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1. I nnledning

Kommunal planstrategi er et verktøy for kommunestyret til å drøfte og prioritere planoppgaver på
overordn et nivå i kommunestyreperioden ( pbl § 10 - 1).

Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning verken for kommunen eller andre. Den er ikke en plan,
men en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke
gjøres mer omfattende enn nødvendig, og være tilpasset kommunens situasjon og utfordringer.
Kommunen skal ta hensyn til nasjonale og regionale føringer i arbeidet og innhente synspunkter fra
nabokommuner og statlige og regionale organer.

2. Plansystemet i Nordre Follo

Figur1 gir en oversikt over planene som inngår i kommunenes plan - og styringssystem:

Kommunal planstrategi drøfter kommunens strategiske valg og vurderer kommunen s planbehov .
Alle kommuner er pålagt å utarbeide en planstrategi etter plan - og bygningsloven. Planstrategien skal
vedtas av kommunestyret minst en gang hver valgperiode og senest ett år etter konstituering av nytt
kommunestyre. Planstrategien skal inneholde en drøfting av kommunens strategiske valg og en
vurdering av kommunens planbe hov i valgperioden. Ved behandling av planstrategien skal
kommunestyret også ta stilling til om det er behov for å revidere gjeldende kommuneplan eller deler
av denne. I tillegg oppfordres kommunene til å vurdere øvrig planbehov.
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Etter folkehelseloven ska l alle kommuner ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen
og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal inngå som grunnlag
for arbeidet med kommunens planstrategi.

Planstrategien skal gi en god kobling me llom kommuneplanen og fireårig Strategi - og handlingsplan.
Planstrategien følges opp med årlig prioritering gjennom et eget plan - og utredningsprogram som del
av Strategi - og handlingsplan.

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokume nt og gir langsiktige
rammer for utvikling av kommunesamfunnet som helhet og forvaltningen av arealressursene
i et 10 - 12 års perspektiv. Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel,
arealdel og en handlingsdel. Et viktig prinsipp i plan - og bygningsloven er at det skal være sterke
koblinger mellom samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanen er førende for mer detaljerte planer og
for den årlige strategi - og handlingsplanen .

Kommuneplanens samfunnsdel viser kommunens langsiktige mål og strategier og hvilke utfordringer
og muligheter vi står overfor. Den viser ønsket utvikling for Nordre Follo og kommunens virksomhet.
Samfunnsdelen er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Kommuneplanens arealdel skal omfatte hele komm unen. Den er juridisk bindende og styrer den
langsiktige arealutviklingen. Arealdelen skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å bygge opp
under mål og strategier i samfunnsdelen. Arealdelen består av planbeskrivelse, mål og strategier og
plankart m ed planbestemmelser . Arealdelen er styrende for mer detaljerte arealplaner og
utbyggingstiltak.

Strategi - og handlingsplan for Nordre Follo samler kommuneplanens handlingsdel, 4 - årig
økonomiplan og årsbudsjett i ett og samme dokument. Handlingsdelen skal vise hva kommunen vil
prioritere de fire neste budsjettårene for å nå kommuneplanens mål. Kommuneloven av 7.juni 2018
forsterker koblingen mellom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplan /budsjett . Strategi - og
handlingsplanen viser hvordan sektorene skal følge opp kommuneplanen. I tillegg inneholder
dokumentet et plan - og utredningsprogram som følger opp planstrategien med endelig prioritering
av når pla noppgavene skal gjøres, samt tildeling av ressurser.

Kommunedelplaner kan utarbeides for bestemte områder (areal), tema eller
virksomhetsområder(sektorer). De skal følge opp utvalgte mål i kommuneplanens
samfunnsdel , eller konkretisere arealbruken for et avgrenset geografisk område. De har
samme juridiske status som kommuneplanen og det er kr av om å lage planprogram etter
plan - og bygningslovens bestemmelser. For temaplaner utarbeidet som tematiske
kommunedelplaner , er det i tillegg krav om å ha et handlingsprogram med årlig rullering.

2.1 Andre planer og utredninger
I tillegg til kommuneplan , økonomiplan og arealplaner utarbeider kommunen en rekke
plandokumenter, som temaplaner, strategidokumenter og utredninger. Disse planene utarbeides når
det er vurdert som lite hensiktsmessig å følge de relativt omfattende prosesskrav ene etter plan - og
bygningslovens bestemmelser. Dette kan gjelde når temaer, int eressegrupper og medaktører er klart
begrenset og definerte. Prinsippene for medvirkning i planstrategien (avsnitt 2.4) skal likevel legges
til grunn for planarbeidet.
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En mer en tydig definisjon av plantyper kan gi mer effektivitet i planprosesser og lette diskusjonene
omkring hvilket planverktøy som er det mest nyttige grepet for å løse den aktuelle utfordringen.

Følgende definisjoner legges til grunn for planlegging i Nordre Follo:

Temaplan er det mest omfattende planverktøyet og skal både ha mål og tiltak, og kan ha strategier
og/eller satsingsområder.

Strategi skiller seg fra plan ved at den ikke har tiltak. Strategiene vil normalt være mer overordnet
enn temaplaner og skal vise retning for ønsket utvikling.

Melding brukes når kommunen vil drøfte og belyse en sak innenfor enkelte fagområder som er viktig
for utvikling av kommunen, uten at det knyttes til forslag til mål, strategier eller tiltak.

2.2 Oppfølging og gjennomføring av planer
For å sikre bærekraftig kommunal økonomi og at planer får reell bety dning, er det avgjørende at
kommunen har system som sikrer ressursavklaring . Dette gjelder både rutiner for hvordan
planoppgaver blir prioritert, og hvordan gjennomføring blir prioritert i k ommunens S trategi - og
handlingsplan . Et viktig prinsipp , er at til tak som foreslås i temaplaner ikke er endelig priori tert før de
inngår i kommunens S trategi - og handlingsplan. M ål og strategier i vedtatte temaplaner må følges
opp i årlig S trategi - og handlingsplanarbeid. Dette sikrer at det settes av r essurser til oppfølgingen av
vedtatte planer.

2.3 Arealplanlegging
Reguleringsplan er en arealplan for et avgrenset område. Planen består av et arealkart med
tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Alle
forslag til planer skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål,
hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området. Reguleringsplan kan utformes som områderegulering elle r detaljregulering:

Områderegulering er en kommunal reguleringsplan som brukes der det er krav om slik
plan i kommuneplanen, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte
områdevise avklaringer av arealbruken. Dette er nyttig når det er be hov for å fastsette
overordnede strukturer i områder, som bygges ut gjennom små, private detaljreguleringer.
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan overlate til andre myndigheter og
private å utarbeide forslag til områderegulering. Områdereg uleringen er likevel en kommunal plan og
kommunen må være tett involvert i planarbeidet.

Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan for et begrenset område, og er ofte knyttet til
k onkrete utbyggingsprosjekter. Både kommunen og private kan utarbeide detaljregulering er .
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2.4 Medvirkning i planarbeid
Kommuneplanens føringer om samskaping, dialog og involvering legges til grunn for kommunens
planarbeid.

Åpen dialog med innbyggerne kan skape forståelse for - og innsyn i planprosessen. Det kan også
utvide representasjonen slik at flere gruppers behov, kunnskap og erfaringer blir vurdert og tatt
hensyn til. Medvirkning fra innbyggere og andre målgrupper vil gi bedre forankring og eierskap til
planer og styrke tilhørighet til kommunen. Videre gir engasjert meningsbrytning, gjennomsiktighet og
innsyn i prosessen legitimitet til beslutninger og styrker demokratiet.

Vi kan sammenfatte hensikten med å drive medv irkning slik:

Kvalitet i beslutningsunderlaget – B red, aktiv involvering får fram behov, interesser og
kunnskap som kan ha betydning for hvilke mål, strategier og satsingsområder vi velger.

Eierskap og stedsidentitet – I nvolvering av lokalsamfunnet skaper større engasjement og
medansvar for eget lokalsamfunn og legitimitet til beslutningene.

Demokratiutvikling – Å penhet og involvering gir grunnlag for at ”alle” interesser blir hørt og
styrker tilliten og demokratikompetansen i lokalsamfunnet.

Følgende le gges til grunn for kommunes planarbeid:

Det legges til rette for tidlig involvering i kommunens planprosesser.

Kommunen har særlig fokus på å legge til rette for å gi svakere stemmer mer kraft i
samfunnsutviklingen. Det legges særlig vekt på at b arn og unge medvirker, sier sin mening og
blir hørt.

Innovative og kreative medvirkningsmetoder tas i bruk i arbeidet med kommunens
overordnede styringsdokumenter og øvrig planarbeid

Kommunen prøver ut ulike arenaer for samskaping i samarbeid med frivilli ge organisasjoner,
andre aktører og kommuner.

Kommunens innbyggertorg benyttes som sentrale møte - og kontaktpunkter i kommunens
planarbeid. I tillegg bør etablerte arenaer og møteplasser der kommunen møter innbyggere,
næringsliv, institusjoner og organisa sjoner brukes aktivt.

3. Overordnede føringer

FNs bærekraftmål
En b ærekraftig utvikling skal imøtekomme behovene vi har i dag uten å ødelegge mulighetene for de
som kommer etter oss. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling;
verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene
innen 2030. Målene gjelder for alle land, også de rike. Det betyr at målene vil påvirke norsk politikk,
både nasjonalt og kommunalt. Engasjerte kommuner bidrar t il bærekraftige løsninger.
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FNs bærekraftmål forplikter landene til å fremme folkehelse, bekjempe fattigdom og ulikhet,
redusere klimagassutslipp og håndtere klimaendringene. Bærekraftig utvikling handler om sosial,
økonomisk og miljømessig bærekraft.

Det er i kommuneplanen etablert en klar sammenheng mellom FNs bærekraftmål og kommunens
egne 20 mål. Ved utarbeidingen av Strategi og handlingsplan (med budsjett) vil det skje en
ytterligere operasjonalisering av FNs bærekraftmål. Det skal legges til rett e for at vi større grad enn
tidligere kan se sammenhengen mellom budsjett og mål og på den måten også bedre kan synliggjøre
i hvor stor grad vi bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Regjerin gens forventninger til regional og kommunal planlegging legger vekt på at vi står overfor
utfordringer knyttet til et bærekraftig velferdssamfunn, økologisk og sosial bærekraft, samt det å
skape et trygt samfunn for alle.

Kommunal og moderniseringsdepartem entet har beskrevet drivkrefter som vil påvirke offentlig
sektor mot 2040. nedenfor er markert med rødt de drivkreftene som er vurdert å ha særlig betydning
for planstrategiarbeidet.

Drivkrefter som påvirker offentlig sektor mot 2040

Fylkesmannens forventningsbrev datert 15.03.2019 gir innspill til kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, barn og unge, helse og sosial, samfunns - og arealplanlegging, samt
forutsetninger for gode tjenester til innbyggerne. Forventningene fra Fylkesmannen v il bli lagt til
grunn for videre plan - og utredningsarbeid i Nordre F ollo.

Regionale planer
Føringer i regionale planer legges til grunn for plan - og utredningsarbeid i Nordre Follo.

R egional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Regional plan fo r fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 - 2030
Regional plan for klima og energi
Regional plan for masseforvaltning
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Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025
Regional plan for handel , service og senterstruktur
Regional plan for kulturminner og kulturmiljø (høringsutkast – sluttbehandles høsten 2019 )

4. Utvik l ingstrekk som grunnlag for strategiske valg

I kommuneplanens samfunnsdel beskriver vi disse mulighetene og utfordringene for en bærekraftig
utvikling i Nordre Follo:

Mange deltar i frivillig arbeid : Dugnadsånden i kommunen er sterk og bidrar til et levende
lokalsamfunn.
Høyt utdannings - og inntektsnivå : Dette er en ressurs for lokalsamfunnet, men økte
forskjeller i inntekts - og utdanningsnivå kan bidra til sosial ulikhet i levekår, helse og
livskvalitet.
Vi blir flere eldre : Dagens og morgendagens eldre har gode forutsetninger for å være aktive i
arbeids - og samfunnsliv. Flere ønsker å delta og påvirke, og er en viktig ressurs i
lokalsamfunnet. Mange eldre e r imidlertid ensomme på grunn av dårlig helse og fordi
ektefelle og venner faller fra. Flere rammes av sykdom og har omfattende behov for pleie - og
omsorgstjenester.
Tilhørighet og mestring : Sosial støtte, møteplasser og mulighet til å delta i samfunnet
gj ennom arbeid, skole og sosialt felleskap er viktig for god psykisk helse. For barn og unge er
det viktig å oppleve trygghet, tilhørighet og at de er gode nok.
Hverdagsaktivitet og livsstil : Daglig fysisk aktivitet og sunt kosthold kan forebygge alvorlig
sykdom, depresjon og demens. Naturopplevelser, møteplasser og kultur bidrar også til helse
og livskvalitet.
Mindre økonomisk handlingsrom : Stramme økonomiske rammer gir økt krav til effektivitet.
Vi må løse oppgavene på nye måter og innbyggerne må bidra ti l å utvikle tjenestene og ta
ansvar for fellesskapet.
Ny teknologi : Digitale løsninger gir nye muligheter for kommunikasjon og samhandling.
Dette kan føre til effektivisering, men stiller krav til kompetanse hos ansatte og de som skal
bruke tjenestene.
Tvi llingbyer : Med Follobanen og oppgradering av Østfoldbanen får Nordre Follo god
kommunikasjon til Oslo, og mellom Ski og Oppegård. Ski skal utvikles som regional by og ta
den største delen av veksten sammen med Kolbotn. God infrastruktur og nærhet til
kompe tansemiljøer i Oslo og Ås kan også gjøre Nordre Follo attraktiv for næringslivet
Press på arealer : Vi forventer befolkningsvekst og skal bygge boliger og utvikle næringslivet.
Dette legger press på dyrket mark, drikkevann og grøntarealer. Vi skal bygge tet tere og
gjenbruke bebygde arealer. Samtidig skal vi ta vare på stedenes identitet og kultur og
forebygge støy og luftforurensning.
Transport gir klimautfordringer : Klimagassutslippene i Nordre Follo har vært omtrent de
samme siden 2009. Transport er den st ørste utslippskilden. Kommunen har relativt korte
avstander og god infrastruktur, noe som gir gode muligheter for å redusere utslippene.

Parallelt med sluttbehandling av kommuneplanen er det utarbeidet ny kunnskap so m legges til grunn
for vurdering av pla nbehovet i Nordre Follo innenfor temaene nedenfor:

Folkehelse – oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer

Befolknings - og bolig utvikling
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Næringsutvikling

Klima og miljø

Innovasjon og digitalisering

4.1 Folkehelse – oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
I følge folkehelseloven skal kommunen; (1) ha løpende oversikt over folkehelsen, og (2) utarbeide et
samlet oversiktsdokument hvert fjerde år som skal ligge til grunn for det langsiktige
folkehelsearbeidet. Oversiktsd okumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategien.
Formålet med oversiktsdokumentet er å oppsummere status, og identifisere folkehelseutfordringer
og ressurser i kommunen.

Nordre Follo kommune har utarbeidet et oversiktsdokument i henh old til Helsedirektoratets veileder.
Oversikten er basert på opplysninger som er gjort tilgjengelig fra statlige helsemyndigheter og
fylkeskommunen (Statistisk sentralbyrå, F olkehelseinstituttet, Akershus f ylkes kommunes
statistikkbank, Bufdir og Ungdataund ersøkelsen (2018)). Folkehelseutfordringene skal legges til grunn
når kommunen vurderer sitt plan - og utredningsbehov.

Oversiktsdokumentet viser at helsetilstanden i Nordre Follo kommune generelt er god. Det er likevel
et stort forebyggingspotensiale, og det må jobbes målrettet for å redusere sykdomsbyrden.
Folkehelsearbeidet omfatter også det å fremme trivsel og livskvali tet.

De viktigste årsakene til sykdomsbyrde er kreft, hjerte - kar sykdommer, KOLS, psykiske plager og
lidelser, demens og muskel - og skjellet sykdommer. Sykdomsbyrden som følge av diabetes og rus
øker. Tobakk og alkohol, kosthold, fedme og lav fysisk aktivitet bidrar til sykdom og tidlig død . En
tredjedel av alle krefttilfeller og en tredjedel av demenssykdom kan forebygges.

Helse kan ses som slutt punktet i en årsakskjede, der grunnleggende sosiale forhold som utdanning og
økonomi, sammen med m iljøforhold, levevaner og (til slutt) helsetjenester, påvirker helsen. Tiltak for
å bedre og utjevne helseforskjeller kan settes inn på alle leddende i årsakskjeden. Tiltak rettet mot
«å rsakene til årsakene» gir størst gevinst fordi de kan virke positivt p å hele årsakskjeden.

Figur 2 : Årsakskjeden og områder der innsats kan redusere sosiale helseforskjeller, lengst til venstre de
bakenforliggende årsaker. Kilde: Folkehelserapporten, 2018
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Kommunen skal fremme folkehelse og ivareta helsehensyn “i alt vi gj ør” dvs. innenfor lokal
samfunnsutvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Det er et mål å fremme helse i
befolkningen, og redusere sosiale helseforskjeller. Økende sosial ulikhet i helse er en stor utfordring
nasjonalt og i Nordre Follo. Sosi al ulikhet i helse handler om urimelige systematiske forskjeller i fysisk
og psykisk helse mellom grupper som ikke er biologisk betinget. Ulikheten er skapt av sosiale,
økonomiske og miljømessige faktorer, inkludert livsstilsfaktorer, som systematisk virke r inn gjennom
hele livsløpet og gir seg utslag i forskjeller i levekår, livskvalitet og forventet levealder.

Gjennom arbeidet med folkehelsedokumentet har en tverrsektoriell arbeidsgruppe valgt fem
innsatsområder som legge s til grunn for planstrategien og det videre arbeidet med folkehelse i
Nordre Follo.

Sosial ulikhet i helse

Forskjellen i forventet levealder mellom grupper med grunnskoleutdanning og høyere
utdanning er større enn for landet for øvrig , og forskjellen øker .

For å møte utfordringen med sosial ulik i helse må kommunen være oppmerksom på forhold som
skaper, opprettholder eller reduserer sosiale og helsemessige problemer. Det er behov for
sektorovergripende tiltak for å påvirke levekår, livssituasjon og levevan er. Universelle strategier som
retter seg mot befolkningen eller grupper i befolkningen vil ha best effekt og suppleres med tiltak
mot særlig utsatte grupper.

Barn og ungdom har liten mulighet til å påvirke sine levekår, og det er derfor viktig med en må lrettet
oppvekstpolitikk og tidlig innsats og støttetiltak for utsatte barn før de begynner på skolen.

Psykisk helse og livskvalitet hele livet

Psykiske symptomer og lidelser øker i alle aldersgrupper. Spesielt øker psykiske lidelser og
plager hos unge je nter og angst depresjon hos unge voksne.

Ensomhet og depresjon hos eldre er en folkehelseutfordring

En av fire ungdommer i Nordre Follo opplev er nettmobbing
Andelen ungdomsskole - elever som rapporterer trussel om vold øker

Tilgangen på rusmidler øker

Vold i nære relasjoner er en trussel mot folkehelsen

Opplevd mestring, sosial støtte, meningsfullhet og tilhørighet fremmer psykisk helse og livskvalitet og
forebygger psykiske plager og lidelser. For å møte utfordringen med psykisk helse og livskvalitet er
tiltak for økt aktivitet og deltakelse viktig . Foreldrestøttende tiltak og tidlig innsats i barnehager,
skoler er viktig for å forebygge psykiske helseproblemer så tidlig som mulig. Samarbeid med lag og
foreninger er sentralt for å fremme aktivitet og deltakelse.

Utenforskap

Andel barn i lavinntektsfamilier øker

Flere, men ikke alle gjennomfører videregående skole
Økning av unge voksne som mottar varig uførepensjon
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Arbeidsledigheten er større blant innvandrere enn befolkningen for øvrig

Boligprisene øker

Utenforskap kan danne grunnlag for psykiske plager senere i livet . For å møte utfordringen med
utenforskap er tiltak som styrker emosjonelle og sosiale ferdigheter i barnehage/skole, fremmer
gode faglige ferdigheter i grunnskolen og øker barns deltakelse i fritidsaktiviteter og deltakelse i
arbeidslivet viktig.

Tidlig i nnsats, tilbud som styrker kompetanse og senker terskelen for deltakelse i arbeidslivet eller
annen meningsfull aktivitet for utsatte grupper, kan forebygge utenforskap og fremme psykisk og
fysisk helse og redusere sosial ulikhet i helse.

En boligutviklin g som sikrer gode boliger og hindrer at utsatte grupper i befolkningen står utenfor
boligmarkedet er viktig for opplevd trygghet, tilhørighet og mestring.

Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn

Innbyggerne i Nordre Follo opplever en redusert tilgang på t rygge nærfriluftsområder

Støy er et økende problem ved fortetting
Ungdommene savner møteplasser og lokaler for uorganisert aktivitet

Valgdeltakelsen har gått noe ned i Nordre Follo

N ærmiljø og lokalsamfunn påvirker helse, trivsel og mestring positivt elle r negativt. For å møte
utfordringer i lokalsamfunnet og legge til rette for en helsefremmende stedsutvikling er det viktig
med tiltak som fremmer fysisk aktivitet og et sunt kosthold, sosiale møteplasser og
innbyggermedvirkning. Trafikksikkerhet er viktig i et helsefremmende lokalsamfunn.

Fysisk helse og levevaner

Kreft er den største årsaken til tidlig død og antall nye tilfeller øker. Tarmkreft er en særlig
utfordring for både menn og kvinner

Diabetes og KOLS øker
Smittepress og antibiotikaresistens øker

Muskel - og skjelettplager er en utfordring og ligger over landsnittet i deler av kommunen

Knapt en tredjedel av befolkningen oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet (nasjonale tall)

Ungdom bruker mer tid på stillesittende aktivitet foran skjerm

Vi spiser for lite for lite grønnsaker og fisk (nasjonale tall)

En stor andel sykdommer kan forebygges gjennom gode levevaner. Grunnlaget for gode levekår og
en sunn livsstil legges gjennom måten samfunnet utformes på, og gjennom enkeltmenneskets
mulighet til å ta gode valg. Det er behov for tiltak som kan bedre livssi tuasjonen for personer i
utsatte grupper. Helsefremmende og forebyggende tiltak og fokus på levevaner rettes inn mot
sykdomsgrupper som i stor grad kan forebygges.

Plan - og utredningsbehov
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For å styrke folkehelsearbeidet er det viktig at a lle virksomhete r har med seg folkehelseperspektivet
og benytter kunnskap fra oversiktsdokumentet i sitt daglige arbeid. Folkehelse skal være et tema i
alle kommunale planer som berører området.

Det u t føres innbyggerundersøkelser knyttet til helse , livssituasjon og subjek tive livskvalitetsmål.
Undersøkelsen skal vise utvikling og forskjeller mellom grupper med anerkjente indikatorer, slik at vi
får lokale tall og kan sammenligne funn med nasjonale kartlegginger i regi av SSB og folkehelsa.

I fireårsperioden er det lagt in n en temaplan for rus og psykisk helse, temaplan mot vold og seksuelle
overgrep . Det er videre foreslått en temaplan for helse og omsorg.

4.2 Befolknings - og boligutvikling
Osloregionen er et sammenhengende bo - og arbeidsmarked, og generelle endringer i regionen
påvirker utviklingen i Nordre Follo . Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus legger
føringer for kommunenes arealforvaltning og boligbygging. Boligbygging skal først og fremst skje i
prioriterte vekstområder, nær eksisterende tjen estetilbud og offentlig kommunikasjon.

Kolbotn er defin ert som prioritert by/tettsted, mens Ski , sammen med Ås , er regionale bye r i Follo.

Den største veksten kommer i Ski, som følge av en forventet effekt av Follobanen, med økt
boligbygging og befolknin gsvekst.

Periode - boligbygging Oppegård
Gjennomsnittlig
boligbygging p e r år

Ski
Gjennomsnittlig
boligbygging per år

Nordre Follo
Gjennomsnittlig
boligbygging per år

2005 - 2018 140 130
2019 - 2030 500

SSB la i juni 2018 fram nye befolkningsframskrivinger som viser lavere vekst enn framskrivingene for
Nordre Follo. Mens kommunens egne framskrivinger er basert på forventet boligbygging, er SSBs
prognoser basert på framskriving av boligtall fra foregående periode . Både i Ski og Oppeg ård er det
satt i gang utbyggingsprosjekter som gjør at vi kan forvente høyere boligtall enn vi har hatt de siste
årene. Det vil alltid knytte seg usikkerhet til befolkningsframskrivinger. Nordre Follo påvirkes av
«utenforliggende» faktorer som blant annet innvandring og svingninger i boligmarkedet.

Det investeres betydelige midler i kollektivinfrastruktur i Nordre Follo i planperioden. Når Follobanen
står ferdig i 202 2 , forventer vi ledig kapasitet og økt frekvens på Østfoldbanen (minimum 15
minutters ruter). Med Follobanen vil togreisen fra Ski til Oslo S ta 11 minutter. Langs Østfoldbanen
ligger det åtte stasjoner i Nordre Follo + Rosenholm stasjon som ligger rett inn enfor Oslos grense.
Reisetiden fra Kolbotn til Oslo S er fra 10 til 17 minutter. Jernbanesatsingen vil øke Nordre Follos
attraktivitet som bostedskommune, og understøtter at kommunen legger opp til en vekst og et
utbyggingsmønster som bygger opp om denne s amferdselsinvesteringen.

Befolkningsveksten påvirke r behovet for tjenester og kommunale investeringer. Investeringer bidrar
til fornyelse og kapasitetsutvidelser for kommunen og innbyggerne, men medfører samtidig økt gjeld
og økte utgifter til renter og a vdrag. Nye innbyggere gir kommunen økte inntekter, men på kort sikt
vil ikke inntektsøkningen være tilstrekkelig til å dekke både økte driftsutgifter som følge av økt
tjenestebehov og økte finanskostnader. Derfor vil det oppstå et behov for å effektivisere driften.
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Tidsmessig prioritering av utbyggingsområdene sett opp mot tjeneste behov, gir økt kontroll over den
økonomiske risikoen knyttet til store utbygginger. Parallelle investeringer kan da unngås, og risikoen
for at nye kommunale bygninger ikke blir ta tt i bruk fullt ut kan begrenses . Samtidig bør
investeringe ne som gjøres utnyttes maksimalt.

Befolkningssammensetning
Nordre Follo har en noe yngre befolkning enn landet samlet, både i dag og i framskrivingene for
2030. Det er likevel slik at forventet pr osentvis vekst er størst i de eldste aldersgruppene. Andelen
eldre (80+) i befolkningen øker, mens andelen barn og unge (0 til 18 år) synker . Andelen i denne
gruppen synker mer i Nordre Follo enn i landet for øvrig.

Graf som viser oppdaterte tall for befolkningssammensetning 2018 og 2030 kommer til
sluttbehandling .

Boligutvikling
Det er satset sterkt på fortetting og bygging av leiligheter i Nordre Follo. Boligprisen e er generelt
høye i vår region. Er faringsmessig er det slik at fortettingsområder nær stasjonene er attraktive for
den kjøpesterke eldre delen av befolkningen. Andelen eldre øker framover, og det er forventet at
denne gruppen fortsetter å etterspør re leiligheter med livsløpsstandard. Boligskiftet frigjør
eneboliger som gjerne blir overtatt av barnefamilier. Selv om kommunen forsøker å legge til rette for
variasjon i boligtyper også i fortettingsområder , er prisnivået en utfordring for barnefamilier ,
førstegangsetablerere og lavinntekt s grupper . Variasjon i boligtyper er viktig for å ivareta en sosial
bærekraft og kunne tilby boliger for alle. I tillegg er det nødvendig å ta i bruk andre virkemidler som
utbyggingsavtaler, kommunal eiendomspoli tikk og bruk av Husbankens låne - og støtteordninger for å
styrke e n boligsosial profil.

Plan - og utredningsbehov
Kommunen har behov for gode oppdaterte befolkningsframskrivinger som grunnlag for planlegging
og dimensjonering. KOMPAS vil bli benyttet videre som verktøy for årlige framskrivinger.

Det er behov for å gjen nomgå boligutviklingen og kommunens virkemidler for å møte boligbehovet
og utvikle gode boligstrategier.

4.3 Næringsutvikling
Nordre Follo er del av et større sammenhengende bo - og arbeidsmarked, og kommunens satsing på
næringsutvikling må ses i et større regionalt perspektiv. Det er viktig å søke samarbeid med aktuelle
aktører i regionen og bygge opp om et næringsliv som kan bidra til motstrøms pendling og god
utnyttelse av den økte kapasiteten i infrastrukturen.

Næringsstrukturen i Osloregionen er i endring. Arealkrevende logistikk og produksjon søker seg ut av
befolkningstette områder og mot rimeligere arealer knyttet til effektive transportårer. Ski og
Oppegård kommuner har flere større næringsområder med god tilgang til effektiv infrastruktur. I
Oppegård har det vært en betydelig nedgang i logistikk - og transportvirksomheter de siste årene, og
næringsarealene har redusert sin attraktivitet for næringsvirksomhet.

Kunnskapsbaserte næringer etablerer seg i klynger sentralt og urbant, nær kollektiv knutepunkt. Det
er en tendens til at bare de aller mest sentrale områdene vinner i konkurransen om disse
arbeidsplassene . Nordre Follo styrker sin attraktivitet når Follobanen kommer i drift. Videre
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oppbygging av kunnskapsmiljøet på NMBU og samarbeid i reg ionen kan også bidra til å styrke Nordre
Follo .

De fleste arbeidsplassene i Nordre Follo er knyttet til husholdningsrettede tjenester (varehandel,
servering, kommunale tjenester). Slike tjenester øker med økende befolkning og inntektsnivå. Disse
tjenesten e etablerer seg der befolkningstettheten er stor .

Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet en rapport om befolknings - og næringsutvik ling i nye
Nordre Follo kommune1. Rapporten peker på de utviklingstrekkene som er presentert ovenfor. For
Nordre Follo betyr det at næringsarealer i befolkningstette områder kan frigjøres til andre formål.
Rapporten peker på at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å transformere slike områder til
boligformål, dersom de ellers er egnet til dette formålet.

De kunnskaps baserte virksomhetene i kommunen vil være avhengig av høy grad av attraktivitet og
urbane goder for å holde på nøkkelpersoner og ha potensiale for vekst. Dette har betydning for
hvordan vi tenker videre utvikling av Ski, Kolbotn og Rosenholmområdet. På Ski og Kolbotn er det
gjennom sentrumsplane r lagt til rette for bymessig utvikling med et mangfold av funksjoner. Det er
satt av areal til forretning, kontor og tjenesteyting som skal bidra til å skape byliv. Nye boliger i
sentrum vil skape kundegrunnlag for et større mangfold av handel og service. For
Rosenholmområdet legger ny kommuneplan til rette fo r utvikling av bolig, næring og tjenester.

Plan - og utredningsbehov
Det er behov for en næringsstrategi som tar hensyn til effekten av Follobanen og Nordre Fol los rolle i
regionen.

4.4 Klima og miljø
Klima
Verden står overfor store utfordringer som følge av pågående og fremtidige klimaendringer. I den
siste rapporten fra FNs klimapanel (IPPC) vurderes for første gang virkningen av 1,5 graders global
oppvarming sammenliknet med en oppvarming på 2 grader. Det slås fast at 2 graders global
oppvarming gir betydelig økt risiko for alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker og
samfunn over hele verden, sammenlignet med en økning på 1,5 grader. For å begrense
oppvarmingen til 1,5 grader, må utslippene av klim agasser reduseres med 40 – 50 prosent innen
2030.

Dette krever innsats på alle nivåer, fra internasjonale organer så vel som nasjonale myndigheter,
kommuner og enkeltpersoner. Nordre Follo kommune har i ny kommuneplan satt seg som mål å
være en foregangskommune mot lavutslippssamfunnet. Videre er det et m ål at Nordre Follo skal ha
redusert det direkte klimagassutslippet med 55 % innen 2030 (sammenlignet med utslippsnivået i
1991 - nivå) og at Nordre Follo skal være klimanøytral. For å få dette til må det i tiden som kommer
jobbes systematisk med mål, tiltak og rapportering på klimaområdet.

Plan - og utredningsbehov
Fellesnemnda har våren 2019 bedt Oppegård og Ski kommuner om å sette i gang arbeidet med en
felles klima - og energiplan med mål om planvedtak i slutten av 2020. Videre har de besluttet at

1 Samfunnsøkonomisk analyse AS: Befolknings - og næringsutvikling i nye Nordre Follo kommune. Rapport 21 -
2018
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klimabud sjett for Nordre Follo skal utarbeides som en del av Strategi - og handlingsplan fra og med
2022.

Som grunnlag for klima - og energiplan og påfølgende klimabudsjett må det etableres et felles
datagrunnlag, et arbeid som forutsettes startet opp i 2019.

N aturmangfold og grønne områder
Menneskelig aktivitet har ført til at en stor del av det biologiske mangfoldet på jorda har forsvunnet. I
følge WWFs Living Planet Report 2018 dreier det seg om en reduksjon i verdens vilt - og
fiskebestander på 60 % fra 1970 til 2014. Selv om situasjonen for naturmangfoldet i Norge er mer
positiv enn den er på verdensbasis, finnes det utfordringer også her, og Nordre Follo er intet unntak i
så måte. I kommuneplanen er det slått fast at Nordre Follo skal bidra til å nå det nasj onale målet om
stans av tap av naturmangfold. Dette innebærer blant annet at kommunen må rette innsatsen inn
mot bevaring av leveområder og blågrønne strukturer, samt reduksjon av påvirkningsfaktorer som
har negative effekter på naturmangfoldet.

De grønne områdene i Nordre Follo er viktige, både som leveområder for dyr og planter, i
klimasammenheng, som friområder/rekreasjonsområder og som ressurs, ikke minst for jord - og
skogbruk. De grønne områdene innehar, i tillegg til store naturverdier, også kulturve rdier som må
ivaretas for fremtiden. I og med forventet vekst og befolkningsøkning de kommende årene, vil
presset mot de grønne områdene i Nordre Follo øke. Dette gjelder både naturområder og dyrket
mark utenfor tettstedene, samt mindre grøntarealer som pa rker og annen grøntstruktur inne i
tettstedene. Det er viktig å ha bevissthet rundt de kvalitetene og verdiene de grønne områdene
representerer, slik at hensynet til disse ivaretas i arbeidet med vekst og utvikling i Nordre Follo
kommune.

Plan - og utredni ngsbehov
I likhet med klimaområdet, må det også når det gjelder naturmangfold jobbes systematisk med mål,
tiltak og rapportering. For å få dette til, er det behov for en temaplan for naturmangfold for Nordre
Follo. Det kan tas utgangspunkt i eksisterende k ommunedelplan for naturmangfold i Ski, ved å
oppdatere og utvide denne til også å omfatte Oppegårds areal, samt oppdatere planen med ny
kunnskap.

Spredning av fremmede arter er en påvirkningsfaktor med store negative effekter for naturmangfold.
For å sikr e en målrettet begrensning av disse artenes utbredelse, vil det være behov for en
bekjempelsesplan (handlingsplan) mot fremmede arter i Nordre Follo kommune. Det kan tas
utgangspunkt i tilsvarende plan for Ski, slik at denne oppdateres og utvides til også å omfatte
Oppegårds areal.

For å sikre ivaretakelse av grønne områder gjennom arealplanleggingen, trengs det et solid og godt
kunnskapsgrunnlag. Det bør blant annet utarbeides et eget kart over blåg rønne strukturer i Nordre
Follo og utarbeides en plan for grønnstruktur.

Mobilitet
Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Nordre Follo. Dette betyr at etablering av klima -
og miljøvennlige transportløsninger er et særdeles viktig virkemiddel for å oppnå en bærekraftig
utvikling. Allerede i dag er det stor bevissthet rundt behovet for prioritering av kollektivtransport,
sykkel og gange. I hele Osloregionen preges areal - og transportplanleggingen av denne type
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prioritering. I kommuneplanen for Nordre Follo er prioritering av gange, sykkel og kollektivtransport
løftet fram so m et sentralt tiltak for å nå målet om å være en foregangskommune på vei mot
lavutslippssamfunnet.

Plan - og utredningsbehov
Det er behov for å samordne tiltak og tidsperspektiv for sykkelstrategiene fra Ski og Oppegård og i
tillegg utvide perspektivet fr a sykkel til mobilitet , herunder inkludert gange, kollektivtrafikk, strategi
for parkering mv . Dette tilsier at det bør utarbeides en temaplan for mobilitet for Nordre Follo.

4.5 Innovasjon og digitalisering
Innovasjonsarbeid og omstilling er krever nye arbeidsmåter i offentlig sektor. Trangere offentlig
økonomi, økende forventninger fra innbyggerne, tverrsektorielle og tverrfaglige problemstillinger gir
utfordringer som krever at kommunene tar i bruk nye løsninger . Det handler ikke kun om hvor raskt
og b illig en tjeneste kan produseres og leveres, men vel så mye om å møte samfunn ets og bruker n es
behov med større treffsikkerhet.

Innovasjonsarbeidet i Nordre Follo kommune skal bidra til tjenester som møter innbyggernes behov,
sikrer faglig forsvarlighet og lovpålagte oppgaver. Innovasjonsprosjektene utfordrer vanlig praksis,
utforsker ulike veier til løsning og involverer sluttbrukerne fra A til Å. På denne måten reduserer vi
ri sikoen i innovasjonsarbeidet og øker merverdien av nye og bedre løsninger.

I Nordre Follo skal skape verdier med de ressurser vi har , gjennom effektiviserings - og
innovasjonsarbeid. Ansatte i Nordre Follo skal inngå i sterke og stabile fagmiljøer med
utvik lingsmuligheter for den enkelte. Kommunen tar i bruk nye modeller for organisering av
utviklings - og kompetansearbeidet for å sikre at kompetanse endrer praksis. Nordre Follo kommune
skal være er en lærende organisasjon med tett samarbeid med næringsliv, f rivilligheten,
utdanningsinstitusjoner og forskning. Ansatte samarbeider på tvers av virksomheter og fagmiljøer, og
legger til rette for systematisk involvering av innbyggerne i utformingen av nye løsninger. Tjenestene
i Nordre Follo kommune skal ivareta i nnbyggerperspektivet, ha felles fagsystemer og basere seg på
digitaliserte og standardiserte løsninger.

Digitalisering handler ikke først og fremst om teknologi, men om å bruke teknologi til å fornye,
forenkle og forbedre. Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, samtidig som
innovasjon legger til rette for digitalisering. I Nordre Follo skal tjenestene gjøres smartere og enklere,
med vekt på riktig bruk av data, kunstig intelligens, robotisering og sensorteknologi. Innovasjoner i
offentlig sektor er lønnsomt og bidrar til økt kvalitet i tjenesteytingen. I Nordre Follo skal vi jobbe slik
at feil blir til ny kunnskap og utvikling blir en del av hverdag en .

Plan - og utredningsbehov
Det er vedtatt i nnovasjons - og digitaliseringsstra tegier for Nordre Follo som vil bli revidert tidlig i
fireårsperioden.
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5. K ommunens plan - og utredningsbehov – prioritering

Utviklingstrekkene beskrevet foran gir grunnlag for å vurdere og prioritere kommunens plan - og
utredningsbehov i fireårsperioden 2020 til 2023. Det gjøres en årlig vurdering av utfordringsbildet og
eventuell justering i forbindelse med behandling av S trategi - og handlingsplanen.

5.1 Vurdering av behov for rullering av kommuneplanen
Ny kommuneplan for Nordre Follo 2019 - 2030 ble vedtatt av kommunestyrene i Oppegård og Ski i
mai og juni 2019. Det er lagt til grunn at kommunene vedtar en likelydende felles samfunnsdel for
Nordre Follo.

I arealdelen av kommuneplan for Nordre Follo 2019 - 2030 ligger det felles føringer og felles generelle
planbestemmelser for Ski og Oppegård . Tekst og planbestemmelser som er knyttet til geografiske
områder, er utarbeidet separat for de to kommunene og behand let som en arealdel for Oppegård og
en arealdel for Ski.

Dokumentene er gitt følgende betegnelser:

Kommuneplan Nordre Follo 2019 - 2030 Samfunnsdel ( vedtatt i Ski og Oppegård kst)

Kommuneplan Nordre Follo 2019 - 2030 Arealdel Oppegård ( vedtatt i Oppegård kst)

Kommuneplan Nordre Follo 2019 - 2030 Arealdel Ski ( vedtatt i Ski kst)

Etter sammenslåing i 2020 vil de vedtatte arealdelene fungere som delplaner for de geografiske
områdene som tidligere var Ski og Oppegård kommuner og omfatter til sammen hele kommunen .
Delplanene er bygd på felles hovedgrep for utbyggingsmønster, felles arealstrategier og føringer gitt i
Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus .

Fe lles planbestemmelser , som i all hovedsak er identiske for de to kommunene, gir større
fo rutsigbarhet for grunneiere og utbyggere og gjør det enklere å forholde seg til planene som politisk
og administrativt verktøy.

De to delplanene vedtatt i mai og juni 2019 bygger i så stor grad på et felles fundament at det ikke vil
være behov for å sette i gang en rask rullering av kommuneplanens arealdel.

Forslag til syklus for rullering /vedtak av kommuneplan for Nordre Follo :

2019 høst Planstrategi 2020 - 2023 behandles i formannskap og komunestyre
2020 vår Planstra tegi 2020 - 2023 vedtas i kommunestyret i Nordre Follo
20 19 vår Kommuneplanens samfunnsdel – vedtaket fra Ski og Oppegård tas opp i nytt

kommunestyre t i Nord r e Follo
2021 vår Oppstart av arbeid med ny kommuneplan for Nordre Follo – felles arealdel
2022 høst Vedtak ny kommuneplan for Nordre Fol lo – felles arealdel
2023 vår Plans trategi 2024 - 2027 oppstart
2023 høst Planstrategi 2024 - 2027 vedtak
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5.2 Samlet program for plan og utredning i Nordre Follo
Nedenfor er det satt opp en samlet oversikt over behov for planer og utredninger for Nordre Follo i
kommende fireårsperiode. Revisjon av oversikte n vil bli gjort årlig i S trategi - og handlingsplan.

I tillegg til de planene som er omtalt nedenfor behandler kommunen en rekke privat e
detaljreguleringer. Planforslagene utarbeides av private aktører, men kommunen bruker ressurser på
dialog, drøfting av løsninger og saksbehandling til politisk behandling. Behandling av private
reguleringsforslag gir kommunen gebyrinntekter ut fra selvk ostprinsippet. Nordre Follo vil ut fra
erfaringstall til en hver tid ha mellom 15 og 25 detaljreguleringsplaner under arbeid (oppstartfase/
førstegangsbehandling/høring/sluttbehandling).

Områdereguleringer
Områdereguleringer er kommunens planverktøy og sk al gjennomføres i regi av kommunen.
Områdereguleringer gir kommunen større grad av styring, enn tilfellet er for private
detaljreguleringer. Områderegulering velges gjerne der kommunen ønsker å gi føringer utover de
som følger av kommuneplanen og der det e r behov for større helhet lig grep for utviklingen av et
område. Plan - og bygningsloven åpner for at private kan bistå i arbeidet. Det er ikke anledning til å ta
gebyr for områdereguleringer og kommunen må som utgangspunkt bære kostnadene selv.
Kommunenes e rfaringer fra gjennomføring av områdereguleringer, er at det involverer 2 - 3
planleggere over en lengere periode (2 - 3 år), anslått til ca ett årsverk totalt per år. I tillegg kommer
andre kommunale virksomheter som blir involvert på ulik stadier i planarbe idet.
Utredningskostnader varierer mellom 1 og 3 millioner kroner (trafikkanalyser, grunnundersøkelser,
naturkartlegging, kulturminneregistreringer, støyutredninger mv). Dersom en områderegulering
gjennomføres av private gjennom en avtale mellom kommunen og privat aktør, bekostes gjerne
utredninger av utbygger, men kommunen må følge planprosessen tett med administrative ressurser
og skal fortsatt «eie» planen.

Det vurderes å være svært krevende å ha mange områdereguleringer gående parallelt. Kommunen
skal også kunne betjene private reguleringsforslag som har fastsatte tidsfrister etter plan - og
bygningsloven. Dersom kommunen ikke overholder disse tidsfristene, reduseres gebyrinntektene.

Nedenfor gis en kort beskrivelse av områdereguleringer som er aktuel le i Nordre Follo som følge av
tidligere vedtak eller som nye krav i kommuneplanen for Nordre Follo. Arealstrategiene gir føringer
om at hovedtyngden av veksten skal skje i prioriterte utbyggingsområder og at veksten skal skje
innenfra og ut. Følg ende områ dereguleringer omtales:

1. Kråkstad stasjon
2. Ski Øst
3. Kirkeveien nord
4. Oppegård lokalsenter
5. Nedre Ekornrud
6. Ødegården skog
7. Fløysbonn
8. Rosenholm
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9. Sønsterudveien
10. Strandsonen langs Ingierstrandveien
11. Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse

Nordre Follo har følgende nylig vedtatte områdereguleringer som fortsatt vil gjelde:

Ski sentrum (2016)
Ski Vest (2016)
Langhus sentrumsområde (2016)
Myrvoll/Ekornrud (2015)
Kolbotn sentrum (2017)
Skiveien/Skrenten (2018)
Områderegulering for frittliggende småhusbebyggels e i Oppegård (2016)

Forslag til prioritering av områdereguleringer er lagt inn nederst i tabell s 2 6 .

1. Kråkstad stasjon

I forrige kommuneplan for Ski kommune (2011 - 2022) var det lagt opp til områderegulering for
området rundt Kråkstad stasjon. Området har vært båndlagt i åtte år fram til sommeren 2019. I juni
gikk båndleggingen ut. I ny kommuneplan for Nordre Follo er området rundt Kråkstad stasjon
omfattet av hensynssone H810 _8 med krav om utarbeiding av en felles reguleringsplan for alle
eiendommer i son en. Dette er ment som en sikringsbestemmelse som skal hindre uønsket bygging i
sonen, og som vil bli gjort gjeldende dersom en utbygger ønsker å fremme forslag om regulering.
Krav om felles planlegging gjør at det ikke er behov for å gjennomføre en o mråder egulering for
Kråkstad stasjon/sentrumsområde i kommunal regi.

2. Ski øst

Kommunedelplan for bydel Ski Øst ble vedtatt av kommunestyret i Ski 17. juni 2015 og ble
rettskraftig etter endringer vedtatt av Kommunal - og moderniseringsdepartementet i brev av 7.
no vember 2016. Ski Øst AS fremmet i april et planinitiativ for bydel Ski Øst – syd for Kjeppestadveien.
Planinitiativet ble behandlet av PBU 5. juni 2019.

Planområdet er foreslått avgrenset som vist i figuren nedenfor. Planområdet omfatter totalt 676 daa,
h vorav 330 daa er avsatt til byggeformål.
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Ski Øst

Planinitiativet oppgir følgende formål med områdereguleringen:

legge til rette for gjennomføring av utbygging og transformasjon av områdene syd for Østre
Linje og Kjeppestadveien i henho ld til føringer i kommunedelplanen for Ski Øst, og de
målsetninger som følger av kommuneplanen til nye Nordre Follo kommune. Viktige
problemstillinger redegjøres for senere i dette dokumentet.
regulere den offentlige hovedinfrastrukturen innenfor planområd et i form av nye traseer og
veier for gange og sykkel, kollektiv, biltrafikk, grønnstruktur og områder for håndtering av
overvann.

lokalisering av skole og nærsenter.

utvikle en gjennomføringsmodell for offentlig infrastruktur, med bestemmelser som sikrer
Nordre Follo kommune ønsket styring av utviklingen.

rammeregulere områder for utbygging av boliger, næring og sosial infrastruktur, med krav
om endelig detaljering gjennom detaljregulering. Eventuell detaljregulering av delfelter til
nevnte formål avklares i de videre planarbeidene.

V edtak fra 5. juni 2019 slår fast at Ski kommune er positive til oppstart av områdereguleringsplan for
et avgrenset område innenfor bydel Ski Øst sy d for Kjeppestadveien. Vedtaket lister opp en rekke
premisser for dette, herunde r følgende som gjelder organisering og fremdrift:

Før oppstart av planarbeidet skal det tas stilling til hvordan arbeidet skal organiseres, og
eventuelt utarbeides en samarbeidsavtale mellom kommunen og forslagsstiller som sikrer at
planen utarbeides på kommunens premisser.
Tidspunkt for oppstart av arbeidet med områdeplanen avhenger i stor grad av prioritering av
interne kommunale ressurser. Rådmannen kan derfor ikke garantere snarlig oppstart av eller
antyde forventet fremdrift i planarbeidet.
Tidspunkt for realisering av bydel Ski Øst skal sees i sammenheng med utbyggingstakten i Ski
by og i kommunen som helhet, samt kommunens kapasitet innen teknisk og sosial
infrastruktur. Byen skal bygges i henhold til innenfra og ut prinsippet, og utbygging i bydel Ski

Kjeppestadveien
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Øst skal ikke legge begrensni nger for ønsket utvikling i de prioriterte utbyggingsområdene i
Ski sentrum, Ski Vest og på Langhus.

Sett i lys av PBU’s vedtak vil det kunne forsvares å avvente oppstart av planarbeidet noe – samtidig
som vedtaket vil skape en forventning om oppstart ik ke så alt for langt fram i tid. Organisering av
planarbeidet og samarbeidsform vil bli nærmere drøftet med utbygger høsten 2019. Oppstart av
planarbeidet forutsetter at det settes av tilstrekkelige personalressurser for en 2 - 3 års periode.

3. Kirkeveien no rd

Planarbeid pågår. Hensikten med planarbeidet er å vurdere om og hvordan eksisterende
småhusområde kan få en høyere arealutnyttelse, samtidig som lokale og regionale hensyn ivaretas.
Viktige vurderinger i planarbeidet er omfang, type og utforming av eve ntuell ny bebyggelse, ny
bebyggelses virkninger for kulturlandskapet, kjøreadkomst, kartlegging av bevaringshensyn mv.

Utvikling av boligområdet må sees i sammenheng med tilgrensende fylkesveier Kirkeveien og
Langhusveien. Fremtidig utforming av fylkesveiene vurderes parallelt i egen detaljregulering,
igangsatt av Statens Vegvesen.

Det er varslet oppstart av et større område. Foreløpig planavgrensning fremgår av kartet, og er om
lag 97,8 daa. Planarbeidet skal bl.a. avklare plassering av nye, perm anente adkomstveier, vurdere
rekreasjonsmuligheter knyttet til Kapelldammen og hvordan dammen kan kobles til boligområdet og
sentrum, gjennom Waldemarhøy. I tillegg skal det vurderes om det er behov for utvidelse av Vestraat
barnehage. Både i kommuneplanen og i gjeldende reguleringsplan er eksisterende småhusområde
nord for Kirkeveien avsatt til boligformål. Waldemarhøy og Vestraat barnehage er regulert til
offentlig/privat tjenesteyting. Kapelldammen er regulert til LNF (landbruk - , natur - og fritid).

Det tas sikte på å legge fram et planforslag for førstegangsbehandling i politisk utvalg høsten 2019
med sluttbehandling første halvår 2020. Planarbeidet utføres av kommunens planavdeling med
bistand fra konsulent.
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Kirkeveien nord

4. Oppegård lokal senter

Området rundt Oppegård stasjon er avsatt som prioritert utbyggingsområde i kommuneplan for
Nordre Follo 2019 - 30, arealdel Oppegård . Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en ny bru
over jernbanen samt en fortetting, som tar hensyn til områdets historiske særpreg og byggeskikk. Det
skal utvikles et attraktivt lokalsenter med en sentralt beliggende grønn møteplass.

Oppegård lokalsenter

Planarbeidet for Områderegulering for Oppegård senter har vært forsøkt gjennomført tidlige re, men
pga utfordringer med å finne finansiering av ny bru over jernbanen, som er en forutsetning for videre
utbygging, har arbeidet stanset.

Oppegård stasjon
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I juni 2019 ble staten, Akershus fylkeskommune og kommunene Oslo, Bærum, Skedsmo og Oppegård
enige om en byveksta vtale for Oslo og Akershus . Oppegård kommune har i avtalen fått gjennomslag
for at br u a over sporene ved Oppegård stasjon skal prioriteres med et statlig bidrag fra disse
midlene, som sammen med utbyggerbidrag vil være tilstrekkelig til å dekke finansierin g av ny
overgangsbru.

Planarbeidet starter opp igjen nå i høst med politisk behandling av planprogram og planavgrensning.
Deretter varsles det formelt oppstart. Gjennomføring av områdereguleringen nå er viktig for å få
realisert ny bru og for å få samord net dette med Statens vegvesens planer for Skiveien, som blant
annet omfatter ny gang og sykkelvei og ny kjøreatkomst til Oppegård stasjon. Planarbeidet er tenkt
gjennomført av kommunen, supplert med eksterne utredninger.

5. Nedre Ekornrud

Planarbeidet pågår. Området er avsatt til bolig i kommuneplanen og ligger nordvest for Myrvoll
stasjon. Målet med reguleringen er å tilrettelegge for boliger og avklare forholdet mellom
utbyggingsområder og viktige frilufts - og naturområder.

Nedre Ekornrud

Planarbeidet omfatter en vurdering av hva som er riktig boligutnyttelse og boligtype i dette området ,
støyutredninger og landskapsvurderinger. Et planforslag forventes lagt fra m til første gangs
behandling vinteren/våren 2020. Planarbe idet utføres av kommunens planavdeling på oppdrag fra
kommunens eiendomsavdeling. Arbeidet suppleres med eksterne utredn inger om trafikkanalyser,
naturtypekartlegging og grunnundersøkelser.

Kolbotnvan net
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6. Ødegården skog

Området ligger midt i nåværende Oppegård kommune, nær Myrvoll stasjon. Området har ligget inne
som utbyggingsområder i tidligere kommuneplaner. Det ble videreført i kommuneplanen for Nordre
Follo, men forslått begrenset for å ivareta mer av naturområdene. Feltet ligger mellom Tverrveien,
Greverud idrettspark og Østli skole. Arealet er avsatt til k ombinert bebyggelse - og anleggsformål
med boligbebyggelse, grønnstruktur samt offentlig eller privat tjenesteyting. Området er på 255
dekar.

Ødeg ården skog

Området eies av Oppegård kommune. Det er ikke satt i gang planarbeid. Formen på et planarbeid i
dette området vil avhenge av hvordan og når området blir solgt, og om området blir solgt i sin helhet
eller som delområder.

7. Fløysbonn

Deler av næringsområdet på Fløysbonn ble omregulert til boliger i behandlingen av kommuneplanen
for Nordre Follo 2019 - 2030. Forslaget ble fremmet som et arealinnspill fra grunneiere i området og
ytterligere utvidet i behandlingen av kommuneplanen. Arealets størrelse er på 134 dekar, og er tenkt
utviklet med rekkehus og lavblokk . Nærheten til Sofiemyr idrettspark, barnehage, barneskole,
ungdomsskole og idrettshall tilsier at dette området bør utvikles med mål om å bli et attraktivt
boligområde for barnefami lier .

Tverrveien
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Fløysbonn

Kommuneplanen setter krav om områderegulering. Det er ikke startet planarbeid, men det har vært
dialog med potensielle utbyggere om muligheter og alternativer for gjennomføring av en
områderegulering.

Fløysbonn er et om råde som kan være aktuelt for et tettere samarbeid mellom kommune og
utbygger om å utarbeide en områderegulering. Kommunen har erfaring med at områder der det er
en eller få store utbyggere egner seg godt til et slikt samarbeid. Myrvoll/Ekornrud er e t eks empel der
det nylig er gjennomført en avtalebasert samarbeidsform om utvikling, der JM og Aspelin Ram
samarbeidet tett med kommunen. I denne samarbeidsformen står utbyggeren for hovedparten av
arbeidet og bekoster utredninger, men det forutsetter også at k ommunen setter av
personalressurser til å følge planarbeidet tett i hele planprosessen. Planarbeidet går gjennom 2 - 3 år.

8. Sønsterudveien

Områderegulering for Sønsterudveien kom på dagsorden som følge av at flere eiendommer langs og
nær Sønsterudveien va r under planlegging, blant annet Sønsterudveien 30 ved Sofiemyr senter og
Sønsterudveien 26. Statens vegvesen startet også reguleringsarbeid for Sønsterudveien, men har
avsluttet dette arbeidet. Kommunen så behov for å samordne ulike hensyn og interesser i området
og vurderte muligheten for å sette i gang en områderegulering. Målet med planarbeidet var å gjøre
en helhetlig vurdere bygningsstruktur, utnyttelsesgrad og byggehøyder langs Sønsterudveien, sikre
tilstrekkelig veiareal for å utbedre gang - og sykke lveinettet, og muliggjøre bekkeåpning og etablering
av overvannsløp.

Taraldrudveien
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Sønsterudveien

Flere av de private planinitiativene i Sønsterudveien har i ettertid stoppet opp. Statens vegvesen har
ikke valgt å gå videre med sin reguleringsplan, men satser i s tedet på miljø - og sikkerhetstiltak som
ikke krever regulering. Blant annet skal det sikres flere trygge krysningspunkter i Sønsterudveien.

Planarbeidet ble satt på vent som følge av stort press på annen planbehandling og planproduksjon,
blant annet i Kol botn og Sofiemyr idrettspark og rullering av kommuneplanen. Planen står oppført i
planoversikten i Oppegårds handlingsprogrammet for 2019 - 2022 som antatt sluttbehandlet i 2020.

Planområdet omfatter mange små grunneiere, samt veiarealet i Sønsterudveien. Fo r denne
områdereguleringen er antakelig mindre aktuelt med en offentlig - privat samarbeidsform som på
Rosenholm eller Fløysbonn.

9. Rosenholm Campus og Li gård

Området rundt Rosenholm Campus og Li gård ligger helt nord i Oppegård, vest for Rosenholm
stasjon. Området ble i behandlingen av kommuneplanen for Nordre Follo omdisponert fra kombinert
formål (offentlig/privat tjenesteyting og næringsbebyggelse) og ren næ ringsbebyggelse til kombinert
formål for bolig, offentlig/privat tjenesteyting og næringsbebyg g else . Området er på 180 dekar.
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Rosenholm Campus og Li gård

Kommuneplanen setter krav om områderegulering. Det er ikke startet planarbeid, men det har vært
dialog med grunneierne på Li gård og Rosenholm Campus om mulige samarbeidsformer

Området på Rosenholm og Li gård er i likhet med Fløysbonn et område der det kan være aktuelt med
en tettere samarbeidsform mellom kommune og utbyggere om å u tarbeide områdereguleringen. I
områder med få parter er det enklere å få til gode og forpliktende samarbeidsformer enn i områder
med mange små grunneiere. I denne samarbeidsformen står utbyggeren for hovedparten av arbeidet
og bekoster utredninger, men det forutsetter også at kommunen setter av personalressurser til å
følge planarbeidet tett i hele planprosessen. Planarbeidet forventes å gå over 2 til 3 år.

10. Strandsonen langs Ingierstrandveien

Arealet ligger i kommuneplanens hensynssone H810_6 og skal regu leres med sikte på en bærekraftig
utvikling som ivaretar strandsonen med naturverdier, kulturminneverdier og rekreasjonsverdi - er,
samtidig som eksisterende boliger i hensynssonen gis tilsvarende intensjonene for strandsonen i
område - regulering for Båle rud - , Rødsten - og Bekkenstenområdet (vedtatt 30.06.2015).

Reguleringen må omfatte blant annet bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse og
forbudsgrense langs sjø og vassdrag, grønnstruktur , friluftsformål og turveier og hensynssoner for
kulturmiljø .

Rosenholm Campus
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Strandsonen langs Ingierstrandveien

Planarbeidet er ikke startet. Områdets egenskaper og mange grunneiere tilsier at denne planen bør
utarbeides i kommunal regi.

Kommunen kan vurdere å innhente ekstern bistand til gjennomføring av plan arbeid og utredninger,
men må være forberedt på å ta alle kostnadene selv.

Planområdet ligger i samme området der det pågår regulering av turvei mellom Oppegård båthavn
og Ingierstrand bad i regi av Oslo kommune.

11. F rittliggende småhusbebyggelse

Områderegu lering for frittliggende småhusbebyggelse er den største planen i Oppegård kommune,
som berører omtrent all villamessig bebyggelse i den østlige delen av kommunen. Planen ble
vedtatt 12.9.16. Planarbeidet tok ca 2 år og tok utgangspunkt i den tidligere småhusplanen
fra 2007. Planen gir regler for å styre utviklingen i kommunens villa - og småhusområder.
Hensikten med planen er å legge til rette for en forutsigbar utvikling i småhusområdene, som
ivaretar landskape t og det grønne småhuspreget. Planen inneholder blant annet
bestemmelser for byggegrenser, terrengbehandling, frisiktsoner, grad av utnytting, høyder,
utforming, parkering mv.
Oppegård kommune har i forbindelse med handlingsprogram 2019 - 2023, vedtatt at denne planen
skal revideres i løpet av 2020.

Ski har foreløpig ingen tilsvarende plan. En rullering av områderegulering for frittliggende
småhusbebyggelse bør ikke igangsettes før behovet for en ny plan er vurdert samlet for Nordre Follo.

Bunnefjorden
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Planer, strategier og meldinger innenfor hvert av kommuneplanens satsingsområder

Satsingsområder og mål i kommuneplanen Plan - og utredningsbehov 2020 2021 2022 2023

Sammen for en ny kommune

Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune.

Nordre Follo kommune er attraktiv for et næringsliv som tar
samfunnsansvar.

Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i
utforming av tjenestene.

Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi.

Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform, er en attraktiv
arbeidsgiver og en organisasjon i utvikling.

Temaplan for frivillighet

Innovasjon s - og
digitaliseringsstrategi
(revisjon av versjon 2019)
Temap lan for næringsutvikling

Temaplan for bruk av formålsbygg
– barnehage skole, omsorgsbygg
Arbeidsgiverstrategi
(revisjon av versjon 2019)
Eierm elding/Eierstrategi

Langsiktig d riftsanalyse og
investeringsmelding
Eiendomsstrategi

Trygg oppvekst

Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og
mestring.

Kvalitetsmelding og temaplan for
oppvekst

Temap lan – Rammeplan for SFO
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Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og
blir hørt.

Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale
for utvikling og læring , uavhengig av sosial og økonomisk bakgrunn .

Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid
og lek og deltar i idrett, fysisk aktivitet og kulturaktiviteter.

Melding - Demokratiprogram for
barn og ungdom

Aktiv hele livet

Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag.

Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt.

Innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive hele livet.

Innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til gode
møteplasser , idretts - , friluftslivs - og kulturtilbud.

Kvalitetsmelding og temaplan for
helse og omsorg
Kommu nedelplan for mangfold,
integrering og inkludering
Temaplan mot vold og seksuelle
overgrep
Lokal handlingsplan for å bekjempe
hatkriminalitet
Temaplan rus og psykisk helse

Temaplan SLT

Strategi for sosial boligbygging

Temap lan for fysisk aktivitet, idrett
og friluftsliv
Helhetlig plan for langsiktig
utvikling av idretten i Nordre Follo
Temaplan for kultur

Melding – helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer

Byvekst med grønne kvaliteter

Nordre Follo kommune har attraktive og levende byer og tettsteder. Temaplan for klima og energi
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Nordre Follo kommune er rustet for klimaendringer.

Nordre Follo kommune tar miljøansvar og er en fore gangskommune
på vei mot lavutslippssamfunnet.

Nordre Follo tar vare på naturmangfold og arters leveområder,
herunder artsmangfold.

Nordre Follo kommune legger til rette for et bærekraftig landbruk
basert på lokale ressurser.

Nordre Follo kommune tar ansvar for samfunnssikkerhet og
beredskap.

Nordre Follo kommune forvalter natur og arealressurser på en
bærekraftig måte.

med forpliktende klimabudsjett
Strategi for å redusere det
materielle forbruket
Kommunedelplan for
naturmangfold

Tema plan for vannmiljø og avløp

Temap lan for kommunale veier

Temap lan for trafikksikkerhet

Temap lan for mobilitet
Sykkelstrategi for Nordre Follo
Melding om grøntområder i
byggesonen
Temaplan for skjøtsel av
uteområder
Meldi ng om kulturminner –
grunnlag for ny kommuneplan
Dyrevelferdsplan
Temaplan for samfunnssikkerhet

Områdereguleringer

Områderegulering Kirkeveien nord
Områderegulering Ski Øst
Områderegulering Nedre Ekornrud
Områderegulering Oppegård senter
Områderegulering Fløysbonn
Områderegulering Rosenholm Campus og Li gård
Områderegulering Ødegården skog
Områderegulering for Sønsterudveien
Områderegulering for Strandsonen langs Ingierstrandveien
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Områderegulering for frittliggende småhusbebyggelse
Kommuneplan for Nordre Follo

Felles arealdel Nordre Follo


