Nesodden kommune
post@nesodden.kommune.no
Deres ref.: 21/1091 – innspill til planprogram
Oslo, 5. mai 2021
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Uttalelse til

Planprogram til kommuneplanens arealdel
Nesodden kommune
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Akershus er et samarbeidsnettverk for natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Akershus og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og
friluftslivet i området. FNF Akershus synes planprogrammet for arealdelen inneholder mye bra. Vi
påpeker at hensynet til naturen må gjenspeiles i arealbruken, og vi ønsker at kommunen bruker
arealdelens virkemidler til akkurat dette. For å sikre Nesoddens naturområder varig må endelige
og definerte kartfestede grenser for bygge- og utviklingsområdene innføres. Videre ønsker vi at det
blir lagt vekt på samlet belastning i konsekvensutredning av arealinnspill, lengre høringsfrist på
selve planen og en mer helhetlig massforvaltning i regionen.
FNF Akershus synes planprogrammet for kommuneplanens arealdel er oversiktlig og tydelig. Vi er
også veldig glade for at FNs bærekraftsmål legges til grunn. Det er veldig positivt at kommunen
ønsker å sikre grøntområder, grønne korridorer, grønne lunger og hundremetersskoger i fortettingen
som er planlagt. Videre er det flott at LNF-områdene ikke skal reduseres i denne rulleringen av
kommuneplanen, men heller skal styrkes enkelte steder.
Se også FNF Nesoddens uttalelse til planprogrammene for arealdelen og samfunnsdelen.

Natur og friluftsliv
Det er arealendringer som hovedsakelig truer natur- og friluftslivsverdiene, da særlig bit for bitutbyggingen som samlet sett beslaglegger og splitter opp naturområdene. Kommunenes
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arealplanlegging er den mest avgjørende faktoren for å ivareta naturverdier, friluftsliv, kulturmiljø og
landskap. Det hviler derfor et stort ansvar på kommunenes politikere og administrasjoner for å
ivareta naturen og muligheten for å bruke denne. Hensynet til naturen må gjenspeiles i arealbruken.
FNF Akershus er derfor veldig fornøyd med at Nesodden kommune har vedtatt å bli arealnøytral og å
utarbeide arealregnskap, og vi regner med at dette blir et premiss for utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel.
Videre håper vi at Nesodden kommune bruker virkemidlene i kommuneplanens arealdel til å sikre
Nesoddens verdifulle naturområder, grøntområder, grønne korridorer, grønne lunger og
hundremetersskoger, deriblant
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sørge for at arealbruken blir avklart gjennom planer, og at dispensasjonspraksis ikke forringer
dette.
Sørge for at natur- og friluftslivsverdiene blir sikret gjennom arealdelens bestemmelser, f.eks.
angående kyststi, mye brukte turområder, tilgang til naturområder fra bolig, vassdrag og
eventuelle småbåthavner.
følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og sjøareal for å unngå bit for
bit utbygging.
innlemme vannmiljøhensyn via arealformål og gi bestemmelser og retningslinjer for å
beskytte vannmiljøet i kommunen.
fokusere på grøntområder og sammenhengende turveisystem fra sentrum og ut til marka, og
implementere prosjektet Friluftslivets Ferdselsårer1 i planprogrammet som tiltak for å ivareta
disse kvalitetene.
ivareta friluftsområdene identifisert gjennom prosjektet «Kartlegging og verdsetting av
friluftsområder»
Sikre kommunens naturområder ved å etablere endelige og definerte kartfestede grenser for
bygge- og utviklingsområdene og for områdene med vedlikeholdsvekst

Videre minner FNF Akershus om viktigheten av naturmangfoldlovens §10 når forslag til nye
utbyggingsområder konsekvensutredes. Kommuner scorer dårlig på praktisering av
naturmangfoldlovens § 10 Samlet belastning 2. Vi håper Nesodden kommune vil tillegge prinsippet
om samlet belastning i naturmangfoldloven stor vekt i konsekvensutredninger, slik at bl.a. arter og
naturtyper ses i en større sammenheng.

Kommentarer til selve prosessen
Lange nok høringsfrister på kommuneplanen
FNF Akershus leser ut fra prosesskartet at det planlegges en høringsfrist på 6 uker. Vi mener man må
legge til rette for en høringsfrist på mer enn 6 uker. Kommuneplaner er ofte store og viktige.
Uttalelser skal i mange organisasjoner behandles som styrevedtak. Man må gi nok tid lokalt for
engasjerte til å sette seg inn i planen, skrive et forslag til uttalelse og sende til styrer. Vi mener derfor
man må ha en frist på minimum to måneder.
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Prosjektet friluftslivets ferdselsårer, Miljødirektoratet

2

Gjennomgang av praktisering av naturmangfoldloven, 2014
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Medvirkningsmøter
Det er bra at det legges opp til folkemøter og fokusgrupper.
FNF Akershus er et samarbeidsnettverk på regionalt nivå, og sitter derfor ikke på like god
lokalkunnskap som de lokale organisasjonene med virke på Nesodden. Vi oppfordrer kommunen til å
videreutvikle det gode samarbeidet med disse som en del av arbeidet med kommuneplanen. FNF
Akershus bidrar gjerne med mer detaljerte innspill til rullering av andre mer dyptgående planer som
påvirker våre interesser (f.eks. Klima- og miljøplan (KOM), Frivillighetsstrategi, Plan for fysisk
aktivitet, idrett og friluftsliv) fra et regionalt ståsted.

Har du forslag til en eiendom hvor det kan lagres midlertidige
masser?
FNF Akershus ønsker en mer helhetlig og langsiktig masseforvaltning. Det er veldig mange eksempler
på utvikling av små massemottak i regionen som følge av det enorme overskuddet av masser som vil
komme/allerede er til stede pga. planlagte og pågående prosjekter (f.eks. Ringeriksbanen,
Follobanen, ny E16 og ny vannforsyning til Oslo i tunnel fra Holsfjorden).
Vi ser i Akershus at det er mange aktører som prøver å tjene penger på dette, men også mange
kommuner som mangler oversikt. Naturområder, f.eks. ravinedaler og skogsområder, forsøkes
nedlesset med stein. Det er behov for en overordnet vurdering for lokalisering av massemottak i de
ulike regionene for å forhindre tilfeldig plassering uten godt kunnskapsgrunnlag som går på
bekostning av natur- og friluftslivsverdier. Se ellers Viken fylkeskommunes nye veileder for
masseforvaltning i kommunene3.
FNF Akershus ber om å bli orientert om framdrift i kommuneplanprosessen.

Vennlig hilsen
Forum for natur og friluftsliv Akershus

Maria Rundhaugen Tesaker
Koordinator
FNF Akershus
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Veileder for masseforvaltning i kommunene, Viken fylkeskommune, 2021
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