 
området. 

Endring av formål fra LNF til bolig på aktuelle 
eiendom vil ikke medføre noen endringer og 
behov med tanke på disse forholdene. Det vil 
kun medføre en ny bolig som føyer seg inn i 
rekken av resten i området. Endringen vil 
medføre bedre utnyttelse av eiendommen. Den 
er i dag ikke i bruk, og vil heller ikke bli det 
dersom man ikke kan bygge bolig der. Det vil 
være lite samfunnsnyttig å ikke utnytte tomten. 

Tiltaket/endringen endrer ikke på dette 
eller krever ytterligere behov

Tiltaket/endring av formål vil ikke 
endre på dette eller krever ytterligere 
behov

Tiltaket/endringen av formål vil ikke 
endre dagens trafikksituasjon eller få 
konsekvenser for trafikken 

Nei 

Nei  

Ikke flomutsatt jf. temakart 7 

Overvann, drenering og liknende vil 
etableres på alminnelig måte ved 
boligbygging 
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- Ligger tiltaket under marine grense?
- Er det registret kvikkleire innenfor området?
- Ligger tiltaket i hellende terreng?
- Medfører tiltaket endringer av grunnvannstand?
- Forurenset grunn i området

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

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

Naturmiljø (naturmangfold) 
- Hvordan berører tiltaket naturverdier,

artsobservasjoner og vilttrekk?

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

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

Rekreasjon og friluftsliv 
- Berører planforslaget friluftsområder,

grønnstruktur, turområder og turstier?

Kulturminner, kulturmiljø og landskap 
- Berører tiltaket bevaringsverdige bygg og

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

Eventuelle andre vurderinger: 

Se Bilag 1 for beskrivelse og argumentasjon for tiltaket/forslag til endring
Se bilag 2 for kart  

I og med at eiendommen står tom i dag og 
ikke benyttes til noe, i påvente av å få lov til 
å bygge der, vil forslaget til endring fra LNF-
formål til bolig ikke medføre noen 
omdisponering og heller ikke berøre myr etc. 

Samme som ovenfor, tiltaket vil ikke berøre 
naturverdier. Dersom man får tillatelse til å 
bygge på eiendommen, må noe skog fjernes, 
men dette anses ikke som verneverdig/
naturverdier i den forstand. Brukes ikke i dag 

Nei 

Eiendommen 100-130 meter fra sjøen. 
Tiltaket berører ikke 100-metersbelte 
Tiltaket har ikke konsekvenser for 
drikkevannet eller påvirker 
vannmiljøet 

Det er ikke turområde på tomten som 
formål søkes endret for. Imidlertid må 
noe trær og vegetasjon fjernes dersom 
man skal bygge på eiendommen. 

Nei 


