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Nordre Follo - Uttalelse til oppstart av planarbeid og høring av utkast til 
planprogram for kommuneplanens arealdel 2023 - 2034  
 

Vi viser til brev datert 2.9.2021 med varsel om oppstart av planarbeid og høring av utkast til 
planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2034. 

Bakgrunn 
Kommuneplanens samfunnsdel for Nordre Follo ble vedtatt desember 2019. Den peker ut fire 
satsingsområder med mål og strategier, samt ti arealstrategier som gir føringer for 
utbyggingsmønsteret og framtidig arealbruk. 

Ski og Oppegård kommune (nå Nordre Follo kommune), vedtok sine arealdeler i 2019 som 
gjelder inntil ny felles arealdel for Nordre Follo blir vedtatt. Gjennom planstrategien for 
Nordre Follo, vedtatt april 2020 besluttet kommunestyret at samfunnsdelen skal gjelde for 
kommunestyreperioden, mens kommuneplanens arealdel rulleres med oppstart i 2021. 

Det er ventet økt boligbygging i kommunen, blant annet som følge av Follobanen som åpner i 
2022. Kommunen har store arealreserver til boligformål. Det vises til målene for 
samfunnsutviklingen og en bærekraftig økonomi, og betydningen av tydelig prioritering av 
utbyggingsområder, som kan innebære at noen arealer til utbyggingsformål bør tas ut av 
arealdelen.  

Overordnet vurdering 
Varselet og forslaget til planprogram er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional 
planmyndighet, forvalter av fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og 
prosessmyndighet etter vannforskriften. Vi vurderer at forslaget til planprogram er oversiktlig 
og et godt utgangspunkt for det videre planarbeidet. 

Viken fylkeskommune viser til våre tidligere merknader til samfunnsdelen og planstrategien 
og har følgende merknader til varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av 
planprogrammet for kommuneplanens arealdel: 

Medvirkning 
Det er positivt at kommunen ser betydningen av innbyggermedvirkning og at det legges opp 
til en bred medvirkningsprosess. Tidlig involvering kan bidra til forankring og eierskap til 
planen hos innbyggerne, og synliggjøre potensielle konflikter som kan ha konsekvenser for 
realisering av framtidige planer. Medvirkningstiltakene som er nevnt, er imidlertid lite egnet 
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for dialog, mer for å gi informasjon. Blant annet er sosiale medier utfordrende som plattform, 
da flere kvier seg for å delta der. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 5.1 har kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.  
Erfaringsmessig kan den flerkulturelle befolkningen være vanskelig å nå, og vi anbefaler å 
involvere kommunens innvandrere og innvandrerorganisasjoner. 

Medvirkning i tidlig fase kan imidlertid være krevende, og kommunen bør stille seg 
spørsmålet om hvorfor de ønsker å involvere innbyggerne og hvilke grupper det er særlig 
viktig å hente innspill fra. Det kan være lurt å utarbeide en medvirkningsplan som følges opp 
gjennom hele planprosessen. Her er et eksempel fra Bane Nor. 

Det er positivt at Barnetråkk er nevnt som medvirkningsmetode. Oversikten på Barnetråkk-
nettsiden viser at det er gjort mange registreringer i kommunen siden 2015, den siste i 2020 
(Greverud skole). Vi anbefaler å samle innsikten fra allerede gjennomførte tråkk, og eventuelt 
supplere med nye for mer oppdatert kunnskap. I tillegg er Gjestebud en vel anvendt og god 
metode for å engasjere et mangfold av interesser. For flere verktøy og aktiviteter for å favne 
bredden i kommunens befolkning, viser vi blant annet til Folketråkk-veilederen (DOGA), som 
anbefaler ulike verktøy og metoder for medvirkning i ulike faser av en planprosess.  

Vi oppfordrer samtidig kommunen til å melde planarbeidet opp til drøfting i regionalt 
planforum i god tid før planen legges ut til offentlig ettersyn. 

Regional planstrategi og regionale planer 
Det er positivt at regional planstrategi og gjeldende regionale planer for Akershus er trukket 
frem som førende for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Vi imøteser Nordre Follo 
kommunes deltagelse i prosessene med å utarbeide de tre nye regionale planene for Viken 

FNs bærekraftsmål som rammeverk 
Regional planstrategi for Viken 2020-2024 fremhever at det regionale plansystemet skal legge 
FNs bærekraftsmål til grunn og bidra til utvikling innenfor planetens tålegrense. 

Nordre Follo kommune har innarbeidet FN’s bærekraftsmål i vedtatt samfunnsdel. 
Bærekraftsmålene er også tydeliggjort i planstrategien. Dette legger et godt grunnlag for 
arealdelen og må følges opp. 

Samordnet areal- og transportplanlegging 
Ett av hovedmålene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. 

For å nå målene i den regionale planen er det nedfelt retningslinjer (R1-R19) for kommunens 
planarbeid gjennom rollen som arealmyndighet. Retningslinjene skal også følges opp av 
transportetatene og fylkeskommunen. Vi vil spesielt trekke frem følgende: 

https://www.banenor.no/contentassets/d88b455ab7f741d5aa2204732d031cad/10.-kommunikasjons--medvirkningsplan.pdf
https://www.barnetrakk.no/
https://www.barnetrakk.no/kart/#map=9/268178.68/6630092.84/
https://doga.no/verktoy/folketrakk/folketrakk-veilederen/metoder/gjestebud/
https://doga.no/verktoy/folketrakk/folketrakk-veilederen/
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Dimensjoneringsgrunnlag for vekst (R2) 
Det er en forventning om at kommunen utarbeider et dimensjoneringsgrunnlag for vekst i 
kommunen frem mot 2030. 
 
I planprogrammet 4.1. Klima og miljøvennlig by og stedsutvikling, står det at kommunen har 
store arealreserver til boligformål. Samlet potensiale er anslått til ca 14 000 boenheter. Det 
betyr en boligreserve for de kommende 35 årene. Kommunen vil gjøre en riktig prioritering av 
utbyggingsrekkefølgen, og i tråd med arealnøytralitet er det vedtatt at alle områder som er 
helt eller delvis ubebygde skal vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanens arealdel. 

Fylkeskommunen støtter dette. 

Vekstfordeling (R3, R4) 
I tråd med regional plan for areal og transport forventes det at minimum 90 prosent av bolig- 
og arbeidsplassveksten i kommuner med regionale byer skjer innenfor prioriterte 
vekstområder. I Nordre Follo kommune er Ski regional by og Kolbotn prioritert tettsted. 
Bybåndet strekker seg fra Oslo til Ski. 

Den regionale planen påpeker blant annet følgende (s.25): 
«Konsentrert vekst til noen prioriterte byer og tettsteder er av stor betydning for å utvikle mer 
sammensatte og innholdsrike steder med attraksjonskraft. Særlig i spredtbygde deler av 
Akershus er det viktig å bygge opp tilstrekkelig kundegrunnlag. Flere boliger og et bredt utvalg 
av arbeidsplasser og handels-, tjeneste- og fritidstilbud vil gjøre at flere kan gå og sykle til 
daglige gjøremål, og gi grunnlag for bedre kollektivtilbud.» 

Dette ivaretas i kommuneplanens samfunnsdel, der det står at Ski skal utvikles som regional 
by og ta den største delen av veksten sammen med Kolbotn. God infrastruktur og nærhet til 
kompetansemiljøer i Oslo og Ås kan også gjøre Nordre Follo attraktiv for næringslivet.  

Dette følges opp i kommunens arealstrategi, der det står at Nordre Follo styrer 
boligbyggingen mot fortetting i prioriterte utbyggingsområder, med hovedtyngden av veksten 
i Ski, på Kolbotn og i gangavstand fra jernbane og områder med høyfrekvente bussruter. I 
tillegg står det at veksten skjer innenfra og ut, med høyest arealutnyttelse nær 
jernbanestasjoner i Ski og på Kolbotn.  

Videre står det at de små tettstedene i kommunen skal ha en vedlikeholdsfortetting, slik at de 
kan videreutvikles som bærekraftige lokalsamfunn. Her er det viktig at utviklingen begrenses 
til det som er tilstrekkelig for å sikre gode og stabile bomiljø og skjer innenfor rammene av 
kommunens dimensjoneringsgrunnlag for vekst. Utvikling utenfor prioriterte vekstområder 
bør skje innenfor allerede etablerte byggeområder, og det bør også her legges til rette for en 
utvikling som bygger opp under kollektivtransport og bruk av sykkel og gange. 

Vurdering av områder i gjeldende kommuneplan (R5) 
Det er en forventning at områder avsatt til utbygging i gjeldende kommuneplan, som ikke er 
regulert, og som ikke er i tråd med mål, strategier og retningslinjer i regional plan for areal og 
transport, vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Eventuell videreføring 
av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan forventes begrunnet. 
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I planprogrammet 4.1. Klima og miljøvennlig by og stedsutvikling, står det at kommunen har 
store arealreserver til boligformål. Samlet potensiale er anslått til ca 14 000 boenheter. Det 
betyr en boligreserve for de kommende 35 årene. Kommunen vil gjøre en riktig prioritering av 
utbyggingsrekkefølgen, og i tråd med arealnøytralitet er det vedtatt at alle områder som er 
helt eller delvis ubebygde skal vurderes på nytt ved rullering av kommuneplanen arealdel. 

Dette er i tråd med RP-ARP og støttes av Fylkeskommunen. 

Rett virksomhet på rett sted (R10) 
Den regionale planen beskriver at lokalisering av alle typer arbeidsplasser, handel og tjenester 
bør skje etter prinsippet om rett virksomhet på rett sted. Rett lokalisering av arbeidsplasser 
bidrar til redusert vekst i transportarbeid, effektiv arealbruk, styrking av de prioriterte 
vekstområdene, god utnyttelse av kollektivtransporten og at virksomheter med behov for 
rimelige arealer og nærhet til hovedtransportnettet lokaliseres utenfor tettbebyggelsen. 

Fylkeskommunen forventer at prinsippet om rett virksomhet på rett sted legges til grunn for 
kommunens videre planarbeid, og viser til kommunens arealstrategi pkt 4 som sier at 
virksomheter med mange arbeidsplasser, detaljhandel og publikumsvirksomheter lokaliseres i 
sentrum eller mest mulig tilgjengelig til fots mellom sentrum og funksjonene. 

Grønn grense (R8) 
Det står i kommunens arealstrategi at markagrensa ikke skal endres, og at nærturområder, 
områder for bynært friluftsliv og grønnstrukturene i sentrum ivaretas, prioriteres og styrkes.  

Dette er positivt. Fylkeskommunen viser i den forbindelse til Veileder Grønn grense, som 
følger opp intensjonene i den regionale planen og viser hvordan kommunene kan planlegge 
for en konsentrert utvikling. Veilederen gir en anvisning til å styre framtidig vekst til de 
prioriterte vekstområdene ved å definere en GRØNN GRENSE i kommuneplanens arealdel. 
Dette er en oppgave for kommunene som er satt opp i handlingsprogrammet i den regionale 
planen (H3). 

Arealregnskap 
Det er positivt at kommunen deltar i to pilotprosjekter med Viken fylkeskommune og 
OsloMet-NIBR for å utvikle en god metodikk for arealregnskap. 

Folkehelse 
Fylkeskommunen er opptatt av at det på folkehelseområdet jobbes kunnskapsbasert, 
helhetlig og systematisk. Vi berømmer derfor kommunen for å legge både folkehelse og 
samfunnssikkerhet til grunn for all kommunal arealplanlegging samt sette tydelig krav til 
vurdering av eventuelle konsekvenser ved tiltak (nye byggeområder mm) på både miljø, 
samfunn og folks helse for å sikre en god og helsefremmende stedsutvikling. Helse er ikke 
bare et resultat av individuelle forhold og levevaner, men påvirkes av levekår og strukturelle 
forhold som inntekt, arbeid, oppvekst og utdanning, samt bo- og nærmiljø.  

Positivt i et folkehelseperspektiv er det også at det grønne snittet og naturområder skal 
bevares, og at kommunen ved fortetting har fokus på utvikling av gode alders- og 
familievennlige boenheter, fellesområder og sosiale møteplasser. Det samme gjelder 
vektlegging av tilgang på områder både for rekreasjon og fysisk utfoldelse nær der folk bor og 

https://viken.no/_f/p1/ic7fde892-61a8-4481-85bb-973b93008db1/afk-gronn-grense-i-regional-plan-web.pdf
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i tilknytning til kommunale skoler og barnehager også når det kommer til areal. 
 
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 
Nordre Follo kommune viser god forankring av bærekraft i kommuneplanens arealdel. 
Behovet for tilgang til grønnstruktur og anlegg og sosiale møteplasser i nærmiljø for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv, i nærhet til sentrums- og boligområder blir i stor grad ivaretatt. 
Dette er viktig for miljømessig og sosial bærekraft, med tanke på ivaretakelse av natur og 
fysisk og psykisk helse.  

Mål og strategier i arealplanen følger opp Viken fylkeskommunes felles handlingsprogram for 
fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv; Aktiv i Viken 2021-2022, som bygger på gjeldende 
regionale planer fra de tidligere fylkene. Fylkeskommunen viser til samlokalisering og flerbruk 
av idretts- og aktivitetsanlegg, særlig knyttet til skoler og nærmiljøer og større idrettsanlegg, 
som førende prinsipp. Dette kan komme tydeligere fram i kommuneplanens arealdel.  

Fylkeskommunen er glad for at Nordre Follo har valgt Aktiv hele livet, og Byvekst med grønne 
kvaliteter som to av de fire satsingsområdene for kommunen. Arealdelen viser en tydelig 
prioritering av kvalitet i boligutvikling med ivaretagelse av arealer til rekreasjonsformål, idrett 
og nærfriluftsliv i nærhet til byer og tettsteder. For å oppnå høy deltagelse i fysisk aktivitet, 
idrett og friluftsliv blir det avgjørende med korte avstander og god adkomst til 
aktivitetsarenaene fra boligområdene.  

Friluftsliv 
Planprogrammet ivaretar blågrønne strukturer og natur med sammenhengende grønne 
korridorer på en god måte. Det er positivt for nærfriluftslivet at kommunen har vedtatt 
arealnøytralitet for natur- og landbruksområder, og at boligområder er tatt ut og omgjort til 
grøntområder fra tidligere kommuneplaner.  

Fylkeskommunen er veldig fornøyd med at Nordre Follo har ferdigstilt kartlegging og 
verdsetting av friluftslivsområder. Det er viktig at dette holdes oppdatert og særlig viktig at 
dette tas i bruk sammen med kartlag for stier og turruter, som kunnskapsgrunnlag ved 
detaljregulering av de nye utbyggingsområdene i arealplanen, da flere av disse ligger i eller i 
tilknytning til områder som er kartlagt som viktig for friluftsliv. Her blir det vesentlig å ta vare 
på hundremeterskoger, sikre grønne korridorer som henger sammen med tilgrensende 
grøntområder til planområdene, og tilrettelegge et helhetlig nettverk av turveier, snarveier og 
stier. 

Fylkeskommunen anbefaler at Nordre Follo kommune deltar i det nasjonale prosjektet Planer 
for friluftslivets ferdselsårer. Prosjektet deles i to stadier der fase 1 består i å kartlegge status 
og oppdatere Kartverkets turrutebase. Fase 2 handler om å utarbeide helhetlig plan for 
friluftslivets ferdselsårer (stier, turveier, skiløyper, sykkelstier, ro- og padleleder) i kommunen, 
og er aktuelt både i sentrumsområder og Marka. Dette skal sikre god sammenheng i 
rutenettet, langsiktig ivaretakelse av friluftslivets ferdselsårer i kommunens arealplanlegging, 
kanalisering av ferdsel og riktig grad av tilrettelegging i ulike områder for å hensynta natur og 
andre verdier.  

Nordre Follo kommune har fire statlig sikrete friluftslivsområder. Disse bør synliggjøres i 
kommunens arealplan, f.eks. som hensynssone for friluftsliv. Fylkeskommunen ber om at 

https://viken.no/_f/p1/i4d2652ff-a971-4e50-9634-49ce132f88d2/handlingsprogram-for-okt-fysisk-aktivitet-for-alle-2021-2022.pdf
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tilhørende bestemmelser sikrer at enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv (som kommer frem 
i forvaltningsplaner for områdene) kan gjennomføres uten reguleringsplan. 

I den forbindelse minner vi også kommunen om å vurdere behov for statlig sikring av nye 
områder. Dette er særlig aktuelt for mye brukte nærturområder ved byer og tettsteder og 
langs sjø og vassdrag, hvor det er press på arealer og tilgang til friluftslivsområder, mer slitasje 
og behov for tilrettelegging.  

Det er positivt at universell utforming i uteområder og friluftslivsanlegg er fremhevet i 
arealplanen. Det er kartlagt universell tilgjengelighet på friluftslivsområder i Nordre Follo. 
Dette er registrert i Kartverkets DOK – datasett tilgjengelighet-friluft, og inngår som viktig 
kunnskapsgrunnlag for friluftsliv i kommunen. Vi oppfordrer kommunen til å fortsette 
kartlegging av universell utforming i uteområder, og søke støtte når Kartverket utlyser midler 
til dette arbeidet.  

Det er viktig med god plass til lek, naturopplevelse og utforskning for særlig barn og unge. 
Dette ivaretas med hundremeterskoger, nærturterreng og gode lek og friluftslivsområder ved 
skoler, barnehager, offentlige lekeplasser og utearealer. Fylkeskommunen ber Nordre Follo 
kommune å vurdere en utdypning i bestemmelser for lekeplasser, lek-/utearealer- og 
friområder om at en i størst mulig grad skal bevare naturopplevelse med eksisterende trær, 
naturlig vegetasjon og underlag. Elementer som store steiner og veltede trær er ofte vel så 
gode og stimulerende lekeapparater som klatrestativer. Det er mulig å tilrettelegge universell 
adkomst til lekeområdet og sittegrupper med fast og jevnt dekke, og samtidig prioritere 
naturopplevelse i lekeområder. 

Integrering  
Sosial bærekraft  
Rådsområde kultur og mangfold anser det som positivt at kommunen legger FNs 
bærekraftmål som en føring for planprogrammet. Regjeringen legger bl.a. vekt på at en av de 
store utfordringene er å skape et sosialt bærekraftig samfunn og et trygt samfunn for alle. 

Fylkeskommunen ønsker at integreringsperspektiv blir ivaretatt i alle kommunale planer, og at 
et integrert lokalsamfunn og trygghet for alle defineres som et overgripende mål innenfor 
sosial bærekraft. 

Demografi  
Andelen innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre Nordre Follo kommune har, som 
i mange andre kommuner, vært i rask vekst. Andelen utgjør i 2021 19.85%, en betydelig andel 
av befolkningen. 
 
Levekår 
Sysselsettingen (2019) blant innvandrere (alle) i Nordre Follo er relativt høy (66% i Ski og 
66,5% i Oppegård). For arbeidsinnvandrere er sysselsettingen 78,6% i Ski og 76,3 i Oppegård. 

På den annen side var medianinntekten etter skatt for innvandrere i 2019 signifikant lavere 
(358 000 i Ski og 358 700 i Oppegård), enn for befolkningen unntatt innvandrere, (443 900 i 
Ski, og 480 400 i Oppegård). Medianinntekt for innvandrere fra land utenfor EU/EFTA-land, 
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Nord-Amerika, Australia og New Zealand var enda lavere (313 100 i Ski og 312 700 i 
Oppegård). 

SSBs undersøkelse «Livskvalitet i Norge 2020» viser at på landsbasis er innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre mindre fornøyde med bosted, fritid og økonomi enn øvrig 
befolkning. En større andel av norskfødte med innvandrerforeldre er lite tilfreds med livet og 
har dårligere psykisk helse, enn befolkningen i alt. 

Disse forholdene påvirker levekårene negativt for mange flyktninger og innvandrere, og 
spesielt barna deres. Behovet for bedre levekår for de mest utsatte og økt resultatlikhet 
generelt mellom innvandrere og øvrig befolkning, og for tilrettelegging for innvandreres 
deltakelse i sivilsamfunnet, bør synliggjøres i planen. 

Boligutvikling 
I Nordre Follo lever mer enn en av fire innvandrere fra land utenfor EU/EFTA-land, Nord-
Amerika, Australia og New Zealand med vedvarende lavinntekt (27,6% i Oppegård og 26% i Ski 
2019). Vi ser også at av samme innvandrergruppe lever samme andel i trangboddhet (27,1% i 
Ski og 26,4% i Oppegård).  

Det er en tendens til at prisnivået gjør sentrumsnære boliger utilgjengelige for personer med 
lav inntekt. Føringene i arealplanen bør synliggjøre et mål om å forebygge en opphopning av 
homogene samfunnsklasser i boligområder, for å unngå marginalisering, gettofisering og 
polarisering i lokalsamfunnet. 

Samferdsel 
Vi mener planprogrammet legger opp til en god og grundig planprosess. Planprogrammet 
beskriver relevante nasjonale og regionale føringer, og gir gode og klare føringer for det 
videre arbeidet med kommuneplanen for Nordre Follo.  

Utredningsbehovet på samferdselsområdet synes å være ivaretatt gjennom føringene i 
planprogrammet og skjema med krav til konsekvensutredning av nye arealinnspill.   

Samferdselsstrategien for Viken fylkeskommune 2022-2033 viser hvilken retning vi ønsker at 
området samferdsel skal utvikle seg mot 2033. https://viken.no/tjenester/vei-og-
kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/samferdselsstrategi-2022-
2033/strategier/. Samferdselsstrategien danner også grunnlag for konkrete prioriteringer som 
gjøres i Handlingsprogram for samferdsel Handlingsprogram samferdsel 2022 - 2025 - Viken 
fylkeskommune. 
 
Areal- og transport 
Vi synes det er positivt at det er gitt klare føringer for forslag til endringer i arealdelen, og at 
det legges opp til en siling av arealinnspill som ikke er i tråd med føringene i planprogrammet. 
Vi er også tilfreds med at kommunen har vedtatt at alle boligområder som er helt eller delvis 
ubebygde, skal bli vurdert på nytt ved rullering av kommuneplanens arealdel.  

Når det gjelder næringsformål, så skaper ulike typer næringsvirksomheter svært ulik mengde 
og type trafikk. Det er derfor viktig at nye og omlokalisering av eksisterende 
næringsvirksomheter skjer i samsvar med ABC-prinsippet som er lagt til grunn i gjeldende 
kommuneplan. Vi er enig i at problemstillinger knyttet til lokalisering av næringsvirksomheter 

https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/samferdselsstrategi-2022-2033/strategier/
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/samferdselsstrategi-2022-2033/strategier/
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/samferdselsstrategi-2022-2033/strategier/
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/handlingsprogram-samferdsel-2022-2025.99797.aspx
https://viken.no/tjenester/vei-og-kollektiv/samferdselsplanlegging/planer-og-strategier/handlingsprogram-samferdsel-2022-2025.99797.aspx
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bør drøftes i regionalt perspektiv, og vi synes det er positivt at kommunen vil ta initiativ til en 
regional analyse av forhold knyttet til lokalisering av handel og arealkrevende lager- og 
logestikkvirksomheter. 

Ved endringer i kommuneplanens arealdel er det viktig for Viken som veimyndighet å få 
belyst de trafikale konsekvensene for fylkesveinettet og alle trafikantgrupper. I utredningene 
bør det legges stor vekt på hvordan arealdisponeringen kan bidra til mindre biltrafikk og 
hvordan nye utbyggingsområder og transformering av eksisterende byggeområder kan få en 
best mulig tilknytning til kollektivtilbudet. Fortetting bør skje i områder hvor man i størst 
mulig grad kan bygge opp under eksisterende infrastruktur og hvor det dermed ikke er behov 
for ny og kostbar infrastruktur. Viken fylkeskommune har begrensede investeringsmidler til 
infrastrukturtiltak. I den grad kommuneplanens arealdel legger til rette for arealbruk som vil 
kreve utvikling av infrastruktur-/samferdselstiltak, forventer vi at kommunen sørger for at 
tiltakene blir sikret gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan. 
 
Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus skal ligge til grunn for videre arbeid med 
kommuneplanen. Viktige føringer i den regionale planen er at det skal sikres byggeråstoff og 
uttaksområder for framtidige behov, og samtidig skal miljø- og samfunnsbelastning fra 
masseuttak, massehåndtering og massetransport reduseres. Videre skal det sørges for størst 
mulig gjenbruksandel av gjenvinnbare masser, og det må sikres arealer for massemottak, 
gjenvinning og lovlig deponering. 
 
Klima 
Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det 
politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor 
viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Det 
er veldig bra at Nordre Follo kommune har vedtatt en planstrategi der bærekraftsmålene 
legges til grunn for arbeidet med kommuneplanen. Videre oppfordrer vi til at en i det videre 
planarbeidet får frem tydelige mål, og strategier for hvordan bærekraftsmålene skal nåes. I 
tillegg er det viktig at Nordre Follo kommune følger opp og refererer til sin temaplan for klima 
og energi (2021-2030). 
 
Det er også viktig for kommunen å arbeide med tiltak for miljøvennlig transport for å nå målet 
om reduksjon av klimagassutslipp. Den største utslippskilden for direkte klimagassutslipp i 
Viken er veitrafikk, der personbiler utgjør hovedandelen. For å bidra til å redusere disse 
utslippene er gode tiltak å øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt, i tillegg til å øke 
andelen fornybare drivstoff. Derfor er det viktig med god arealplanlegging, og det er bra at 
kommunen legger vekt på sin rolle som planmyndighet. Vi regner med at kommunen vil koble 
de tydelige føringene i planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel til arealdelen og 
videre nedover i planhierarkiet.  
 
Miljø 
Regional plan for vannforvaltning for neste planperiode 2022-2027 er under politisk 
behandling (behandles i fylkestinget i desember og virker fra våren 2022). På grunn av 
regionreformen ble vannregionen endret både arealmessig og ved navn og heter nå Innlandet 
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og Viken vannregion. Denne planen vil gjelde for Nordre Follo fra 2022, og ikke planen for 
vannregion Glomma, som det står på side 6. 

For øvrig synes miljøhensyn godt ivaretatt i planprogrammet. 

Kulturminner – bygningsmiljø og landskap og automatisk fredete kulturminner  
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser som gir steder identitet og egenart, 
og som bør bevares. De er en bærekraftig ressurs for verdiskapning og folkehelse, og er i seg 
selv viktige kilder til kunnskap, opplevelse og bruk. Kulturminnehensyn bør kommuniseres og 
sikres i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, i tillegg til andre relevante planer.  
 
Kulturminner og kommuneplanens arealdel 
Nordre Follo kommune ivaretar forholdet til kulturminner gjennom kommuneplanen og ikke i 
en egen kulturminneplan. Ved rullering av kommuneplanens arealdel bør kommunen derfor 
alltid vurdere om det er behov for en bedre og mer oppdatert oversikt over kulturminnene i 
kommunen. Hensynet til kulturminner i arealdelen bør i tillegg gjenfinnes i, og henge sammen 
med kommunens øvrige planer.  
 
Kjente og verdifulle kulturlandskap, kulturmiljø og kulturminner bør vises gjennom 
hensynssoner i kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser eller retningslinjer. I 
tillegg bør en arealplan alltid ha generelle bestemmelser for ivaretakelse av historisk 
bebyggelse og for avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner. 
I den sammenhengen vil vi minne om at Viken fylkeskommune er rette myndighet for all 
saksbehandling knyttet til automatisk fredete kulturminner.  
 
I arbeidet med å utforme hensynssoner for kulturmiljø er det viktig med gode grunnlagsdata 
og Viken fylkeskommune kan tilby kurs for registrering av arkeologiske kulturminner for 
kommunen, historielag eller andre for å heve kvaliteten på dataene for kjente kulturminner i 
den nasjonale kulturminnedatabasen «Askeladden». Et slikt medvirkningsprosjekt kan gi et 
bedre beslutningsgrunnlag for utforming av hensynssoner med tilhørende bestemmelser, 
men også skape større positive ringvirkninger med tanke på lokalt engasjement og 
identitetsbygging. 
 
Dette arbeidet vil allikevel hovedsakelig ivareta de kulturminnene vi kjenner i dag. Alle spor 
etter menneskelig virksomhet fra middelalder og eldre i det fysiske miljøet som omgir oss er 
automatisk fredet og definert som nasjonalt viktig, uavhengig av om de er kjent i dag eller 
ikke. Pr. i dag er det kjent ca. 1265 automatisk fredete kulturminner spredt i landskapet i 
Nordre Follo kommune som har nasjonal verdi. I tillegg må man ta høyde for at det eksisterer 
et uvisst antall ukjente automatisk fredete kulturminner som har et like sterkt vern som de 
kjente. 
 
For de ukjente automatisk fredete kulturminnene er godt kulturminnevern å sikre at 
kommunen har gode oversendelsesrutiner til fylkeskommunen av saker som kan påvirke både 
kjente og ukjente automatisk fredete kulturminner, og slik minske risikoen for tap av nasjonalt 
viktige kulturminner.  
 
Inngrep i LNF-områder som følge av omstrukturering i landbruket utgjør i dag en fare for 
automatisk fredete kulturminner. Tilskudd til drenering medfører tap av ikke-kjente 
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kulturminner under dyrket mark. Nydyrking, gjerne i kombinasjon med utfylling eller 
planering, medfører tap av både kjente og ikke kjente kulturminnelokaliteter og medfører 
endringer i kulturlandskapet. Dermed bør det også utformes bestemmelser som sikrer gode 
oversendelsesrutiner til fylkeskommunen i LNF-områder i kommuneplanens arealdel, også i 
områder hvor det ikke er kjente kulturminner i dag.  
 
En ny utfordring som kommunen må forholde seg til fremover mtp. kulturminnevern er 
metallsøk. Metallsøking er en raskt voksende hobby som både kan utgjøre en ressurs og en 
trussel for kommunens kulturminneverdier. Det er dermed viktig at kommunen er kjent med 
regelverket og kan rettlede metallsøkere, slik at de unngår å skade kulturminnelokaliteter. 
Dette gjelder spesielt i områder hvor kommunen selv er grunneier og burde ha en proaktiv 
holdning til tematikken. I tillegg kan man se på om det er fordelaktig og mer forutsigbart å 
innarbeide forbudsbestemmelser for metallsøk i enkelte delområder av hensynssonene i 
kommuneplanens arealdel som er spesielt tilpasset til det aktuelle området. Fylkeskommunen 
vil være behjelpelig i dette arbeidet. 
 
Vi forutsetter at anlegg og områder som i dag er gitt bevaringshensyn i gjeldende 
kommuneplan, videreføres med bevaringshensyn. Vi forutsetter også at kommunen 
viderefører gode bestemmelser fra eksisterende arealplan. Videre anbefaler vi at det gjøres 
endringer der dette kan bidra til bedre vern og lettere saksbehandling. Vi bidrar gjerne til 
gjennomlesning av planens bestemmelser sammen med kommunen dersom det er ønskelig. I 
første omgang anbefaler vi at kommunen vurderer en presisering av bestemmelsene under § 
17.3 c). Det bør ikke være automatikk i tilbakeføring til opprinnelig situasjon. En historisk 
situasjon kan være like verdifull som en opprinnelig. Noen ganger har også en endring funnet 
sted like etter oppføring. For tilbakeføring anbefaler vi derfor en slik formulering av 
bestemmelsens andre setning: Det kan gjøres unntak for tiltak som tilbakefører til 
dokumentert opprinnelig/ historisk form og uttrykk, etter kulturminnefaglig vurdering.  
 
Vi anbefaler også at kommunen vurderer en presisering av bestemmelsene under § 17.3 d). I 
prinsippet kan man alltid si at eldre bygningsdeler ikke tilfredsstiller rimelige tekniske krav, 
dersom utgangspunktet er nye tekniske krav og forventninger. Her bør det snarere legges 
vekt på vedlikehold og istandsetting, og vi anbefaler derfor en slik formulering: Opprinnelige 
eller kulturhistorisk verdifulle bygningselementer som vinduer, ytterdører, gerikter, kledning, 
taktekning og andre fasadedetaljer skal kun fornyes når disse ikke lar seg utbedre eller 
reparere. Ved nødvendig fornyelse skal bygningselementer tilpasses bygningens opprinnelige 
stil og materialbruk.  
 
Ingierstrand bad 
Ingierstrand bad er fredet ved vedtak etter kulturminneloven og skal forvaltes i henhold til 
bestemmelsene i fredningsvedtaket og kulturminneloven (kml). Det fredete anlegget skal ha 
hensynssone d), SOSI-kode h730, båndlagt etter kulturminneloven. Tiltak krever dispensasjon 
etter kulturminneloven, og regional kulturminneforvaltning er rette myndighet.  

Vi forutsetter at planforslaget tar tilbørlig hensyn til det fredete anlegget, og vi ber om at 
eventuelle konsekvenser for anlegget utredes som del av planarbeidet. 
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Innspill fra Riksantikvaren 
Riksantikvaren har ansvar for Ski middelalderkirke fra 1150 og Kråkstad kirke som også er fra 
1150. Ski middelalderkirke og Kråkstad kirke er automatisk fredete etter lov om kulturminner 
av 9. juni 1978 (kml.) § 4, første ledd, pkt. a, jf. forskrift om fastsetting av myndighet etter 
kml. av 13. des. 2019, § 2 (2).  

 
Fylkeskommunen har ansvar for øvrige kulturminner, kulturmiljøer og landskap som eventuelt 
berøres av planforslaget. De har ansvaret som kulturminnemyndighet i plansaker etter plan- 
og bygningsloven og skal samordne kulturminneforvaltningens uttalelse i plansaker. 
Riksantikvarens innspill skal innarbeides i denne.  
 
De automatisk fredete kirkene med kirkegårder fra middelalderen skal ha hensynssone d), 
SOSI-kode h730, båndlagt etter kulturminneloven. Riksantikvaren ber om at følgende 
bestemmelser inngår i reguleringsplanen: 
 
Ski middelalderkirke og Kråkstad kirke med gravplasser er automatisk fredet. Det er ikke tillatt 
å iverksette tiltak som kan virke inn på de automatisk fredete kirkene og gravplassene med 
mindre det foreligger dispensasjon fra kulturminneloven.  
 
Alle tiltak innenfor kirkestedene skal vurderes av kulturmiljøforvaltningen opp mot 
bestemmelsene i kulturminneloven. Ved all planlegging av tiltak i kirkenes omgivelser skal det 
tas hensyn til kirkenes plassering og virkning i landskapet. 
 
Riksantikvaren forutsetter at planforslaget tar tilbørlig hensyn til de to middelalderkirkene, og 
vi ber om at eventuelle konsekvenser for de automatisk fredete kirkene med gravplasser fra 
middelalderen utredes som del av planarbeidet. 
 
Regionale og nasjonale føringer 
Nye nasjonale og regionale planer og retningslinjer, med betydning for kulturminnevernet og 
planarbeidet i kommunen, bør inkluderes. Vi vil særlig løfte frem Riksantikvarens KULA 
prosjekt (kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) som nylig er vedtatt, og regional 
plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus som nylig er revidert, vedtatt 25.11.2019: 
regional-plan-for-kulturminner-i-akershus.pdf (viken.no). I Nordre Follo er området Gamle 
Mossevei langs Gjersjøen og Kråkstad kirkested, blant de kulturhistoriske landskapene med 
nasjonal interesse. Vi anbefaler at disse vises i kommuneplanen som hensynssone bevaring av 
kulturlandskap med tilhørende bestemmelser eller retningslinjer.  
 
I regional plan for kulturminner og kulturmiljøer løftes prioriterte kulturminnetema frem, og 
det er vedtatt egne planretningslinjer knyttet opp mot regional plan for areal og transport. 
Gjennom retningslinjene forventes det at kulturminneverdier kartlegges, viktige kulturminner 
bevares og at ny bebyggelse i tilknytning til kulturminner og bevaringsområder utformes og 
integreres slik at man oppnår et godt samspill mellom ny og gammel bebyggelse.  
 
Bærekraft 
Bevaring og gjenbruk av eksisterende bygninger og bygningsmiljøer, inkludert fredete og 
verneverdige bygninger og anlegg, kan bidra til å redusere klimagassutslippene og oppfylle 
FNs bærekraftsmål.  

https://viken.no/_f/p1/ib4830f37-ac8b-4876-8cc8-c35aaa269d47/regional-plan-for-kulturminner-i-akershus.pdf
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Temaet er trukket fram i Klima- og miljødepartementets nye stortingsmelding om 
kulturmiljøpolitikken, Meld. St. 16 (2019-2020): Nye mål i kulturmiljøpolitikken, der 
tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken er gjort tydeligere enn tidligere. I 
meldingens kapittel 9. Bærekraft utdypes klimagevinsten en kan oppnå gjennom bruk, 
ombruk, gjenbruk og transformasjon. Meldingen er tilgjengelig på Klima- og 
miljødepartementets nettsider: Nye mål i kulturmiljøpolitikken - regjeringen.no 

Nasjonale og internasjonale forskningsrapporter viser at bruk av eldre bygninger kan være et 
godt alternativ til å bygge nytt. En av de nyeste rapportene er SINTEFs rapport «Grønt er ikke 
bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede» fra 2020. SINTEFs rapport er 
tilgjengelig på Riksantikvarens nettsider: www.riksantikvaren.no/sintef-rapport  

Vi viser for øvrig til Riksantikvarens egne temasider med informasjon om klima og 
kulturminner: www.riksantikvaren.no/klima-og-kulturminner 

Konklusjon (kulturvern) 
Fylkeskommunens kulturarvavdeling bidrar gjerne i dialog med kommunen for ivaretakelse av 
kulturminnehensyn i kommuneplanens arealdel, i prosessen frem mot offentlig ettersyn. 
 
Vi ønsker kommunen lykke til med det videre planarbeidet! 

Vennlig hilsen 
 

Per Albert Kierulf 
Avdelingsleder 
Avdeling for kommunale planer 
 

 

 

 

Ingvil Aarholt Hegna 

 Rådgiver 
Avdeling for kommunale planer 

Medsaksbehandlere: 
Samferdsel:    Karin Andersen 
Nyere tids kulturminner:   Herdis Johanne Sletmo 
Automatisk fredete kulturminner:  Malin Anett Olsen Trømborg 
Friluftsliv + integrering:  Ingvild Kavli 
Folkehelse:    Inger Johanne Strand 
Miljø:     Estrella Fernandez 
Klima:     Frida-Marie Andestad Elstad 
Masseforvaltning:   Amra Kalac 
 

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/kulturminner-og-kulturmiljo/innsiktsartikler-kulturminner/nye-mal-i-kulturmiljopolitikken/id2728250/
http://www.riksantikvaren.no/sintef-rapport
http://www.riksantikvaren.no/klima-og-kulturminner
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