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Uttalelse til  

Sørum kommuneplan 2019-2031 - Arealdelen 
 

Det vises til «Offentlig ettersyn av kommuneplan 2019 - 2031 - arealdelen» på Sørum kommune sine 

nettsider. Høringen gjelder forslag til arealdel for Sørums kommuneplan 2019-2031. 

FNF Akershus synes Sørum kommune har lagt fram en veldig god arealdel som ivaretar temaer 

innen vårt interessefelt, med oversiktlige framstillinger og et svært godt kunnskapsgrunnlag. Vi er 

fornøyd med at kommunen vil tilrettelegge for arealeffektiv utbygging og grønn grense i møtet 

med befolkningsveksten og minner om hvor viktig det er å fortette med kvalitet i områdene der 

boligutbyggingen skal bli størst. Vi påpeker behovet for å ivareta forbindelseslinjer og 

nærfriluftsområder i noen av enkeltområdene. Videre påpeker vi at lovbestemmelser angående 

fremmede arter bør inkluderes kommuneplanens bestemmelser. 

Kort om hva FNF Akershus er opptatt av og hvorfor 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta natur- og friluftslivsinteressene 

i fylket. 

I vår tid dør arter ut tusen ganger raskere enn normalt. Den største trusselen er arealendringer. FNF 

Akershus er opptatt av å motvirke tap av biologisk mangfold, sikre leveområder og 

spredningskorridorer og sørge for at vi ivaretar økosystemtjenester.  

Inaktivitet og psykiske plager er dagens største folkesykdommer. Opphold og fysisk aktivitet i naturen 

gir bedre folkehelse, både fysisk og mentalt. FNF Akershus er opptatt av tilgang til naturområder og 

god tilrettelegging for friluftsliv - som er et viktig lavterskeltilbud som kan brukes av alle, uansett 

alder og ferdigheter.  

FNF Akershus er også opptatt av en kunnskapsbasert og åpen forvaltning slik at kommunens 

beslutningstakere sørger for en kommuneutvikling på best mulig grunnlag. 
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Generelt 
FNF Akershus synes Sørum kommuneplans arealdel er veldig god. Kommunen har lagt fram 

oversiktlige og gjennomarbeidede dokumenter med gode illustrasjoner som figurer, kart og 

oversiktsbilder. Vi vil berømme kommunen for å ha gjort et godt arbeid som har resultert i et svært 

godt kunnskapsgrunnlag. Vi er veldig fornøyd med at kommunen har ivaretatt temaer som er viktige 

for oss i kommuneplanen og i kommuneplanens bestemmelser: 

• Hensyn til jordvern, landskap/raviner og naturmiljø: kartlegging, hensynssoner og 

bestemmelser 

• Friluftsliv og blågrønne strukturer 

• Kulturminner og kulturmiljøer: utvidelser, hensynssoner og bestemmelser 

• Landbruk, natur og friluftsliv: bevaring av yngledammer for amfibier, sikre sammenhengende  

skogsområder med stort innslag av døde og døende trær langs de store vassdragene, hindre 

fysiske inngrep og utfyllinger av grunne områder i Glomma, hensyn til reirlokaliteter for 

rovfugl og spillplass for storfugl i skogbruket og forbindelseslinjer mellom grønne områder 

(både tilgjengelig og utilgjengelig for mennesker). 

• Folkehelse: Hensynssoner og bestemmelser, tilgjengelighet, grønne forbindelser, nye gang- 

og sykkelveger og turveger. 

• Vannforvaltning: Kantsoner, forbindelser og bestemmelser 

 

Dokument 2.1  

Planbeskrivelse + Konsekvensutredning med medvirkningsnotat 
 

Fortetting med kvalitet 

FNF Akershus synes det er veldig bra at Sørum kommune følger opp ATP og på denne måten legger 

opp til knutepunktutvikling og byggegrenser. Kommunen bør etterstrebe å være arealnøytral og 

«fortette med kvalitet» for å sikre bærekraftig arealbruk med sammenhengende økosystemer.  

Dette er særlig viktig i områdene der boligutbyggingen skal bli størst, som Sørumsand og Frogner. Det 

betyr å ha et godt kunnskapsgrunnlag som sier noe om naturverdiene og bruken av området som skal 

fortettes, ivareta grønne lunger, korridorer og ferdselsårer for biologisk mangfold og befolkningen.  

Interkommunalt og regionalt samarbeid 

FNF Akershus synes det er bra at kommunen deltar i Samarbeidet for Nedre Romerike. 

Som en del av Aktivitetsløftet er «Regionalt råd for anlegg og fysisk aktivitet» opprettet. Rådet skal 

være et rådgivende organ for Akershus fylkeskommune i saker som omhandler regionale områder og 

anlegg, samt aktiviteter på tvers av kommunegrensene. Hvert år arrangeres også «Aktivitetsløft-

seminaret», en årlig møteplass mellom fylkeskommunen, kommuner og organisasjoner i fylket som 

gir en unik mulighet for samarbeid for alle som bidrar til å utvikle fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i 

Akershus. Sørum kommune oppfordres til å delta på dette. Tiltak som inngår i handlingsprogrammet 

kan motta økonomisk støtte til oppfølging av den regionale planen «Aktivitetsløftet».  

Medvirkning 

Lokale natur- og friluftslivsorganisasjoner sitter på en enorm kunnskap, og vi ber om å bli inkludert i 

videre prosesser der innhenting av kunnskap om natur- og friluftsverdier/-interesser i kommunen. Ta 

mailto:akershus@fnf-nett.no
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https://www.akershus.no/ansvarsomrader/folkehelse-og-frivillighet/aktivitetsloftet/
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gjerne kontakt med FNF Akershus eller natur- og friluftsorganisasjonene direkte for informasjon og 

samarbeid om ønskelig. FNF Akershus ønsker å stå på høringsliste i saker som angår natur- og 

friluftslivsinteresser. Vi gjør oppmerksom på at vi ønsker å stå på lister i tillegg til andre natur- og 

friluftsorganisasjoner, og ikke som en erstatning. 

Dokument 2.4 

Risiko – sårbarhet (ROS), konsekvenser og egnethet for alle nye 

byggeområder 

6. Vurdering av enkeltområder 
FNF Akershus synes kommunen har gjort gode og grundige vurderinger av enkeltområdene i 

kommuneplanen. Det er veldig bra at ROS-analyser og konsekvensutredning er forklart og satt opp 

på en oversiktlig måte. 

Vi synes aktuelle tema for oss (naturmangfold, kulturminner, friluftsliv og rekreasjon) er hensynstatt 

på en god måte i vurderingene. Vi har allikevel et par kommentarer: 

Grønne korridorer som forbindelseslinjer. FNF Akershus vil minne om viktigheten av grønne 

korridorer som fungerer som forbindelseslinjer i landskapet for biologisk mangfold. Dette gjelder 

spesielt områdene 6.1 Sorknes næringsområde vest (nr.13), 6.12 Utvidelse Kirkebakken (nr. 49), 6.10 

Massemottak - Tertittvegen (nr. 41).  

Vi ber kommunen ha dette i bakhodet og sette krav rundt dette om områdene legges inn i 

kommuneplanen. 

Illustrert under med rød strek. 

     
 

Nærfriluftsområder gir mer fysisk aktivitet. Nærfriluftsområder er svært viktig sett i et 

folkehelseperspektiv da nærhet til friluftsområder er viktig for hvor aktive vi er (Helsedirektoratet, 

2015). Dette understrekes av en helhetlig satsing på hverdagsfriluftslivet i regional og kommunal 

arealplanlegging (f.eks. Miljødirektoratets nærmiljøsatsing).  

Dette gjelder spesielt 6.8 Vestbyvegen 51 C – bolig (nr.32) og 6.18 Barnehagetomt Hogset (nr. 56). 

Vi anbefaler kommunen å bevare slike nærområder. 

mailto:akershus@fnf-nett.no
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http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Friluftsliv/Narmiljosatsing-/
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Dokument 2.3  

Bestemmelser og retningslinjer med temakart 
FNF Akershus er fornøyd med at gode punkter relatert til natur og friluftsliv er tatt med i 

kommuneplanens bestemmelser. 

Vi savner imidlertid bestemmelser rundt fremmede arter.  

Fremmede arter. Det er godt kjent at fremmede arter er en stor trussel mot biologisk mangfold 

(Fremmedartslista 2018, Fremmede arter på fremmarsj, Miljødirektoratet, Handlingsplan mot 

fremmede arter, Fylkesmannen). Regjeringen har som mål å unngå introduksjon og begrense 

spredning av fremmede skadelige organismer. Fremmede arter kan spres hyppig langs vegkanter og 

ved masseforflytning ved utbygging av vei. Kommunene er ansvarlig for å sette inn tiltak slik at 

introduksjon og spredning av fremmede, uønskede ikke forekommer. 

Vi ber kommunen inkludere dette i bestemmelsesparagrafene der dette er hensiktsmessig som 

f.eks. § 5 Miljø- og samfunnshensyn og § 6 Samferdsel og infrastruktur. 

 

Vi ønsker dere lykke til med det videre arbeidet med planen. 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Akershus 

 

Maria Rundhaugen Tesaker 

Fylkeskoordinator 

FNF Akershus 

 

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus er et samarbeidsnettverk mellom 13 natur- og friluftsorganisasjoner i Akershus: Den 

Norske Turistforening Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus, Akershus og Oslo Orienteringskrets, Oslo og 

Omland Friluftsråd, Skiforeningen, Norges Jeger- og Fiskerforbund – Akershus, Oslofjordens friluftsråd, Norsk Organisasjon 

for Terrengsykling – Oslo og Omegn, Norsk Ornitologisk Forening avd. Oslo og Akershus, Nesodden Kajakklubb, Østmarkas 

Venner, Lillomarkas Venner og Bærum Natur- og Friluftsråd. 
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https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Fremmede-arter/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/fremmede_arter/id2076763/

