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Sammendrag 
 
Planforslaget omfatter ny adkomstvei til gbnr 1/23 Skjønhaug, samt varierte boliger med 
fellesfunksjoner og LNF område med amfibiedam. Den nye adkomstveien skal også være adkomst for 
gbnr 1/55 Ekely, som er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting og eies av Nesodden kommune. Det 
foreslås også gang- og sykkelsti gjennom området fra nyetablert bussholdeplass i Hellvikveien.  
 
Hovedformålet med planen er å legge til rette for å bygge boliger i samsvar med boligsosial 
handlingsplan for Nesodden. Dette innebærer rimelige, miljøvennlige boliger av variert størrelse, 
med høy grad av tilgjengelighet og med gode sosiale møteplasser. Det planlegges en base med 
nærbutikk, kafé, resepsjon, forsamlingslokale og treningsrom. 
 
LNF området foreslås flyttet til nord på eiendommen. Dette samsvarer med forslag til ny arealdel for 
kommuneplan Nesodden 2018-2042. 
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse, 3 naturrapporter, kulturminneundersøkelse, 
trafikkvurdering, tekniske tegninger for nytt veikryss, sol/skygge diagram, overvannsnotat og notat 
om boligsosiale tilpasninger og regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Sakens historie 

Planområdet omfattes av kommuneplanen 2014-2026. Området er avsatt til fremtidig boligbygging 
og LNF-område.  
 
Reguleringsforespørsel for eiendommen ble levert inn i oktober 2012. Basert på fornyet forespørsel i 
februar 2014 vedtok Teknikk- miljø og planutvalget 06.05.2014 (sak TMP-060/14): 
 

Teknikk-, miljø- og planutvalget anbefaler oppstart av planarbeid for gnr.1 bnr.23 - Berger i 
tråd med forespørsel fra forslagsstiller, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Det bes om 
at eiketrærne skjermes, og at vannforekomstene hensynstas i den videre planleggingen. 
Forslagstiller skal legge til rette for adkomst til kommunens areal vest for planområdet. 

 
Reguleringsforespørselen viste boliger tilpasset boligsosial handlingsplan for Nesodden. 
 
Komplett reguleringsforslag ble levert inn 15.12.2015. Forslaget var basert på at det ville komme en 
adkomstvei til nytt boligfelt på Bergerås gjennom området. Denne forutsetningen ble kort tid senere 
endret da reguleringsplanen for Bergerås ble opphevet av Fylkesmannen 14.01.2016. 
Opphevingsvedtaket ble stadfestet av departementet 14.02.2017. Etter dette ble planene for 
eiendommen revurdert. Det ble utarbeidet ny naturrapport, basert på de endrede forutsetningene 
om at det ikke reguleres vei som deler området i to. Den nye naturrapporten viste at LNF-området 
burde ligge mot nord, som anses som et mer verdifullt naturområde enn området i øst, og gir 
mulighet for å etablere et sammenhengende grøntdrag til Bergerskogen mot vest. Naturrapporten 
ble videreformidlet til Nesodden kommune, og forslag om endring av plassering av LNF-området ble 
vedtatt lagt ut til høring i forslag til ny kommuneplan i Kommunestyret 23.05.2018. Basert på 
foreslått endring i kommuneplanen er foreliggende reguleringsforslag utarbeidet. 

1.2 Hensikten med planen 

Planen skal bidra til å løse utfordringene i kommunens boligsosiale handlingsplan og legge til rette for 
å bygge miljøvennlige, rimelige boliger av variert størrelse og med høy grad av tilgjengelighet. 
Mesteparten av boligene får livsløpsstandard med heis ned i parkeringskjeller. Planen skal fremme et 
godt og variert bomiljø for folk i alle aldre, med vekt på grønne omgivelser, trygghet, samt å skape 
gode sosiale møteplasser og aktivitetsmuligheter. Et viktig formål er også å skape et godt 
oppvekstområde for barn og unge. Viktig i denne forbindelse er skjermet plassering vekk fra 
Hellvikveien, store grønne arealer som kan brukes av alle, lekeområder for de minste og amfibiedam. 
For de litt eldre barna og ungdom er det kort vei til fritidsaktiviteter (Nesodden idrettspark, 
Nesoddhallen, Nesodden tennishall mm) og marka, samt sammenhengende sykkelveinett til Tangen 
sentrum og Tangen brygge. Planen skal også bidra til redusert behov for bruk av bil for boligene i 
nærområdene rundt Skjønhaug ved å legge til rette for etablering av en nærbutikk med kafé og 
bakeri. Dette skal også fungere som et naturlig møtepunkt og sosial arena for boligene med 
serviceresepsjon, kombinert lokale for selskaper/aktiviteter, samt treningsrom og besøkshybel.  

1.3 Saksgang hittil 

- Igangsetting av planarbeidet ble varslet ved annonse i Akershus Amtstidene 16.05.2014 og 
brev til naboer og berørte sendt 14.05.2014. 

- Det er avholdt møte med Statens Vegvesen og Nesodden kommune om bygging av gang- og 
sykkelsti langs Hellvikveien og grensesnitt mellom prosjektene 10.02.2015. 
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- Det har vært dialog og møte med Spor Arkitekter AS og Selvaag Bolig AS om 
reguleringsarbeidet for Bergerås og løsning for ny adkomstvei. 

- Det har vært dialog med arkitekt Per H. Krøger og tiltakshaver Petter Seglèn om 
reguleringsplan for Tre Eker og løsning for veikryss.  

- Det har vært møter med eiere av gnr. 1 bnr. 928 som inngår i planen, Barbro og Knut 
Kalløkken. 

- Det har vært dialog med eier av gnr. 1 bnr. 471, Ulf Johansen Krange, vedrørende 
planforespørsel til Nesodden kommune fra Krange med ønske om bygging av leiligheter på 
sin eiendom. 

- Det har vært dialog med Husbanken og Nesodden kommune i forbindelse med at 
eiendommen ble prekvalifisert for deltakelse i kommunens konkurranse om bygging av 
omsorgsboliger med aktivitetssenter i 2014-2015. 

- Det har vært møter med Isachsen Anlegg AS om utførelse av ny gang- og sykkelsti langs 
Hellvikveien.  

- Det har vært dialog med Statens vegvesen om utforming av nytt veikryss. 
- Det har vært møter med Nesodden kommune om samarbeide med Husbanken for å etablere 

en andel utleieleiligheter med kommunal tilvisningsrett som del av prosjektet. 

1.4 Rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser / statlige planretningslinjer/-
bestemmelser  

Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging, vedtatt 12. juni 2015. Dokumentet 
skal fremme samarbeidet med kommunene og fylkeskommunene om en bærekraftig og mer effektiv 
areal- og samfunnsplanlegging.  
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging vedtatt 26. 
september 2014. Retningslinjene tar sikte på at befolkningsvekst skal håndteres på en måte som 
bidrar til å nå viktige nasjonale mål for klima og for areal- og transport. Målet er at vekst i 
persontrafikken skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Dokumentet vektlegger gode og 
effektive planprosesser, bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og en målsetting om attraktive og 
klimavennlige by- og tettstedsområder. 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011). Formålet 
med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen. 
Planområdet ligger ikke innenfor 100-metersbeltet, men ligger innenfor fastsatt RPR-sone.  
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009). Kommunene skal i sin 
kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av 
klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne 
retningslinjen. Planretningslinjen er videreført i kommuneplan for Nesodden 2014-2026 og 
kommunens klima- og energiplan 2009. 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). Formålet 
med retningslinjene er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og 
ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling og gi et grunnlag 
for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. Det 
settes krav til vurdering av konsekvenser og til fysisk utforming ved planlegging. Rundskriv T-2/2008, 
om barn og planlegging, gir veiledning om retningslinjene. 
Veileder T-1267: Fortetting med kvalitet (Miljøverndepartementet 1999). Veilederen viser til at 
fortetting i boligstrøk med ensidig bolig-sammensetning kan bidra til større variasjon. «I mange 
småhusområder er det f.eks. etterspørsel etter lettstelte leiligheter hvor det ytre vedlikeholdet tas 
hånd om av fellesskapet. Fortetting med mer konsentrerte boligformer kan gi et slikt alternativt 
tilbud. Dermed kan flere bli boende i sitt nærmiljø også når en ikke lenger ønsker ha ansvaret for et 
stort hus med hage». 
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Grønnstruktur. Artikkel på Regjeringen.no, sist oppdatert 21.02.2017. Grønnstruktur er summen av 
store og små grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder. Grønnstrukturen bør utvikles til å 
bli en grønn vev med ferdselsårer og oppholdsområder innenfor byggesonen, som knyttes sammen 
med omkringliggende naturområder som bymarkene, kulturlandskap, elvekorridorer og områder 
langs sjøen. 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Retningslinjen skal forebygge 
støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder. 

1.5 Regionale planer/regionale planbestemmelser 

 
Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt i desember 2015 («Regional areal- 
og transportplan»). Planen legger opp til en kursendring i retning av mer konsentrert 
utbyggingsmønster og en betydelig større satsing på gange-, sykkel- og kollektivtransport. Regional 
areal- og transportplan angir området rundt Tangen sentrum som et prioritert vekstområde. Samtidig 
åpner planen for at det gjøres lokale tilpasninger, blant annet ut fra sosiale og geografiske forhold. 
Planen har vært et viktig styringsverktøy ved utarbeidelse av ny kommuneplan jf. punkt 1.6. For 
Skjønhaug var det pågående planarbeid på tidspunktet for utarbeidelse av ny kommuneplan, og 
området ble i den nye kommuneplanen beholdt som boligområde. Det var ved høring i 2018 ingen 
innsigelser fra overordnet myndighet til dette. Det er utarbeidet eget notat som tar for seg hvordan 
reguleringsforslaget forholder seg til Regional areal og transportplan. Notatet er vedlagt 
planforslaget. 

1.6 Kommuneplan/kommunedelplan 

 
Kommuneplanens arealdel 2014-2026 vedtatt 18.06.2015. Kommuneplanen definerer Berger som et 
av 6 grendelag. I kommuneplanen er området avsatt til nåværende og fremtidig boligbebyggelse og 
LNF. Mot vest grenser området til område avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.   
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Gjeldende kommuneplan for området. Kilde: Follokart 

 
Forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2042, vedtatt lagt ut på høring 23.05.2018. I forslaget til 
ny arealdel beholdes Skjønhaug som utbyggingsområde. Det foreslås derimot endring for «Etablering 
av grøntdrag til Bergerskogen og omveksling av formålene LNF og bolig». Forslaget ble fremmet 
politisk og enstemmig vedtatt lagt ut på høring av kommunestyret.  
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Forslag til ny kommuneplan for området sendt på høring i 2018. Kilde: Follokart 

 
Fra høringen har det ikke kommet innvendinger fra Akershus Fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Akershus eller Statens Vegvesen til det nye arealforslaget for Skjønhaug.  
 
Etter høringen har kommuneadministrasjonen fremmet nytt forslag, der LNF-området utvides på 
nabotomt mot vest, gbnr 1/55. Dette for å sikre et grøntdrag fra LNF-området på Skjønhaug videre 
mot Bergerskogen i vest. 
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Forslag til ny kommuneplan for området i 2019. Kilde: kommunens hjemmeside 

 
I forslaget til ny kommuneplan er det en rekke nye bestemmelser, som blant annet skal ivareta miljø 
og barns lekearealer. Foreliggende reguleringsplanforslag har i stor utstrekning blitt harmonisert i 
henhold til forslaget til ny arealdel, blant annet med strengere krav til minste uteoppholdsareal 
(MUA).  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023, vedtatt 16.6.2011. I samfunnsdelen defineres Berger 
(Skoklefall) som et av 6 grendesentere i kommunen. Disse skal inneholde et minstetilbud av 
tjenester, butikker og møteplasser for daglige behov, og det defineres i planen mål for stedsutvikling 
og prinsipper for utbygging. 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2018-2042, innstilling til vedtak mars 2019. I planen 
legges det vekt på å legge til rette for sosiale møteplasser for alle for å utjevne sosiale forskjeller, og å 
ha godt boligsosialt arbeid, herunder å ha differensierte boliger tilpasset ulike behov. Videre 
vektlegges bo- og oppvekstmiljøer som fremmer folkehelse, miljø og stedsidentitet. 
Plan for klima og biologisk mangfold vedtatt 21.6.2017. Dette er en overordnet plan for alle 
delplaner og strategier som omhandler klima- og biologisk mangfold- relaterte problemstillinger.  
Planen legger blant annet opp til å redusere behovet for bilkjøring ved at skoler, barnehager og 
fritidsaktiviteter er plassert slik at barna ikke trenger å kjøres. For biologisk mangfold vektlegger 
planen blant annet å unngå fragmentering av naturområder. 
Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2025 vedtatt 12.12.2013. Planen legger vekt på 
mental, fysisk og sosial folkehelsegevinst ved fysisk aktivitet, og fastsetter at i all planlegging og 
regulering i kommunen skal muligheter for bevegelse og aktivitet i et folkehelseperspektiv belyses. 
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1.7 Gjeldende regulering 

Området er i hovedsak uregulert.  

 
Regulering for området. Området vist med stiplet linje. Kilde: Follokart 

1.8 Aktuelle politiske vedtak 

 
Boligsosial handlingsplan Nesodden 2013-2030 vedtatt 20.06.2013. Boligsosial handlingsplan har 
boligpolitiske føringer og målsettinger. I planen fastslås som et vesentlig boligsosialt mål at 
kommunen bidrar til at det finnes tilstrekkelig antall egnede gode boliger for kommunens 
innbyggere. Som overordnet mål settes at unge førstegangsetablerere, eldre/trygdede og 
vanskeligstilte skal kunne etablerere seg og bli boende i en bolig. I planen legges det opp til at en stor 
andel av boligene som bygges skal være utbygd som mindre boligenheter. Videre vektlegges en aktiv 
og målrettet bruk av reguleringsplaner for å få til en ønsket boligsammensetning som bidrar til å løse 
det boligbehov som er registrert i forhold til ungdom, eldre og vanskeligstilte. 
Boligsosial foranalyse og kommuneprogrammet «Bolig for velferd». Foranalysen ble behandlet i 
Kommunestyret 27.09.2017 i forbindelse med Nesodden kommunes deltakelse i 
kommuneprogrammet «Bolig for velferd» - ref. sak i KST 071/16. Mål og innsatsområder i «Bolig for 
velferd» er førende for kommuneprogrammet. «Bolig for velferd» legger opp til en særskilt innsats 
for barnefamilier og unge i hele strategiperioden. Boligen og nærområdet utgjør en viktig ramme for 
barn og unges oppvekst. Strategien vil forsterke innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra. 
Dette er viktig for å forebygge reproduksjon av sosial ulikhet. Alle hovedmål og innsatsområder må 
forholde seg aktivt til dette. Foranalysen fastslår at boligsosial handlingsplan fra 2013 gir et godt bilde 
av de utfordringer kommunen har innen det boligsosiale arbeidet. Kommunen anbefales i rapporten 
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å «i større grad sikre strategisk boligutvikling blant annet gjennom strategisk arbeid med arealplaner, 
bruk av utpekingsrett og samarbeid med private utbyggere». 
Boligsosial tiltaksliste. Boligsosial tiltaksliste er administrasjonens oppfølging av boligsosial 
handlingsplan. Tiltakslisten legger opp til «Aktiv og målrettet bruk av reguleringsplaner, 
utbyggingsavtaler og samarbeid mellom kommunen og private aktører for å få til en ønsket 
boligsammensetning som bidrar til å løse det boligbehov som er registrert i forhold til ungdom, eldre 
og vanskeligstilte». Planen legger blant annet opp til at det innen 2020 skal bygges 50 2-3 roms 
leiligheter for unge i etableringsfasen og re-etablerere med barn, hvorav 20 skal ha kommunal 
tildelingsrett. Videre at det innen 2030 skal bygges 300 leiligheter for eldre og personer med ulike 
former for funksjonsnedsettelser. 
Plan for helse og omsorg 2019-2027, vedtatt 30.01.2019. Planen viser til at Nesodden vil få en stor 
økning i antall personer over 67 år i perioden frem mot 2030, med en økning på ca. 1500 personer. 
Planen påviser utfordringer knyttet til at mange eldre innbyggere bor i lite tilrettelagte boliger, og 
vektlegger å skape gode sosiale møteplasser for eldre.  
Vedtak i kommunestyret 07.09.2016. Vedtatt innstilling til planendring for gang- og sykkelveg langs 
fv. 107 Hellvikveien der blant annet busslomme ble flyttet 50 meter mot vest til reguleringsområdet 
Skjønhaug. I denne forbindelse uttales i innstillingen: Det at avstanden til holdeplassen for mange av 
brukerne øker med 50m bør ikke ha vesentlig betydning. Det bør allikevel i fremtidig behandling av 
reguleringsplanen for Skjønhaug vurderes om det kan tilrettelegges for gangveier intern i 
boligområdet nord for fv 107 som gjør at gangavstanden forkortes slik at holdeplassen 
tilgjengeliggjøres på en bedre måte.  

1.9 Øvrige rammebetingelser 

 
Plan- og bygningsloven. Det blir utarbeidet reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Loven stiller krav om kartlegging av risiko og sårbarhet i arealplanleggingen. 
Forurensingsloven. Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling av avfall. 
Naturmangfoldloven. Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og 
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 
den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel. 
Kulturminneloven. Loven har som målsetting at kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og 
variasjon skal vernes som del av felles kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og 
ressursforvaltning. 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunal planlegging 2018. I forventningsbrevet presiseres 
hva som er viktige prioriteringer i Oslo og Akershus i 2018 med grunnlag i regjeringens arealpolitikk 
og nasjonale føringer for kommunal planlegging. Satsningsområder som fremheves er reduksjon av 
klimagassutslipp, tilpasninger til endret klima, integrering av boligsosiale hensyn og satsing på de 
mellom 0-24 år. Fylkesmannen forventer at alle kommuner tar opp boligsosiale hensyn i areal- og 
samfunnsplanleggingen, og vil legge vekt på at kommunene gjennom tilrettelegging for tilstrekkelig 
og variert boligbygging også bidrar til å fremskaffe boliger til vanskeligstilte grupper. Kommunene bør 
implementere den nasjonale strategien Bolig for velferd (2014-2020) og ta i bruk det digitale 
verktøyet veiviseren.no. Det oppfordres til samhandling på tvers av sektorer med samhandling på 
områder som helhetlig planarbeid, boligutvikling og boligsosialt arbeid som kan gi et bedre 
boligtilbud for vanskeligstilte og redusere fremtidige utfordringer.  

1.10 Pågående planarbeid 

Det er vedtatt reguleringsplan «Tre Eker» 17.12.2015, området grenser mot planområdet mot syd. 
Mot nord har det tidligere vært pågående planarbeid for reguleringsområdet Bergerås, men arbeidet 
har ikke blitt gjenopptatt etter at kommunestyret vedtatte reguleringsplan for området ble opphevet 
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av Fylkesmannen 14.01.2016. I forslaget til ny kommuneplan er Bergerås-området i sin helhet sonet 
til LNF. 

2 Beskrivelse av planområdet  

 
Eksisterende situasjon. Kilde: Follokart. 

2.1 Beliggenhet, størrelse og bruk 

 
 Planområdet sett fra syd. Kilde: kommunekart 3D 

 
Planområdet tilhører grendesenteret Berger og ligger mellom Hellvikveien (fv.107) og Bergtunveien. 
Planområdet omfatter 33,9 daa og er ikke bebygd, med unntak av en enebolig på gbnr 1/928 og en 
enebolig på gbnr 1/23. Området er delvis gjerdet inn i nord og har en barriere av private hager langs 
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Hellvikveien. Dette medfører at det i dag begrenset bruk av, og tilgjengelighet til, området. I hjørne 
mot nordvest går en sti videre til gbnr 1/55. Planområdet grenser inn til ny bussholdeplass som ble 
etablert i 2018 i forbindelse med opparbeidelse av ny gang- og sykkelsti langs fv. 107.  
 
Planområdet ligger i et sammenhengende tettsted/boligområde som strekker seg fra Fjordvangen til 
Tangen brygge og Tangen sentrum. 
  

 
Tettstedkart for Nesodden fra Statistisk sentralbyrå 2018. Skjønhaug ligger i et sammenhengende tettsted som strekker seg til 

Nesoddtangen brygge. 
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2.2 Omkringliggende områder / strøkets karakter 

Omkringliggende områder er bebygget med boliger av varierende alder og karakter. Eneboliger er 
dominerende både hva gjelder arealbruk og antallet boliger. Mot øst ligger et leilighetskompleks med 
næringsarealer og spisested. Planområdet har direkte tilknytning til friområde på egen eiendom i 
nord. På motsatt side av Hellvikveien ligger Ekelund seniorsenter med aktiviteter og matservering for 
seniorer (55+). Ved Berger skole, rett nord for området, ligger fotballbane, Nesoddhallen 
flerbrukshall og Nesodden tennishall samt ungdomsklubb. Nord for Berger skole ligger Nesodden 
videregående skole. Her er det også offentlig tannlegekontor og helsestasjon for ungdom. På andre 
siden av fv.156 (Bergersletta/Røerveien) ligger Nesodden idrettspark med blant annet oppvarmet 
fotballbane, idrettsstadion, kunstsnøanlegg med lysløype. Her er det også parkeringsplass som er 
utgangspunkt for lysløype inn i Nesoddmarka, samt innfartsparkering til Nesoddbåtene. Det er 
gangavstand til barnehage, barneskole og videregående skole.  

2.3 Eiendomsforhold 

 
 

Eiendomsstruktur i området. Kilde: Follokart 
 
Eiendommene som omfattes er 1/23, 1/928, 1/270 og 40/5. Reguleringsforslaget er utarbeidet i 
samarbeide med eierne av gbnr 1/23 og 1/928. Statens Vegvesen har inngått avtaler med eierne av 
eiendommene på nordsiden av Hellvikveien for arealer til ny gang- og sykkelsti, og dette medfører at 
tomtegrensene her flyttes lengre mot nord. 
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2.4 Trafikkforhold 

Kjøreadkomst til området er via fv 107 Hellvikveien. Hellvikveien er samlevei i området og har 
trafikkmengde ÅDT = 2072. Skiltet fartsgrense er 40 km/t. Flere eldre boliger har egne adkomster til 
Hellvikveien. Gjennomgående gang- og sykkelvei langs Hellvikveien er etablert i 2018 og har bedret 
trafikksikkerheten langs Hellvikveien. 
Området er godt tilrettelagt for utstrakt bruk av gange-, sykkel og kollektivtransport. Det er 
gangavstand til en rekke lokale tjenestetilbud, som barnehager, barneskole, tannlege, videregående 
skole, spisested og seniorsenter. Berger er også senter for en rekke fritidsaktiviteter på Nesodden i 
Nesodden idrettspark. Området ligger 1,5 km fra dagligvarehandel på Skoklefall og 2,5 km fra 
kommunesenteret, og det går sammenhengende gang- og sykkelstier til samtlige tjenestetilbud. 
Disse er belyst og har gode stigningsforhold.  
 

 
Opparbeidede gang- og sykkelveier rundt Skjønhaug vist med stiplet linje. Gjennom området vises planlagt gang- og sykkelsti.  

 
Busstopp ble i 2018 flyttet inntil eiendommen og har direkte forbindelse til kjøpesenter og 
kommunesenter på Tangenåsen og til brygge/trafikknutepunkt på Nesoddtangen (bussmating til 
båt). Det er her halvtimesavganger samt avgang hvert 20. minutt i rushtid. Langs foreslått LNF-
område nord for planområdet går det skolevei. 
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Skilting indikerer at Nesodden idrettspark generer mye trafikk. 

Planområdet har gåavstand til idrettsparken slik at levering med bil kan unngås.  
Det er trygg planovergang i tunnel under FV156. 

 
På Berger skole er det trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til henting/levering av barn i Kjartan 
Veldes vei. FAU og skolen her derfor initiert en hjertesone på 500 meter rundt skolen der det 
oppfordres til at barna skal gå eller sykle og ikke bli kjørt med bil. Skjønhaug ligger med gåavstand på 
gang- og sykkelsti innenfor denne hjertesonen.  
 
Det er utarbeidet egen trafikkvurdering som er vedlagt. 

2.5 Støyforhold og luftkvalitet 

Området er generelt lite utsatt for støy og luftforurensing. Unntaket er for rekkehusene nærmest 
Hellvikveien, der det vil være noe trafikkstøy. Rekkehusene ligger likevel utenfor markert støysone 
for Hellvikveien i kommunens støysonekart. Det er tatt inn egen reguleringsbestemmelse om at 
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442 skal gjelde for hele planområdet. Dette innebærer at 
det i forbindelse med rammesøknad foretas støyfaglig vurdering samt redegjøres for eventuelle 
nødvendige støyreduserende tiltak. Det er også markert område for plassering av eventuell 
støyskjerm. 

2.6 Lokalklima 

Området ligger lunt til, og vinder fra syd eller nord er mest vanlig. Det er gode solforhold, dog 
forsvinner kveldssola ned bak skogen i vest. Det er ingen flomfare.  

2.7 Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 

Mesteparten av planområdet er skog som domineres av lågurtgranskog. Skogtypen har vid 
utbredelse i landet med tyngdepunkt på Østlandet. Det er innslag av løvtrær, blant annet eik. 
Alderen og tettheten på vegetasjonen varierer. Det er få stubber eller rester av stubber og det tyder 
på at det er første generasjonen granskog. Skogen har kort kontinuitet og ikke noe urskogspreg. Nord 
i området er et lavtliggende, fuktig område. Dette vil ligge i foreslått LNF-område. Det er ikke funnet 
rødlistede arter eller viktige naturtyper i planområdet, med unntak av hultre-eik som foreslås bevart 
sammen med flere større eiker som ikke (ennå) er hultre-eiker. 
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Viktige naturtyper på Berger fra Miljødirektoratets base vist med grønn skravur på https://kart.naturbase.no/. 

Boligområdet på Skjønhaug markert med stiplet linje. Det er her ikke funnet viktige naturtyper 
 unntatt hultre-eika nær Hellvikveien, denne bevares i forslaget. 

 
Området er tidligere utredet som del av et større område på oppdrag fra Nesodden kommune i 
BioFokus-rapport 2009-21 v/Øystein Røsok. Det er i ettertid utarbeidet 3 naturfaglige utredninger og 
vurderinger særskilt for Skjønhaug: 
 

1) Naturfaglig utredning og avbøtende tiltak v/Kjell Sandaas, 12.06.2014 
2) Naturfaglig vurdering av kilde- og våtmarksvegetasjon v/Egil Bendiksen, november 2015 
3) Naturfaglig utredning og avbøtende tiltak v/Kjell Sandaas, 15.03.2018 

 
De to første utredningene tar utgangspunkt i gjeldende kommuneplan og planene om regulert 
adkomst til reguleringsområdet Bergerås gjennom Skjønhaug. Utredningen fra 2018 baseres på en 
situasjon der det ikke er adkomstvei til Bergerås gjennom området, og anbefaler da flytting av LNF-
området til nord på eiendommen. Begrunnelsen er at en slik løsning vil gi bedre sammenheng med 

https://kart.naturbase.no/
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øvrige LNF-områder i nord og vil gi bedre passasje for vilt. Det vil også fange opp en større variasjon i 
landskapet (større gradient og flere vegetasjonsutforminger) enn eksisterende LNF-område i øst. 
Løsningen åpner for å ta vare på flere store eiker og fuktområde/bekkedrag. Samtidig sikres et 
velegnet areal for å grave ut en større erstatningsdam for en liten dam som går tapt på den sydlige 
delen av eiendommen.  
 
Nesodden kommune har i forslag til ny kommuneplan for 2018-2042 endret plankartet i henhold til 
anbefalingene fra naturvurderingen.  
 

 
Landskap og vegetasjon i planområdet. Foto tatt mot nord fra gbnr 1/928. 

2.8 Grunnforhold 

Grunnen består av en del fjell i dagen samt jord. Det er ingen ras- eller skredfare i planområdet.  
Arealet har kun vært brukt til skogbruk og jord/hagebruk. Det er ikke konstatert eller mistanke om 
forurensing. Radon aktsomhetsgrad for området vurderes som moderat til lav av NGU. 
Radonforebyggende tiltak vil gjennomføres i henhold til byggteknisk forskrift. 

2.9 Bebyggelse og estetikk 

Planområdet har lite bebyggelse. Området er satt av i kommuneplanen til boligutvikling. De eneste 
byggene som blir berørt er i Hellvikveien 46. Eiendommen er i dag bebygget med våningshus og 
uthus. Byggene er SEFRAK registrerte med gul trekant. Det betyr at byggene er blitt registrerte og 
vurdert underlagt kommunal råderett. Det er dermed ikke søknadsplikt til fylkesmannen, men opp til 
Nesodden kommune å tillate videreutvikling av eiendommen. Eksisterende hus er tradisjonelle 
trehus med mønetak, med tilbygg fra 1950. De er estetisk beslektet med en rekke andre tilsvarende 
bygninger i området og på Nesodden ellers.  
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Bilder fra SEFRAK-registrering i 1989. 

 
De større eikene på tomten er det viktigste tilskuddet til miljøet og bør ivaretas. Dagens avkjørsel til 
eiendommen går over nyetablert gang- og sykkelvei og foreslås stengt for biler. 

2.10 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt kulturminneundersøkelse av Akershus fylkeskommune i 2012 og 2014. 
Fylkeskommunen opplyser at de anser med dette undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 
som oppfylt. Det ble ikke registrert noen nye kulturminner innenfor området i 2014, men 
kulturminnene som ble registrert i 2012 ble gjenfunnet. Det vises til punkt 3.21 nedenfor.   

2.11 Teknisk infrastruktur 

Berger har godt utbygd teknisk infrastruktur.  Planområdet vil få kjøreadkomst fra Hellvikveien mot 
syd. Her er det også etabler gang- og sykkelsti i 2018. Gående og syklende mot nord vil benytte gang- 
og sykkelsti via Bergtunveien og Kjartan Veldes vei.  Det ligger offentlige vann- og avløpsledninger i 
Hellvikveien i syd og Bergtunveien i nord/vest. Elforsyning er tilgjengelig fra Hellvikveien. Det ligger 
en privat avløpsledning over eiendommen, denne vil bli tilknyttet offentlig anlegg som legges på 
eiendommen.  

2.12 Sosial infrastruktur 

Det ligger flere barnehager i nærområdet, både offentlig (Munkestien) og private (Sletta, 
Fjordvangen og Hellvik). I tillegg flere familiebarnehager, samt åpen barnehage ved Nesodden 
idrettspark.  
 
Planområdet ligger med gangavstand til Berger skole (1-7 trinn) og Nesodden videregående skole. 
Berger skole er Nesoddens nest største og har også egne lokaler for ungdomsklubb med fasiliteter 
som speilsal, musikkstudio, kjøkkenkrok, oppholdsrom, scene, mm. Disse lokalene sambrukes med 
kultur, skolen og SFO. 
 
Opptakssone for ungdomstrinnet er Alværn ungdomsskole på Alværn. Avstanden fra planområdet er 
ca. 6 km og det går skolebuss fra Berger til Alværn. 
 
Ved siden av planområdet ligger Bergertoppen avlastningsinstitusjon som gir tilbud om avlastning til 
familier med barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Kommunen opplyser at det er 16 barn og 
unge som benytter dette tilbudet.  
 
På motsatt side av Hellvikveien ligger Ekelund seniorsenter som har en rekke daglige aktivitetstilbud 
og også daglig matservering. 
 



 20 

 
Berger Idrettspark øst og vest for FV 156 er kommunens hovedsenter for idrett og har gåavstand via gang- og sykkelstier fra planområdet, 

med gangtunnel under FV 156 til idrettsparkens vestre del. Her er også lysløype og kunstsnøanlegg. 
 
Innen gangavstand fra planområdet ligger også Nesoddens helsestasjon for ungdom med 
helsesøster, lege og fysioterapeut, den offentlige tannhelsetjenesten på Nesodden tannklinikk, 
Nesoddens idrettspark med friidrettsbane, kunstgressbane, fotballbaner, sportskafé, Nesoddhallen 
(idrettshall med tribune), Nesodden tennishall, utendørs tennisbaner og kunstsnøanlegg for langrenn 
samt lysløype.  
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Nesodden videregående skole med ca. 650 elever og ca. 120 ansatte 

 

 
Berger stadion 
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Sosial infrastruktur og servicetilbud på Berger/Solåsen/Fjordvangen 

 
 

 Tilbud Beskrivelse Vei/gangsti/ 
fortau 

Ca. 
gangavstand fra 
planområdet 
(ikke luftlinje, 
som er kortere) 

 Skoler    
1. Nesodden videregående 

skole 
Nesoddens videregående 
skole med ca. 650 elever og 
ca. 120 ansatte 

Belyst gangsti og 
fortau 

600 m. 
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2. Berger skole Barneskole 1-7. trinn med 
ca. 360 elever og 
skolefritidsordning (SFO) 

Belyst gangsti 300 m. 

 Barnehager    
3. Åpen barnehage Berger Åpen barnehage 9-13.00 fire 

dager i uken 
Belyst gangsti 500 m. 

(400 m. via sti) 
4. Fjordvangen barnehage Privat barnehage med plass 

til 62 barn i alderen 0-6 år. 
Belyst gangsti og 
fortau 

450 m. 

5. Hellvik barnehage Privat barnehage med plass 
til 27 barn i alderen 0-6 år. 

Belyst gangsti 
frem til 
Bergerveien, 
bilvei med lav 
hastighet siste 
200 m. 

400 m. 

6. Sletta barnehage Privat barnehage med plass 
til 20 barn 1,5-6 år. 

Bilvei, lite 
trafikkert 

300 m. 

 Fritidstilbud    
7. Berger stadion Nesoddens største 

idrettsbane for friidrett og 
fotball med tribune.  

Belyst gangsti 500 m. 
(400 m. via sti) 

8. Nesoddhallen Offentlig idrettshall med 
tribune. 

Belyst gangsti og 
fortau 

600 m. 

9. Bergerhallen Nesodden tennisklubb med 
3 tennisbaner i innendørs 
hall + 3 utendørs + 
styrke/treningsrom, 
bordtennis og lounge. 

Belyst gangsti 550 m. 

10. Ekelund seniorsenter Daglig lunsjservering og 
aktiviteter hver dag som 
male- og tegnegruppe, 
treningsgruppe, bridge, 
bingo, boccia, 
«Gubbekjelleren», «Menn og 
mat» m.m. Konserter og 
foredrag på 
ettermiddag/kveld. 

Belyst gangsti 100 m. 

11. Nesodden 
multisportanlegg 

Nesodden kommune har 
ifølge artikkel i lokalavis 
Amta 01.11.2018 satt av 35 
millioner kroner til utvikling 
av en multisportløype rundt 
Berger stadion for 
rullestolpigging, 
kjelkepigging, skateboard, 
rulleskøyter, 
landeveissykling, rulleski og 
sprinttrasé. 

Belyst gangsti 500 m. 
(400 m. via sti) 

12. Kunstsnøløype for ski Preparert rundløype rundt 
Berger stadion med 
kunstsnøanlegg og 
belysning.  

Belyst gangsti 500 m. 
(400 m. via sti) 

13. Kunstgressbane Berger 
vest 

Nesoddens oppvarmede 
(pellets) kunstgressbane for 
fotball  

Belyst gangsti 600 m. 
(500 m. via sti) 
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14. Kunstgressbane Berger 
øst 

Kunstgressbane for fotball Belyst gangsti 300 m. 

15. NIF-huset festlokale Lokale for fester og 
arrangementer 

Belyst gangsti 500 m. 
(400 m. via sti) 

16. Lysløype Lysløype innover i 
Nesoddmarka der 
parkeringsplassen på Berger 
er hoved-utfartspunkt 

Belyst gangsti 500 m. 
(400 m. via sti) 

17. Ungdomsklubb på Berger 
skole 

Ungdomsklubb med 
musikkstudio, scene, 
kjøkkenkrok, oppholdsrom, 
speilsal 

Belyst gangsti 300 m. 

18. NIF-huset Hovedkvarter for Nesodden 
idrettsforening som 
organiserer basket, 
orientering, taekwondo, 
skøyter, ski, gym og turn, 
friidrett, fotball, fekting, 
bryting, bordtennis og «aktiv 
på dagtid». 

Belyst gangsti 500 m. 
(400 m. via sti) 

 Offentlige tjenester    
19. Nesodden tannklinikk Nesoddens offentlige 

tannhelsetjeneste 
Belyst gangsti og 
fortau 

850 m. 

20. Nesodden helsestasjon for 
ungdom 

Nesoddens helsestasjon for 
ungdom med helsesøster, 
lege og fysioterapeut. 

Belyst gangsti og 
fortau 

600 m. 

21. Bergertoppen 
avlastningsinstitusjon for 
barn og unge 

Kommunalt tilbud om 
avlastning til familier med 
barn og ungdom med 
nedsatt funksjonsevne, ca. 
16 barn og unge benytter 
tilbudet. 

Får adkomst 
direkte til 
lekepark på 
eiendommen 

30 m. 

 Handel og service    
22. Skjønhaug nærbutikk og 

kafé 
Planlagt nærbutikk med kafé 
på Skjønhaug 

Ligger på 
eiendommen 

0 m. 

23. Viva Napoli Pizza Spisested åpent alle dager. Belyst gangsti 150 m. 
24. Sportskafé Kafé tilknyttet Nesodden 

idrettsforening 
Belyst gangsti 500 m. 

(400 m. via sti) 
25. Nesodden vask & renseri Vaskeri og renseri Belyst gangsti 500 m. 
26. Tangen trelast Bygge- og jernvarehandel  Belyst gangsti 950 m. 
27. Remontér tjenester og 

butikk – Nesodden 
lettindustri 

Kommunalt eid vekst- og 
attføringsbedrift som tilbyr 
tjenester og egenproduserte 
produkter 

Belyst gangsti 250 m. 

 

3 Beskrivelse av planforslaget  

3.1 Planforslagets hovedidé og hovedgrep 

Planforslaget er ment å kunne gi et viktig bidrag til å oppfylle boligsosial handlingsplan for Nesodden 
2013-2030, med særlig fokus på unge i etableringsfasen, re-etablere, økonomisk vanskeligstilte og 
personer med fysiske funksjonsnedsettelser, herunder eldre. Det er generelt få mindre boenheter på 
Nesodden, og behovet er særlig stort nord på Nesodden der de fleste av innbyggerne bor. Dette har 
blant annet betydning for barns mulighet til å beholde oppvekstmiljø og vennekrets ved 
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samlivsbrudd, ved at det finnes rimelige boliger for re-etablerere med barn innen akseptabel 
avstand. Med henblikk på en generelt aldrende befolkning er det også behov for flere boenheter 
med universell utforming. I planforslaget etableres 5 punkthus med til sammen 81 leiligheter av 
variert størrelse, og med krav til tilgjengelighet og heis til parkeringskjeller. Det er et mål at 28 av 
leilighetene skal være egnet for utleie i samarbeide med kommunen og med kommunal 
tilvisningsrett for en andel av leilighetene.  
 
For å fremme trygghet og motvirke ensomhet er det planlagt en base sentralt i området med en 
rekke fellesfunksjoner. Her etableres også felles nærbutikk med kafé og bakeri, som kan bidra til å få 
ned bilbruken for så vel planområdet som omkringliggende områder. Her kan det også lokaliseres 
personalbase for kommunale hjemmehelsetjenester ved fremtidig behov, i tråd med boligsosial 
handlingsplan. Det planlegges 11 rekkehus og 6 eneboliger som vil bidra til variasjon i 
beboersammensetningen og arkitektur. 
 
For uteområdene er det lagt vekt på universell utforming og fellesskap, med små nivåforskjeller, 
felles grønnsakshager, festplass, drivhus og lekepark. Biologisk mangfold er vektlagt ved etablering av 
en amfibiedam og ivaretakelse av samtlige større eiketrær i området. Området rundt dam vil også 
være et naturlig møtested for hele området og her etableres sittebenker og en brygge mot dammen 
rundt et større eiketre som kan benyttes til observasjon av amfibier, noe som er særlig attraktivt for 
barn. Planforslaget har fokus på miljø, med krav til etablering av anlegg for jordvarme, bruk av 
blågrønn faktor, svane/BREEAM-NOR sertifisering, prosjektering for bruk av massivtre, tilrettelegging 
for bildeling og ladestasjoner for el-bil, begrensninger på antall parkeringsplasser og tilrettelegging 
for bruk av sykkel.  

3.2 Planavgrensning  

Planavgrensningen følger «yttergrensene» til gbnr 1/23 og 1/928 samt litt av 40/5 (veiareal – 
avkjøring). Videre; avgrensing følger bolig- og LNF område slik det fremgår av kommuneplanens 
arealdel, med unntak for litt av LNF-området i nordøst som ligger utenfor eiendomsgrensen. 

3.3 Arealformål  

Området reguleres til: 
Bebyggelse og anlegg 
• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse  
• Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse  
• Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
• Regulert støyskjerm 
• Renovasjonsanlegg  
• Bolig/forretning  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
• Veg 
• Kjøreveg   
• Fortau   
• Gang/sykkelvei   
• Gangvei/gangareal/gågate  
• Annen veggrunn – tekniske anlegg   
• Annen veggrunn – grøntareal 
• Fordrøyningsbasseng   

Landbruks-, natur- og friluftsområder 
• Friluftsformål  

Hensynssoner 
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• Frisikt 
• Bevaring av naturmiljø  

3.4 Arealoversikt  

Bebyggelse og anlegg     16,9 daa 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur      4,9 daa 
Grønnstruktur        0,3 daa  
Landbruks-, natur- og friluftsformål   11,7 daa 

3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling og antall arbeidsplasser 

Det legges til rette for bygging av 98 boliger av variert størrelse samt en felles besøksbolig. Boligene 
er tilpasset boligsosial handlingsplan som vist i tabell nedenfor. Leilighetsfordelingen forventes å gi 
en variert sammensetning av beboere.  
 
Boligsosial 
handlingsplan Beboergruppe Leilighetstype 

Antall i 
punkthus 

Antall i 
rekkehus 

Antall i 
eneboliger 

Punkt 4.1 
Unge i etableringsfasen 
aldersgruppe 19-34 år 2 roms 

 
14   

Punkt 4.1 

Unge re-etablerere 
aldersgruppe 35-44 år 
(med barn) 2-3 roms 

35 
 
 
      Punkt 4.2 

Personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser 
(herunder eldre) som 
har behov for 
tilrettelagte boliger 

2-3 roms med 
universell 
utforming og 
mulighet for 
base 

Punkt 4.2 

Personer med fysiske 
funksjonsnedsettelser 
(herunder eldre) som 
har behov for 
tilrettelagte boliger, 
inkludert barnefamilier 

4+ roms med 
universell 
utforming og 
mulighet for 
base 

32 
 
    

(ikke omtalt i 
handlingsplanen) Barnefamilier 4+ roms    11  
(ikke omtalt i 
handlingsplanen) Barnefamilier 4+ roms   6 
SUM     81 11 6 

 
Hovedandelen boliger (81) vil med dette være i henhold til boligsosial handlingsplan. Øvrige boliger 
(17) vil være ordinære rekkehus og eneboliger.  
 
I området BKB forventes 2-4 arbeidsplasser for å betjene nærbutikken med kafé og bakeri og 
resepsjonsløsning.   

3.6 Utnyttelse  

Punkthus: Utnyttelse for punkthusene er maks 500 m2 BYA for hvert hus. Kan oppføres med maks 5 
etasjer med maks gesimshøyde på 16,5 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. For punkthus med 
base er gesimshøyden økt med 0,5 meter for å gi plass til ekstra høyde i fellesarealer. 5. etasje skal 
være tilbaketrukket for alle punkthus. I gesimshøyde er det tatt hensyn til at det skal kunne benyttes 
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massivtre i konstruksjonen, som erfaringsvis kan medføre tykkere etasjeskiller pga. lydkrav jf. 
byggdetaljer 522.891 fra Sintef Byggforsk «Etasjeskillere i massivtre».  
Eneboliger: Frittliggende småhusbebyggelse tillates oppført med maks BYA på 100 m2 med maks 
gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng på 7,5m. I tillegg tillates oppført garasje med 
maks BYA på 40 m2 i en etasje. 
Gbnr 1/928 med eksisterende bebyggelse har en tomteutnyttelse på maks 25% BYA. 
Rekkehus: Kan oppføres i to etasjer med maks BYA på 75 m2, og med maks gesimshøyde på 6,0 m 
målt fra gjennomsnittlig planert terreng. I tillegg tillates en tredje etasje med maks BTA på 35 m2, og 
maks gesimshøyde på 9,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

3.7 Bebyggelsens plassering, utforming og høyde  

Punkthusene er gitt en plassering som gir gode solforhold og stor avstand mellom fasader som ligger 
parallelt, med avstand litt under 40 m. Innsyn mellom leilighetene er ved dette minimalisert. 
Eneboligene er orientert øst/vest med fri sydfasade. Nordfasaden tillates beliggende inntil 2,0 m fra 
tomtegrense. Rekkehusene er orientert øst/vest langsetter en intern gangvei med en liten forhage, 
som gir et «hagebypreg».  Hageparseller samt takterrasser gir gode uteoppholdsplasser. 
Hellvikveien er fylkesvei og Statens Vegvesen praktiserer for denne byggegrense på 15 m. Dette 
fremgår av Statens vegvesens høringsuttalelse 04.02.2015 til forslag til kommuneplan for Nesodden 
2014-26 s. 4, der det uttales «Byggegrense langs fv. 108.01 og 02 samt fv. 107, kan settes til 15m.».  
Rekkehusene har i planen avstand til Hellvikveien som overholder dette kravet.  

3.8 Estetisk redegjørelse  

Det legges vekt på en helhetlig utforming av bygninger og utomhusanlegg. Dette kan skje gjennom 
formspråk, materialbruk, terrengtilpasning og beplantning. Bebyggelsen bør ha variasjoner i høyder 
og fasader som kan gi feltet mangfold. Det er gitt egen bestemmelse om at fasadene skal ha et klart 
treuttrykk. Dette skal sikre at tre i stor grad benyttes som byggemateriale for fasadekledning. 
 
Bebyggelsen skal ha inkluderende arkitektur, et begrep som rommer flere brukere enn 
funksjonshemmede, og som samtidig har både en sosial, sanselig og funksjonell tilnærming til 
arkitekturen. 
 
Planforslaget legger opp til en helhetlig utvikling av området der bygningene er tilpasset omgivelser 
og terreng. Bebyggelse med tun og punkthus gir lys og rom mellom bygningene.   

3.9 Boligmiljø/bokvalitet 

Reguleringsforslaget legger vekt på å skape et godt boligmiljø ved å tilrettelegge for sosiale 
møteplasser så vel inne som ute. Ved å plassere de fleste av parkeringsplassene under bakkenivå 
dannes bilfrie tun. Med bruk av blågrønn faktor og å ta vare på eksisterende eiker gis uteområdene 
et grønt preg som fremmer bokvaliteten. Området er forholdsvis flatt og dette muliggjør universell 
utforming for uteområdene.  
 
En hovedidé bak reguleringsforslaget er å skape et fellesskap på tvers av generasjoner. Store boliger 
med store private utearealer er nedprioritert til fordel for felles arealer inne og ute. Dette bidrar også 
til sosial integrering, ved at også de mindre boligene får tilgang til lokaler for å arrangere f.eks. 
barneselskaper og til å ha treningsrom. 
 
Den viktigste sosiale møteplassen ligger i basen med felleslokaler i området BKB, her vist ved 
illustrasjon til mulig planløsning: 
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• I basen legges det til rette for en kafé/nærbutikk med resepsjonsløsning. Denne delen av 
basen vil tiltrekke seg beboere også fra nærområdene og skape en god sosial møteplass. 
Dette vil blant annet være viktig for beboere på motsatt side av Hellvikveien, der det bor 
mange seniorer. Disse har i dag tilbud på Ekelund, men ingen nærbutikk. Løsning med baser 
muliggjør også at personalet i butikken kan betjene en resepsjonsløsning for boligene. Dette 
bidrar til fellesskap og en opplevelse av trygghet for beboerne. Resepsjonstjenester vil typisk 
være bestilling av husvask, vaktmestertjenester, administrasjon av bildelingstjeneste og 
sykkeldelingstjeneste, tjeneste for å ta imot pakker og ta inn post dersom man er bortreist, 
utleie av besøkshybel samt være et bindeledd mellom eksempelvis kommunale 
hjelpetjenester og hjelpetrengende beboere. Ved å ha planløsning der resepsjon kombineres 
med nærbutikk og kafé kan personalet betjene flere funksjoner samtidig. Dette bidrar til å få 
ned personalkostnadene og derved økonomisk gjennomførbarhet for konseptet. 
Tilrettelegging sikres ved rekkefølgebestemmelser om base i reguleringsbestemmelsene.  



 29 

• I tilknytning til kafeen er det areal for et felles storkjøkken/bakeri og selskapslokale. 
Selskapslokalet kan benyttes til barneselskaper, sameiemøter, ulike kurser og aktiviteter etc. 
På dagtid kan lokalet brukes av familiebarnehager i området.  

• Det legges også til rette for et felles treningsrom. Dette vil være en viktig sosial møteplass for 
beboere i ulike aldersgrupper.  

• I basen er det også plass til posthåndtering fremfor å ha postkasser i hvert enkelt bygg. 
Derved oppstår daglig naturlige møter mellom beboerne ved resepsjonen.  

 
Utendørs legges det opp til en stor lekepark. Denne er gitt den mest solrike beliggenheten på 
eiendommen, og vil få et grønt og spennende preg med flere eiketrær. Lekeparken ligger inntil 
Bergertoppen avlastningsinstitusjon, og det er i reguleringsbestemmelsene sikret mulighet for 
tilrettelagt gangsti derfra slik at barna der kan ha glede av lekeparken.  
 
Det legges videre til rette for en felles festplass/torg. Her kan det være utendørs arrangementer og 
ulike aktiviteter. Nærhet til storkjøkken, selskapslokale og kafé vil her bidra til et godt bomiljø. 
Toaletter i felleslokalene bidrar til inkluderende arkitektur ved at seniorer får kort vei fra 
fellesområdene utendørs, og derved i større grad vil benytte uteområdene. 
 
En amfibiedam i LNF-området vil være spennende for alle aldersgrupper, og tilrettelagte stier og 
sømløs overgang til boligområdet uten krysning av trafikkerte veier bidrar til et godt bomiljø.  
 

 
Eksempel på utforming av dam med beplantning og utforming for biodiversitet. Her planlegges 

ny stedegen vegetasjon iht. prinsippene for blågrønn faktor. 
 
Gjennom området opparbeides en gang- og sykkelsti. Det er i dag mye trafikk av gående og syklende i 
Bergtunveien, og den nye gang- og sykkelstien vil representere en snarvei. Dette bidrar til liv i 
området, og at kafé og nærbutikk blir et naturlig møtepunkt.  
 
Det legges opp til varierte boligtyper tilpasset ulike brukergrupper for å oppnå en bred sosial profil. 
Det planlegges alt fra små rimelige boliger for enslige og førstegangsetablerere, til 
eneboliger/rekkehus for barnefamilier og leiligheter i punkthus tilpasset en rekke brukergrupper, 
herunder seniorer. Folks behov for privatliv skal ivaretas ved utformingen av boligene, samtidig skal 
det være lett å søke sosialt fellesskap. 
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Punkthusene vil være spesielt attraktive for eldre fordi det er parkering i garasjen og heis opp til 
leilighetene.  

3.10 Utearealer  

Reguleringsbestemmelsene fastsetter at minste felles uteoppholdsareal (MUA) skal ikke være mindre 
enn 25% av det totale bruksarealet for boliger innenfor planområdet. 
For punkthusene er den på over 40% av bruksarealet. Medtatt i bruksarealet er også balkonger. 
I tillegg kommer LNF-områdene på til sammen nesten 12.000 m2. 
Eneboligene har en MUA på 30% og mer.  
Rekkehusene har en MUA på 25% + takterrasse.   
Utearealene skal opparbeides med god standard for variert bruk både for barn, unge og voksne. 
Mellom punkthusene A, B, C og D skal det opparbeides et «torg» som samlingsted for 
fellesaktiviteter for husene i hele planområdet, med tilknytning til servicetilbudet i 1. etasje i bygg A. 
I området øst for punkthus D og syd for punkthus E skal det opprettes et fellesområde lagt til rette 
for uteaktiviteter, drivhus, parsellhager og lignende. Også mellom punkthus C og E legges det til rette 
for parsellhager. 

3.11 Parkering, sykkelparkering  

Parkering for boliger i felt BBB, BKB og BKS (rekkehus) skal i skje i parkeringsanlegg under 
punkthusene. For boliger i BFS1 og BFS2 i egne garasjer. Nesodden kommune har ny parkeringsnorm 
som var til behandling i kommunens plan- og teknikkutvalg 12. mars 2019. Denne er lagt til grunn i 
planforslaget. Ut fra parkeringsnormen ligger reguleringsområdet i sone 3. Parkeringsnormen åpner 
derimot under punkt 2.4 for at denne kan avvikes dersom det redegjøres for behov og konsekvenser. 
I reguleringsforslaget er det foreslått å legge antall parkeringsplasser etter foreslått norm for sone 1. 
Begrunnelsen for dette er: 
 

• Planområdet inntil bussholdeplass med hyppige avganger. 
• Det etableres nærbutikk samt fellesarealer for aktiviteter og sosialt samvær på eiendommen. 
• Majoriteten av jobbreiser forventes å gå til Oslo, og kollektivbruk med buss og båt forventes 

for Skjønhaug å være konkurransedyktig mot bil for de fleste på grunn av 
parkeringsbegrensninger på Tangen brygge og lang avstand med bil til Oslo.  

• Det er gangavstand til sosial infrastruktur med barnehager, skoler og Nesoddens sentrum for 
idrett på Berger idrettsanlegg jf. punkt 2.12 ovenfor. 

• Området har et godt utbygd nett av gang- og sykkelstier. 
• Det er utarbeidet trafikknotat og foretatt trafikktellinger som indikerer liten bilavhengighet 

for leiligheter i området. Også den planlagte nærbutikken bidrar til å få ned behovet for bruk 
av bil.  

• Det er gitt reguleringsbestemmelse om bildeleordning som begrenser behovet for 
parkeringsplasser. I rapport fra Transportøkonomisk institutt 1218/2012 beregnes at en bil i 
et bilkollektiv erstatter 5-15 privatbiler. Rapporten slår også fast at folk som er med i en 
bildeleordning bruker bil omtrent en tredel mindre enn de som eier sin egen bil. 

• Det er sykkelavstand (2,5 km) på belyst sykkelsti med gode stigningsforhold til 
kommunesentret på Tangen.  

• Det er et ønske om å begrense bilbruken til og fra området ved å begrense antallet 
parkeringsplasser.  

 
Konsekvenser av begrensningen på antall parkeringsplasser vurderes først og fremst å være at flere 
vil velge å ikke eie bil og istedenfor benytte kollektivtransport, gange og sykkel, og bildeleordningen. 
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Begrensningen vil trolig også virke prisdempende for leiligheter som ikke disponerer egen 
parkeringsplass.  
 
Det er valgt følgende antall parkeringsplasser: 
 

Boligtype Antall P-plasser per 
enhet 

P-plasser i felles 
anlegg med heis 

P-plasser på 
bakkeplan 

2-3 roms 49 0,5 24,5  
4-roms 32 1 32  
Rekkehus 11 1,5 16,5  
Enebolig 6 2  12 
Bildelingsplasser 5 (+)  5  
Utvendig 
fellesparkering 

8   8 

Sum   78 20 
 
Antall ordinære parkeringsplasser for bil er satt som maksimumsbestemmelser. Dermed kan den 
enkelte kjøper velge hvorvidt de vil betale merkostnadene for parkeringsplass eller ikke. Dette bidrar 
boligsosialt med lavere inngangspris for boligene, og er også med på å begrense bilbruken. Antall 
sykkelparkeringsplasser og de 5 bildelingsplassene er derimot satt som minimumsbestemmelser. 
 
Det er satt krav til at minimum 20% av parkeringsplassene for punkthusene skal være tilrettelagt for 
handikappede. Minstekravet i parkeringsnormen på 5% er her økt ut fra forventning om et høyere 
antall seniorer og andre med bevegelsesutfordringer.  
 
Det er krav til sykkelparkering for minst 2 sykler per boenhet og minst 25 % av disse skal ha overbygg 
eller plass i parkeringskjeller. I tillegg gis adgang til å etablere inntil 30 m2 bod for vedlikehold og 
reparasjon av sykler og sportsutstyr.  

3.12 Kjøreatkomst 

Generelt 
Arealer for adkomst er sikret ved avtale med hjemmelshavere til gbnr 1/928. En plan for 
kjøreatkomst har tidligere vært behandlet og godkjent av Nesodden kommune og Statens Vegvesen i 
forbindelse med reguleringsplanene Bergerås og Tre Eker. Løsningen ble til gjennom omfattende 
dialog mellom Nesodden kommune og Statens vegvesen, og resulterte i flere felles 
reguleringsbestemmelser i planene for Bergerås og Tre Eker. Løsningen er i hovedsak videreført i 
foreliggende forslag jf. § 13 «Rekkefølgebestemmelser» fra reguleringsplan Bergerås (vedlagt). 
Siktlinjer og veigeometri er forbedret i henhold til oppdaterte krav til vegutforming i Statens 
vegvesens håndbøker.  
 
Forslag til kryssløsning er forelagt Statens vegvesen, og det er foretatt justeringer i henhold til 
tilbakemeldingene fra Statens vegvesen i brev 28.08.2018 (vedlagt) jf. svarbrev fra ABO Plan og 
arkitektur 21.09.2018 (vedlagt). 
 



 32 

 
Tegning TC 18 - Tidligere godkjent løsning for kryss fv. 107 i reguleringsplan Bergerås § 7 

 
Detaljer tegning TC 18 - Tidligere godkjent løsning for kryss fv. 107 i reguleringsplan Bergerås § 7 
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Ny kryssløsning for fv. 107 for Skjønhaug viderefører tidligere løsning, men har forbedret veigeometri  
og er uten vei over LNF-område mot nord.   

 
Det legges opp til minimal trafikk innenfor selve planområdet ved at nedkjøringen til parkering er lagt 
nær innkjøringen. Store deler av området vil være bilfritt og velegnet for nærlek. Dette er områder 
som ligger i god avstand fra, og godt skjermet fra Hellvikveien, noe som reduserer mulighetene for 
trafikkulykker der små barn er involvert.  
 
Ny adkomstvei vil bli kommunal vei. Stigning 5 0/0. Forventet fartsgrense 30 km/t. Det er utarbeidet 
trafikkvurdering fra Civitas AS som er vedlagt reguleringsforslaget.  
 
Tidligere rekkefølgebestemmelser for 1/23 og 1/55 
Opprinnelig plan (Bergerås/Tre Eker) hadde rekkefølgebestemmelser for utbygging av krysset i to 
trinn. Planen hadde felles adkomst for Bergerås, Solåsveien, kommunens tomt 1/55 og 1/23 
Skjønhaug. Etter krav fra Statens vegvesen (jf. vedlagt brev til Nesodden kommune 27.06.2013) ble 
det lagt inn rekkefølgekrav til bygging av venstresvingfelt for 1/55 og 1/23 (Skjønhaug), slik at trinn 1 
uten venstresvingfelt skulle betjene boliger i Solåsveien og Bergerås. Rekkefølgekravet fulgte i § 13 
fjerde avsnitt: 
 

Venstresvingefelt/kanalisering av kryss med fv 107 skal bygges før/samtidig med utbygging av 
gbnr. 1/23 og/eller 1/55. Krysset skal anlegges etter detalj-/byggeplan godkjent av Statens 
vegvesen. Gang- og sykkelveg langs fv. 107 fra fv. 156 fram til Gml. Hellvikskogsvei må være 
ferdig anlagt samtidig med oppgradering/kanalisering av krysset med fv. 107, i forbindelse med 
utbygging av gnbr. 1/23 og 1/55. 

 
Opphevelsen av reguleringsplan for Bergerås har medført at det ikke lengre er planer om at krysset 
skal betjene boligene i Bergerås og Solåsveien. Derved bortfaller trafikk fra opprinnelig trinn 1, det vil 
si trafikk til ca. 150 boliger med hovedandel eneboliger og rekkehus. Dette erstattes i 
reguleringsforslag for Skjønhaug av et nytt trinn 1 der antallet boliger er ca. 50 lavere, og 
hovedandelen er leiligheter. Løsningen Statens vegvesen og Nesodden kommune tidligere har blitt 
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enige om for Bergerås og Tre Eker videreføres ved at bestemmelsene fra planene i størst mulig grad 
er gjengitt i reguleringsplan for Skjønhaug, og Skjønhaug overtar som trinn 1. 
 
Det er videre usannsynlig det vil oppstå behov for et trinn 2 med venstresvingfelt ved utbygging av 
1/55, ettersom trafikken til anslagsvis 150 boliger på Bergerås og Solåsveien er bortfalt. Det er utført 
trafikkvurdering fra Civitas AS for vurdering av spørsmålet. Denne konkluderer med at det med en 
utbygging av Skjønhaug fremdeles er betydelig restkapasitet for utbygging av 1/55 før det utløses 
krav om venstresvingfelt. Ut fra dette er det valgt å ta ut rekkefølgekravet for et trinn 2 med 
utbygging av 1/55.  
 
Rekkefølgekravet fra Bergerås-reguleringen om anleggelse av gang- og sykkelvei langs fv. 107 ble 
oppfylt i 2018 og er derfor ikke videreført. 
 
Krav om samtidig omlegging av avkjørsler  
Kryssløsningen for Bergerås og Tre Eker innebar krav om at kryssløsning på begge sider av veien 
skulle utføres samtidig, jf. § 8 og § 17 for reguleringsplan Tre Eker: 
 

§ 8 Hovedatkomst. Fortau. 
Hilda Magnussens vei omlegges. For nytt kryss Hilda Magnussens vei og FV 107 (Hellvikveien) vises 
det til reguleringsplan «Bergerås». Krysset utføres med dråpeøy. 
Det anlegges fortau slik planen viser. 
 
§ 17 Rekkefølgebestemmelser 
Det vises til reguleringsplan «Bergerås» og forutsetningene i denne planen med hensyn til kryssløsning. 
Før igangsettingstillatelse gis, oppgraderes Hilda Magnussons vei med nytt kryss, ny hovedatkomst, 
parkering og fortau slik planen viser. 
Omlegging av Hilda Magnussens vei lenger vest på gbnr. 1/47 og 1/634 og stenging av avkjørsel til 
gbnr. 1/470, og i stedet adkomst via omlagt Hilda Magnussens vei, skal skje samtidig med bygging av 
nytt kryss med fv.107 og gjøres i forbindelse med igangsettingstillatelse. 
Gang- og sykkelvei langs fv. 107 mellom busslomme og nytt kryss må være ferdigstilt samtidig med 
utbyggingen av Tre Eker, som regulert i plan 20110159. 
Gang- og sykkelvei langs fv. 107 fra fv. 156 fram til Gml. Hellvikskogsvei må være ferdig anlagt før det 
kan gis brukstillatelse. 
Statens vegvesen skal før utbygging godkjenne oppgraderingen av krysset FV 107. 
 

Og i reguleringsplan for Bergerås § 13 andre og tredje avsnitt: 
 

Nytt kryss med fylkesvei 107 skal anlegges etter detalj-/byggeplan godkjent av Statens vegvesen 
før utbygging innenfor planområdet. Arbeid skal utføres i skolens sommerferie (juli-august). Ny 
adkomstvei skal ha dråpeøy. 
Omlegging av Hilda Magnussens vei lenger vest på gbnr. 1/47 og stenging av avkjørsel til gbnr. 
1/470, og i stedet adkomst via omlagt Hilda Magnussens vei, skal skje samtidig med bygging av 
nytt kryss med fv. 107. 

 
Opphevelsen av reguleringsplan for Bergerås innebærer at reguleringsplan for Tre Eker henviser til en 
plan som ikke lengre gjelder. Det er derfor tatt inn bestemmelser i reguleringsforslag for Skjønhaug 
som overfører henvisningen fra Bergerås til Skjønhaug jf. planens punkt 8.2. Dette sikrer at 
rekkefølgebestemmelsene som var anbefalt av Statens Vegvesen videreføres, og reparerer 
henvisningen til opphevet plan. Ved dette vil det ved utbygging av krysset dannes to T-kryss som er 
forskjøvet fra hverandre. 
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Regulert kryss for Tre Eker med dråpeøy og stengning av eksisterende avkjørsler fra 1/47 og 1/470. 

 
I reguleringsplan for Bergerås var det i § 13 også krav om stenging av avkjørsler fra fv 107 til gbnr 
1/270 og 1/928 (sistnevnte i planen oppgitt som 1/198, sannsynligvis ved en inkurie). Også denne 
bestemmelsen er videreført i planbestemmelsene for Skjønhaug.  

3.13 Gang- og sykkelveier  

Det foreslås regulert fortau langs den nye veien inn i området samt til den kommunale 
naboeiendommen gnr./bnr. 1/55, Ekely. Fortauet knytter seg mot sør til gang- og sykkelsti langs 
Hellvikveien som fra Statens vegvesen er ferdigstilt høst 2018. Mot nord etableres gang- og sykkelsti 
gjennom LNF-området som knyttes til gang- og sykkelstien gang- og sykkelsti i Bergtunveien. Dette 
etablerer snarvei for gående og syklende som kommer fra syd og vest i Hellvikveien. Det etableres 
også gang- og sykkelsti mellom rekkehusene mot syd/øst, for å gi en snarvei til bussholdeplass som 
flyttes i forbindelse med arbeidene med gang- og sykkelstien som er under etablering i Hellvikveien. 
Dette er i henhold til innstilling til planendring for Hellvikveien vedtatt i kommunestyret 07.09.2016 
der det uttales: «Det at avstanden til holdeplassen for mange av brukerne øker med 50m bør ikke ha 
vesentlig betydning. Det bør allikevel i fremtidig behandling av reguleringsplanen for Skjønhaug 
vurderes om det kan tilrettelegges for gangveier intern i boligområdet nord for fv 107 som gjør at 
gangavstanden forkortes slik at holdeplassen tilgjengeliggjøres på en bedre måte.».  
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3.14 Tekniske planer 

Kommunal vei og veikryss mot Hellvikveien. Det er utarbeidet teknisk plan for den kommunale 
veien samt veikrysset mot Hellvikveien som er vedlagt planforslaget. Planen er justert iht. 
tilbakemelding fra Statens vegvesen jf. punkt 3.12 ovenfor. 
 
Vann- og avløp. Det er offentlig vann- og avløpsnett både i Hellvikveien og i Bergtunveien. 
Kapasiteten på anlegget vurderes som tilstrekkelig av kommunens vann- og avløpsavdeling. Begge  
nett ligger inntil eiendommen slik at privatrettslig tilgang frem til tilknytningspunkt er sikret. Valg av 
tilknytningspunkt vil skje i forbindelse med detaljprosjektering ved rammesøknad. Eksisterende vann- 
og avløpsledninger på eiendommen vil byttes og knyttes til den nye vann- og avløpsløsningen.  

 
Energiforsyning. Det er ikke fjernvarme i området. Det er utarbeidet egen reguleringsbestemmelse 
med krav om at det etableres anlegg for utnyttelse av grunnvarme for punkthusene og rekkehusene. 
Sannsynligvis vil dette være vannbåren energiforsyning fra jordvarme med etablering av brønnpark.  
 
Plan for avfallshåndtering/renovasjonsløsning.  
Det er avsatt plass til 6 nedgravde avfallsbrønner ved rundkjøringen inntil punkthus A. Hver brønn er 
på 5m3. Tre til restavfall og tre til papp/papir.  

3.15 Universell utforming  

Fortau langs ny adkomst følger kravene i SVV håndbøker.  Hele området for boliger er forholdsvis 
flatt, og ligger godt til rette for universell utforming av uteområdene. Reguleringsbestemmelsene 
setter krav om universell utforming for uteområdene, og for 60 % av leilighetene i punkthusene. 
Samtlige leiligheter får krav om tilgjengelighet og heis til parkeringskjeller.  

3.16 Natur, landskap og blågrønn struktur  

Forbindelse til grønnstruktur i tilgrensede områder ivaretas ved å flytte LNF-området mot nord. Dette 
er også den del av eiendommen som har den mest verdifulle naturtypen. Reguleringsplanen legger til 
rette for økt tilgang til grønnstruktur i LNF området. Dette skjer mot nord ved at gjerde mot 
Bergtunveien fjernes og at det der etableres gangsti. Også mot syd gis det økt tilgang, i form av 
gangsti og fortau fra Hellvikveien i område der tilgang i dag hindres av private hager. Det 
opparbeides en amfibiedam i LNF-området. Denne vil berike grønnstrukturen i området og gi økt 
biodiversitet. Samtlige større eiketrær beholdes, og de fleste av eiketrærne gjøres mer fremtredende 
ved at granskog fjernes og eikene gis mulighet til å utvikle seg i et mer lysåpent miljø. Hele området 
gis et grønt preg med krav til blågrønn faktor 0,8. Overvannsløsning fra fremtidig utbygging på Tre 
Eker benyttes til en åpen bekk gjennom området og vil inngå i blågrønn struktur.  
 
De viktigste naturelementer og hensyn som må ivaretas i henhold til «Naturfaglig utredning og 
avbøtende tiltak» v/Kjell Sandaas, 15.03.2018 er: 
 

• Vannforekomster; dam – bevares som erstatningsdam i nærheten. En vesentlig større ny 
dam vil kunne gi bedre livsvilkår for amfibiene i området og bør tilrettelegges for dette. 
(Ivaretatt i reguleringskartet samt ved egen reguleringsbestemmelse med rekkefølgekrav og 
kvalitative krav til amfibiedammen. Eksisterende dam er ca. 15 m2, ny dam er regulert til 
minimum 150 m2). 
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Prinsippskisse av ny amfibiedam sett ovenfra med et begrenset dypt parti (ca. 2m) i syd og gradvis grunnere og mer  

produktive partier utover mot sidene og spesielt mot nord. Reguleringsplanen setter krav til at amfibiedammen 
 skal prosjekteres og utføres etter anvisning fra naturkonsulent med gode kunnskaper om temaet. 

 

• 12 store eiker kan bevares (ivaretatt ved avmerking i reguleringsplan samt tilhørende 
planbestemmelse). 

• Skjerme mot fremtidige inngrep i LNF-området i nord, eks. hogst av døde trær, ønske om mer 
lys etc. (ivaretatt ved krav om utomhusplan også for LNF-området).  

• Forbindelsen mellom skogen i øst og vest må ivaretas med korridor(-er) som gir viltet trygg 
passasje når LNF-området flyttes nord på eiendommen (dette ligger utenfor planområdet, 
men er ivaretatt i plankartet i Nesodden kommunes forslag til ny kommuneplan 2018-2042). 

• Eksisterende gjerder langs Bergtunveien bør fjernes (ivaretatt ved egen 
reguleringsbestemmelse om dette). 

• Forbindelsen mellom Bergerskogen i nord og skogen i vest må også sikres med korridor som 
viltet trygg passasje. Dette hensynet må kommunen sikre på sin (nabo-) eiendom i vest. 
(Dette ligger utenfor planområdet, men er ivaretatt i plankartet i Nesodden kommunes 
forslag til ny kommuneplan 2018-2042). 

3.17 Sol-/skyggeforhold  

Det er utarbeidet sol/skyggediagram som er vedlagt planforslaget. Samtlige boenheter anses å få 
gode solforhold. Også uteområdene får gode solforhold, med særlig prioritet for område for barn i 
lekeparken.   

3.18 Støyskjerming  

Området ligger tilbaketrukket fra trafikk og er lite støyutsatt. Hellvikveien har en fartsgrense på 40 
km/t. 
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Rekkehusene lengst ut mot syd-øst ligger akkurat utenfor gul sone.  

Det er tatt inn reguleringsbestemmelse om mulighet for støyskjerm mot Hellvikveien. 

3.19 Luftkvalitet  

Det er ikke behov for spesielle tiltak knyttet til luftkvalitet. 

3.20 Naturmangfold og bevaringsverdier 

Det er utarbeidet tre naturrapporter for området og Naturmangfoldslovens § 8 om 
kunnskapsgrunnlag anses oppfylt.  
 
Eikene i området har bevaringsverdi og vil bli bevart. Området i nord vil få økt verdi ved at det 
etableres en amfibiedam. Ut over dette antas det ikke å være spesielle verdier i området som bør 
bevares. 
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Eik nord i området med omkrets ca. 2 meter 

3.21 Arkeologiske registreringer 

Området er registrert av Arkeologisk feltenhet ved Akershus fylkeskommune jf. vedlagt rapporter av 
4. desember 2012 og 18. mars 2015. Det ble funnet flere rydningsrøyser, hvorav én lokalitet er 
automatisk fredet iht. kulturminneloven, id 158707. Lokalitetene ble vurdert i forbindelse med 
reguleringsplan for Bergerås, og søknad om dispensasjon ble oversendt Riksantikvaren 21. desember 
2012, og vedtak mottatt 2. april 2013. I vedtaket godkjenner Riksantikvaren reguleringsplanen, slik 
den var presentert i alternativ II, uten vilkår om ytterligere arkeologiske undersøkelser av 
kulturminne, id 158707. Etter at reguleringsplan for Bergerås ble opphevet av Fylkesmannen har 
tiltakshaver rettet forespørsel til Fylkesrådmannen med spørsmål om det er nødvendig å søke om ny 
dispensasjon. Om dette uttaler Fylkesrådmannen i brev 21.06.2018:  

«Fylkesrådmannen vurdere at det ikke er foretatt vesentlig endringer i det nye 
reguleringsforslaget, og at det dermed ikke er nødvendig med en ny dispensasjonssøknad. 
Fylkesrådmannen understreker at slik Riksantikvarens påpeker i sitt vedtak fra 2013, så skal id 
158707 avmerkes på plankartet med bestemmelsesområde og signaturen RpBg 
(reguleringsplanens bestemmelsesområde). Kulturminnene gis nr. #1. Videre bes det om at 



 40 

følgende tekst tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: «For bestemmelsesområdet #1 
gjelder følgende: #1: Tiltak i henhold til planen er tillat. Den automatisk fredete 
kulturminnelokaliteten id 158707 er allerede tilstrekkelig undersøkt, og det er ikke stilt 
ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen».».  

 
Lokaliteten er avmerket på forslaget til plankart, og det foreslås reguleringsbestemmelse som 
samsvarer med Fylkesrådmannens krav. 

3.22 Miljøprogram 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til miljøoppfølgingsplan som sikrer at byggeprosessen og 
bygningene tilfredsstiller BREEAM-NOR-sertifisering eller tilsvarende. BREEM-NOR-sertifiseringen er 
basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: 
– Ledelse 
– Helse- og innemiljø 
– Energi 
– Transport 
– Vann 
– Materialer 
– Avfall 
– Arealbruk 
– Økologi 
– Forurensning. 

 
Det er gitt egen reguleringsbestemmelse om at byggene skal prosjekteres slik at massivtre  kan være 
et aktuelt byggemateriale. Formålet med bestemmelsen er at det etter prosjektering kan hentes inn 
tilbud på både massivtre og tradisjonelle byggematerialer. Dette vil avdekke om massivtre kan 
benyttes uten at dette fordyrer prosjektet vesentlig. Det er derimot valgt å ikke ha krav om bruk av 
massivtre, ettersom dette kan fordyre prosjektet og gjøre det vanskeligere å realisere de boligsosiale 
målsetningene.  

3.23 Klimatilpasning 

Et lite vannsig går gjennom de laveste delene av området, og det er en liten vanningsdam der (ca. 15 
m2). Selv ved store nedbørsmengder forekommer ikke flom i området, og mengden vann i vannsiget 
øker bare moderat. Overvannssystemet dimensjoneres for å ha tilstrekkelig kapasitet for 200-års-
flom i området. I LNF-området vil amfibiedammen fungere som et magasin ved styrtregn. 
 
Overvannsrøret i området vil bli åpnet slik at vann kan renne fritt fra motsatt side av Hellvikveien. 
Det planlegges også regnbed som del av overvannshåndteringen. Regnbed mottar overvann og er 
utformet som en vegetert forsenkning i terrenget og består av et filtermedium med god 
infiltrasjonsevne. Dette fremmer at vann som mottas holdes tilbake i overflatemagasinet, før det 
infiltreres ned gjennom filtermediet. Regnbed holder tilbake forurensinger i overvannet, øker 
biodiversiteten, og forbedrer og forsterker grøntstrukturen, og beskytter vassdrag mot erosjon. 
Utforming av regnbed vil være del av detaljprosjekteringen for eiendommen. Overvannsløsning er 
drøftet med kommunens avdeling for vann- og avløp og det er tatt inn egen reguleringsbestemmelse 
som sikrer at eventuelle fordrøyningsbasseng skal være inspeksjonsvennlige. 
 
Punkthusene er planlagt med grønne tak for forsinket avrenning. 
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3.24 Forutsetninger og tidsplan for gjennomføring  

Det er inngått privatrettslige avtaler mellom tiltakshaver og grunneierne omfattet av planforslaget og 
det er ikke behov for ytterligere erverv av grunn.  

3.25 Prosjektøkonomi  

Prosjektets økonomi avhenger av en rekke forhold, særlig hvem som kan være interessert i å kjøpe 
eller leie («salgbarhet»), tomtekostnader, byggekostnader og finansiering. For beregning av salgspris 
er det utarbeidet forhåndstakst for leilighetene, basert på lignende prosjekter på Nesodden 
(vedlagt). Selv om eiendommen er sentralt plassert og har gode solforhold så forventes en salgspris 
som vil ligge ca. 25-30 % lavere enn leiligheter på eksempelvis Tangen Sentrum. Dette oppveies av at 
tomtekostnaden er vesentlig lavere enn på Tangen sentrum, som medfører at prosjektet kan 
gjennomføres til betydelig lavere kostpris enn tilsvarende prosjekter med høyere tomtekostnad. 
 
Av andre forhold som bidrar til prosjektets økonomiske gjennomførbarhet kan nevnes: 

• Prosjektet har god massebalanse. Dette bidrar til lavere byggekostnader. 
• Bygging av punkthus i høyden bidrar til lavere BYA og derved lavere tomtekostnader per 

boenhet. 
• Tomten forventes å ha lave kostnader knyttet til grunnarbeider pga. at den er lite kupert og 

har mye fjell i dagen. 
• Begrensning på antall parkeringsplasser bidrar til lavere byggekostnaderper bolig. 

Eiendommen ligger godt til rette for kjøpere som ikke vil ha egen bil og garasjeplass, med 
kort vei til buss, kort vei med buss til Tangen Brygge, gangavstand til nærbutikk, skoler, idrett 
og barnehager, og sykkelavstand til Tangen Sentrum med hyggelige og belyste sykkelstier og 
gode stigningsforhold. Dedikerte parkeringsplasser for bildeleordning bidrar også til dette. 

• Kostnadene knyttet til infrastruktur er relativt lave pga. det meste av infrastruktur er allerede 
utbygd rundt eiendommen, slik som veier, gang- og sykkelstier, vann- og avløp.  

• Utformingen av fellesarealet legger opp til at personalet for nærbutikken også betjener kafé 
og resepsjon med tjenester for boligene. Dette bidrar til å redusere personalkostnadene, og 
derved gjennomførbarhet for et viktig element i prosjektet.  

 
Fordyrende elementer er etablering av fellesarealer, universell utforming, opparbeidelse av 
amfibiedam, krav til brønnpark for jordvarme, krav til grønne tak og til miljøsertifisering. Det er også 
dyrere å bygge leiligheter med heis enn å bygge rekkehus/eneboliger. Det er ut fra dette vurdert som 
nødvendig med et minimum antall enheter for å få tilstrekkelig lønnsomhet i prosjektet med de 
kvaliteter som er valgt. 

3.26 Rekkefølgebestemmelser 

Det er stilt rekkefølgekrav til utbygging av krysset mot fv 107 jf. punkt 3.12, samt til tekniske planer, 
adkomstvei til 1/55, gang- og sykkelvei gjennom området, uteoppholdsarealer og amfibiedam. 
Tidligere rekkefølgebestemmelser for Skjønhaug som ble fastsatt i reguleringsplan for Bergerås § 13 
om opparbeidelse av gang/sykkelveg langs fv 107 er oppfylt i 2018 og videreføres derfor ikke.  

3.27 Andre aktuelle tema 

 
Utvikling av grendelaget. 
I samfunnsdelen av kommuneplan 2014-2026 defineres Berger som et av 6 sentere i kommunen 
(punkt 6.1 «Senterstruktur»). Disse skal inneholde et minstetilbud av tjenester, butikker og 
møteplasser for daglige behov, og det defineres i planen mål for stedsutvikling og prinsipper for 
utbygging. Planen setter som målsetning at visse grunnfunksjoner skal være på plass i hvert 
lokalsenter med blant annet: 
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• Butikker og tjenester for daglige behov  
• Småskala næring 
• Barneskole, barnehage, forsamlingslokale 
• Skolehelsetjeneste 
• Nærlekeplasser 
• Idrettsbane 
• Stoppested for lokalbuss 

 
Kommuneplanen angir ikke nøyaktig hvor sentrum for Berger bør ligge, men basert på 
befolkningstetthet, gangavstander, gang- og sykkelstier og kollektivtilbud er det naturlig å se på 
områdene Berger, Solåsen og Fjordvangen samlet, der Skjønhaug ligger i midten. Det er i nevnte 
områder konsentrert mange boliger, og det er gangavstand (1000 meter) til samtlige av 
grunnfunksjonene som nevnes ovenfor, unntatt nærbutikk. 1000 meter er generelt anbefalt 
gangavstand i Regional areal- og transportplan retningslinje R7. I forslag til ny kommuneplan for 
Nesodden 2018-2042 videreføres prinsippet om minstetilbud i grendene i planbeskrivelsen punkt 8.3, 
men angis mer generelt.  
 
Basert på data fra Statistisk Sentralbyrå har området Berger/Fjordvangen/Solåsen den nest største 
befolkningskonsentrasjonen på Nesodden innenfor 1000 m. radius fra én nærbutikk. Det er da tatt 
utgangspunkt i en fremtidig nærbutikk på Skjønhaug. 
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Befolkning innenfor 1000 meter radius fra ny nærbutikk på Skjønhaug i henhold til Statistisk Sentralbyrå https://kart.ssb.no/befolkning. 
Kartet viser at det er ca. 2900 personer som vil få gangavstand til den nye nærbutikken. Av disse har ca. 2500 ikke gangavstand til noen 

nærbutikk per i dag (1000 meter radius til nærbutikk på Skoklefall vist med sirkel øverst). 
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Befolkningskonsentrasjoner på Nesodden 

 iht. Statistisk Sentralbyrå https://kart.ssb.no/befolkning.  
Mørkere valør viser høyere befolkningskonsentrasjon innenfor område 250 x 250 meter. 

 
For øvrige lokalsentre er det gangavstand til minst én dagligvarebutikk, her vist i tabell: 
  

https://kart.ssb.no/befolkning
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Senter Utgangspunkt for 
1000 m. gangavstand 

Befolkning innenfor 
gangavstand iht. SSB 
(estimert) 

Butikker innenfor 
gangavstand 

Berger Skjønhaug 2900 (2500) 0 

Fagerstrand Skogheim/Spar 2300  

 

2  

(Spar og Kiwi) 

Bjørnemyr Coop Prix 1900 2 

(Prix og Rema1000) 

Fjellstrand Sandnes/Joker 1200 1 

(Joker) 

Jaer Kiwi Kirkekrysset 600 1  

(Kiwi ) 
 
Som det fremgår er det ikke gangavstand til noen dagligvarebutikk for flertallet av boligene på 
Berger, til tross for at dette er Nesoddens nest største befolkningskonsentrasjon innenfor 1km 
radius. Dette tilsier at en nærbutikk på Skjønhaug vil kunne gi et viktig bidrag til Berger som 
lokalsenter, og ved dette få ned behovet for bilbruk i området samtidig til at det bidrar til en 
møteplass for ulike aldersgrupper. Infrastrukturen i grendelaget ligger også godt til rette for dette, 
med godt nett av gang- og sykkelstier, og Skjønhaug sentralt plassert nær kollektivtrafikk og Bergers 
mange tilbud innen fritidsaktiviteter, skole og aktiviteter for seniorer.  
 

 
Det har tidligere ligget en nærbutikk på Berger i krysset mellom Bergtunveien og Hellvikveien kalt  

«Knut’s kolonial». Etter nedleggelse av butikken har området blitt tilført en vesentlig større 
 mengde boliger og det er tilsvarende økt behov for en ny nærbutikk. 
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Lokalene tilrettelegges for at det kan være sambruk med en kafé/bakeri og resepsjonstjenester, som 
kan benytte samme personale. Dette styrker inntektsgrunnlaget for butikken, og styrker også 
funksjonen som lokalt møtested.  
 
Delte boformer med fellesarealer 
En hovedmålsetning med prosjektet er å motvirke ensomhet og støtte inkludering og sosial kontakt 
på tvers av alder og kulturell bakgrunn ved bruk av delte boformer. Dette tilstrebes gjennom flere 
tiltak i utformingen. Hovedkonseptet er at det er fullverdige private boliger, med fellesarealer som 
gir tilleggskvaliteter utover det en enkeltstående privat bolig kan inneholde. Fellesarealene skal 
invitere til bruk og sosial kontakt uten å påtvinge det. Dette bidrar også til at boligene er 
miljøvennlige og rimelige ved at det oppnås ressursdeling og arealeffektivitet. En gruppe leiligheter 
med delt gjestehybel er for eksempel mer arealeffektivt enn en tradisjonell gruppe leiligheter med 
hvert sitt gjesterom som kun benyttes litt av tiden. Det er ved planleggingen tatt med erfaringer og 
inspirasjon fra andre tilsvarende prosjekter i Norge og andre land, som «Generationernes Hus» i 
Danmark og prosjekterfaringer fra rapporten «Shared Living: Delte boformer i kostnads- og 
miljøeffektive bygg», hentet fra www.veiviseren.no (digital verktøykasse for gjennomføring av «Bolig 
for velferd», nasjonal strategi for boligsosialt arbeid).  
 
Anleggsfasen. 
Det er ingen vesentlige utfordringer ved anleggsarbeidene i planområdet. Anleggsvei vil være fra 
Hellvikveien og det er i 2018 opparbeidet gang- og sykkelsti langs Hellvikveien. Det er gitt 
bestemmelse om at anleggsarbeidene for krysset til Hellvikveien skal utføres i skolenes sommerferie.  
 
Masseforvaltning. 
I Fylkesmannens forventningsbrev til kommunal planlegging 2018 heter det bl.a.:  
 

Stort utbyggingspress og mange store infrastrukturprosjekter fører til mye flytting av masser i 
regionen. Akershus fylkeskommune vedtok en regional plan for masseforvaltning i oktober 
2016. Ett av målene i planen er å øke andelen masser som gjenbrukes. For å nå målet 
oppfordrer vi kommunene til å stille krav om at massehåndtering, inkludert endelig 
disponering, blir en del av planarbeidet i en tidlig fase av infrastruktur- og byggeprosjekter. 
Overskuddsmasser bør brukes til gjenvinning fremfor å legges i deponi. Dette innebærer at 
det i plan må avsettes arealer for håndtering av massene. Masser som ikke er egnet for 
gjenvinning må derimot leveres til avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven. Vi 
oppfordrer også kommunene til å ta i bruk begrepene som er definert i planen. 

 
Ved utarbeidelsen av reguleringsplanen er det tatt hensyn til dette slik at lokale masser, bl.a. fra 
parkeringskjellerne, mest mulig kan brukes lokalt, og det blir følgelig god massebalanse i området.  

4 Virkninger av planforslaget 

4.1 Krav om konsekvensutredning 

Planen omfatter ikke tiltak som utløser krav om konsekvensutredning. Omdisponeringen av LNF-
området med flytting til mer verdifullt naturområde nord i planområdet er i henhold til forslag til ny 
kommuneplan, men avviker fra gjeldende kommuneplan. Spørsmål om dette utløser krav til 
konsekvensutredning er vurdert i vedlagte juridiske notat fra advokatfirmaet Bjørge-Skaaraas Co AS 
datert 06.07.2018. Det konkluderes der med at omdisponeringen er en mindre endring som ikke 
utløser krav til konsekvensutredning. Det vektlegges der blant annet at det totale utbyggingsarealet 
ikke økes i og med at det kun vil skje en ombytting av areal, at naturhensyn taler for ombytting i tråd 
med planforslaget jf. Naturrapport fra Kjell Sandaas 15.03.2018, og at området tidligere i lang tid i sin 

http://www.veiviseren.no/
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helhet har vært avsatt for boligformål i kommuneplaner og derved tidligere har blitt 
konsekvensutredet.  
 
Notatet viser videre til at kommunen også har full anledning til å justere kommuneplanen på en 
forenklet måte etter plan- og bygningsloven § 11-17 andre punktum, slik at kommuneplanen for 
området samsvarer med reguleringsplanforslaget og forslag til ny kommuneplan 2018-2042.  

4.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  

Det er utført ROS-analyse som er vedlagt planen. Gjennomgangen av risikofaktorene viser at det ikke 
er noen ekstraordinære risiko- eller sårbarhetsfaktorer i dette boligprosjektet sammenliknet med de 
fleste andre boligprosjekter, verken knyttet til prosjektet som sådan eller omgivelsene. Det er 
samtidig grunn til å understreke at området blir spesielt trygt for barn ved at de fleste boligene vil 
ligge skjermet fra Hellvikveien og at det legges opp til minst mulig biltrafikk inne i området.  
 
Det er identifisert risikofaktorer både i grønn og gul sone i analyseskjemaet. De som er identifisert i 
gul sone er følgende: 
 

• Skybrudd/store nedbørsmengder 
• Brann i bygninger. 
• Sammenrasning av bygninger. 
• Støv og støy fra trafikk. 
• Radongass. 
• Ulykke i av-/påkjørsler. 
• Ulykke med gående/syklende. 
• Drukningsfare knyttet til amfibiedam. 

 
I slutten av analysen er skadeforebyggende og skadereduserende tiltak beskrevet for forhold som 
faller inn under gul sone. 

4.3 Barn og unge  

Ved utarbeidelsen av planforslaget er det lagt stor vekt på å skape et godt bomiljø for barn og unge. I 
tillegg er det lagt vekt på å tilføre nærområdet (dvs. området rundt Skjønhaug) kvaliteter spesielt 
myntet på barn og unge.  
 
Planforslaget har bl.a. følgende kvaliteter/virkninger: 
 

• Det blir store områder egnet for lek og andre aktiviteter. Minste felles uteoppholdsareal skal 
ikke være mindre enn 25%. I tillegg kommer LNF-området. I boligdelen etableres en lekepark 
som kan benyttes av alle barn på Skjønhaug og i nærområdet ellers. Lekeparken er lagt på 
den mest solrike delen av boligområdet og det er gode muligheter for nærlek for de minste 
barna. Minst 1600 kvm avsettes til felles lekeplasser. 

• Mesteparten av området blir bilfritt. I tillegg vil en forholdsvis tett utbygging, samt nærbutikk 
og kafé sikre tilstedeværelse av voksne i området. Dette skaper ekstra trygghet særlig for de 
minste barna.  

• Det antas at ca. 50 barn og unge vil bo i planområdet. For disse blir det lettere å finne venner 
enn ved mer spredt bosetting. Kort vei mellom boligene gjør det enkelt å besøke hverandre. 
Særlig for små barn kan dette være viktig, og kan gi foreldrene muligheter til å avlaste 
hverandre.  
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• Gjennomgående grønn struktur i boligområdet, med plener, kjøkkenhager, busker og 
eiketrær. Vannsiget gjennom området vil også bidra til den grønne strukturen på grunn av 
vekster langs kantene. 

• Dagens hindringer for ferdsel gjennom området fjernes og det etableres gang- og sykkelvei 
gjennom området slik at en binder sammen områdene nord og syd for Skjønhaug. Det må 
forventes at mange barn og unge i nærområdet vil benytte gang- og sykkelveien, bl.a. som 
snarvei til skolen som også er tryggere jf. punkt 4.14 nedenfor.  

• I LNF-området etableres en amfibiedam og gangstier. Området ved dammen tilrettelegges 
for bruk av barn, unge og voksne (sittegrupper mm.), og blir et sted der man kan treffe 
andre, slå seg ned og ligge på brygga og studere livet i dammen. Veien til skolen vil gå like 
ved dammen. Det er tatt inn krav til sikring av dammen i reguleringsbestemmelsene. 

• Sosiale møteplasser f.eks. i felleslokaler, nærbutikk og kafé. 
• Muligheter for å etablere tilbud til barn og unge i felleslokalene i det ene punkthuset. 
• Egen reguleringsbestemmelse som gjør det mulig å etablere gangvei fra aktivitetssenteret på 

Bergertoppen gbnr 1/803 og ned til området, slik at barn og unge der kan bruke området, 
bl.a. lekeparken som ligger inntil Bergertoppen, og til areal ved amfibiedammen i LNF-
området. 

 
I tillegg nevnes at området ligger slik til at det er kort vei til barneskole, barnehager, videregående 
skole og en rekke idretts- og fritidsaktiviteter. Ingen andre steder på Nesodden har så mange idretts- 
og fritidstilbud i sitt nærområde som Bergerområdet, og fra Skjønhaug er det kort vei til disse 
tilbudene.  
 
Mange barn og unge opplever samlivsbrudd. Et problem på Nesodden (jfr. kommunens boligsosiale 
handlingsplan) er tilgangen på mindre, rimelige boliger. Det antas at særlig på nordre Nesodden er 
problemet stort fordi boligene her er dyrere enn ellers i kommunen. I og med at et av målene for 
reguleringen av Skjønhaug er å bidra til oppfyllelse av den boligsosiale handlingsplanen, vil det bli 
bygget en del boliger innenfor en prisklasse som gjør det mulig å reetablere seg på nordre Nesodden. 
Dette vil kunne gjøre det lettere for foreldrene å bosette seg i nærheten av hverandre etter bruddet.  
 

 
Eksisterende gjerde mellom Bergtunveien og LNF-område fjernes (ca. 110 meter) 



 49 

4.4 Grønnstruktur/friluftsliv  

Det vises til punkt 3.16 ovenfor. Planarbeidet forventes å gi en positiv effekt for befolkningens helse 
ved at hele området tilgjengeliggjøres og gjøres mer attraktivt for allmennheten, og slik sett bidrar til 
økt gange og sykkelbruk samt sosialt samvær i området. 

4.5 Naturmangfold 

Det vises til punkt 2.7 og 3.16 ovenfor. Det er i tillegg til kommunens kartlegging i BioFokus-rapport 
2009-21 utarbeidet 3 naturrapporter, og anbefalingene fra de miljøfaglige vurderingene er fulgt opp 
planarbeidet. Ved dette anses naturmangfoldloven § 7 jf. §§ 8-12 for oppfylt.  

4.6 Stedets karakter og visuelle kvaliteter 

Selve planområdet gjennomskjæres omtrent på midten av et lavtliggende til dels fuktig område som 
går nord – syd. På østsiden er det temmelig flatt. Dette området er i stor utstrekning preget av 
ensformig, tett og mørk granskog. På vestsiden stiger terrenget og skogen er mindre tett. 
 
Det er en del eiker på området, noen av dem ganske store. Eikene bli bevart, og de vil, når byggingen 
er gjennomført, få bedre lys- og vekstforhold slik at de vil kunne utvikle seg til å gi området en egen 
grønn karakter og gode visuelle kvaliteter. Etableringen av en stor amfibiedam vil ha visuell 
betydning og gi området mer variasjon. Åpen vannhåndtering av overvann fra nytt boligområde mot 
syd «Tre Eker» vil også tilføre området visuelle kvaliteter.  

4.7 Universell tilgjengelighet og inkluderende arkitektur 

Samtlige gangarealer/plasser i boligområdet vil få universell utforming. Samtlige boliger i 
punkthusene vil være tilgjengelige for alle brukergrupper og ha heis til parkeringskjeller. Base med 
toaletter tilgjengelige på bakkeplan bidrar til å gjøre uteområdene mer attraktive for eldre 
(inkluderende arkitektur).   

4.8 Landskap 

Planen innebærer ikke noen store landskapsinngrep, og vil ikke berøre landskap av regional eller 
nasjonal verdi. Skogen som fjernes er hovedsakelig lågurtgranskog der det har vært drevet hogst, og 
denne har relativt lav landskapsverdi. Etablering av amfibiedam samt bevaring av eiketrærne og at 
disse kan utvikle seg i et mer lysåpent miljø bidrar til å øke områdets landskapsverdi.  

4.9 Eksponering/fjernvirkning 

Det er laget en modell av planområdet og de nærmeste omgivelsene. Modellen gir trolig best svar på 
hvordan planforslaget vil virke for omgivelsene, se bildene nedenfor. En ser der hvordan bygningene 
vil se ut i forhold til de nærmeste omgivelsene. De høyeste bygningene vil ha tak som er lavere enn 
de høyeste tretoppene i området.  
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Illustrasjon modell – fra sydøst 

 
 

 
Illustrasjon modell – fra vest 
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Illustrasjon modell – fra syd. De høyeste trærne i området er ca. 25 meter, gesimshøyde punkthus er 16-17 meter.  

4.10 Sikring av jordressurser (jordvern) 

Nord-vest for Hellvikveien 36 er det et tidligere oppdyrket område som er i ferd med å gro igjen med 
trær. Reguleringsplanen setter krav til blågrønn faktor 0,8 og jorden fra området vil benyttes til felles 
frukt- og grønnsakshager, som vist på vedlagte illustrasjonsplan. Reguleringsplanen setter krav til 
kartlegging av dyrkbar jord og gjenbruk av denne. Dette bidrar til massebalanse og at dyrkbar jord i 
størst mulig grad kommer i bruk.  

4.11 Kulturminner og kulturmiljø 

Se punkt 3.21 ovenfor. 

4.12 Skole-, barnehage og institusjonsbehov 

Variasjon i boligstørrelser og boligtyper medfører sannsynlig variasjon i alderssammensetning for 
beboerne. Hovedandelen av prosjektet er punkthus med leiligheter. Her vil det sannsynligvis være en 
andel re-etablerere med barn, samt etablerte barnefamilier og seniorer. Det estimeres at det over tid 
vil være et snitt på 25 barn i alderen 0-18 år for de 81 leilighetene. Her er det stor usikkerhet, blant 
annet ut fra hvilke behov det vil være for henholdsvis rimelige seniorleiligheter og rimelige boliger for 
barnefamilier nord på Nesodden fremover. Boligsosial handlingsplan indikerer at behovet er stort 
innen begge disse gruppene.  
 
For de 11 rekkehusene og 6 eneboligene forventes en høyere andel husholdninger med barn. Det 
estimeres her i snitt totalt 25 barn fordelt på boligene. Samlet gir dette et estimert snitt på 50 barn 
for utbyggingen, fordelt på alder 0-18 år, dvs. i snitt 2,7 barn per årskull.  
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Behov for barnehage 
Det er en rekke barnehager innen gangavstand til området og barnehagekapasiteten vurderes som 
god.  
 
Behov for skole. 
Området har gangavstand til Berger skole, som er Nesoddens nest største barneskole. I 
skolebruksplan for Nesodden 2015-2025 forutsettes oppussing av A-bygget ved skolen for å få 
tilstrekkelig kapasitet. Skolen opplyser i juni 2018 at oppussing av bygget er igangsatt.  Skolen hadde 
359 elever i 2018 jf. Skoleeiermelding for grunnskolen 2018 s. 7. Dette ligger innenfor prognosen fra 
skolebruksplanen. Prognosen viser en restkapasitet på i snitt ca. 100 elever i planen frem til 2025. 
Det vurderes ut fra dette at det er tilstrekkelig barneskolekapasitet for boligene. 
 

 
Kapasitet Berger skole forutsatt oppussing av A-bygget jf. skolebruksplan for Nesodden 2015-2025 s. 17 

 
Det går skolebuss fra planområdet til Alværn ungdomsskole. I skolebruksplan for Nesodden uttales 
(s. 39): «Alværn Ungdomsskole vil fra 2021 overstige 80 % utnyttelse. Dagens kapasitet er satt til 360 
elever. Skolen har 4 datarom etablert med stasjonære PCer, som kan bli omgjort til undervisningsrom 
med enkle grep. Med det kan skolen kan bli 5-parallells, ved et eventuelt fremtidig behov. Dette er et 
tiltak som øker kapasiteten med 90 elever. Tiltaket er lagt inn i tabellen i 2021. Med det har Alværn 
kapasitet i perioden.». 
 

 
Prognoser og nøkkeltall for Alværn Ungdomsskole – fra Skolebruksplan for Nesodden 2015-2025 s. 39 

 
Ut fra skolebruksplanens beregninger vurderes det å være tilstrekkelig ungdomsskolekapasitet for 
boligene. 
 
Institusjonsbehov 
Et formål med prosjektet er å skape gode, trygge boliger for eldre, og en må regne med at en del 
eldre vil flytte fra uhensiktsmessige boliger og til Skjønhaug. Ved at boligene i punkthusene 
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skreddersys for eldres behov vil de som ikke har stort pleiebehov kunne bli boende lenger hjemme 
enn hvis de bor i mindre hensiktsmessige boliger. Dette vil kunne gi besparelser for kommunen samt 
ta bort noe av presset på eldreomsorgen. Det vil også være enklere for de kommunale 
hjemmetjenestene at flere eldre er samlet på et sted med god tilgjengelighet, spesielt om vinteren. 
Universelt utformede områder med fellesområder slik som kafé, aktivitetslokale, selskapslokale og 
trimrom kan også motvirke ensomhet og fremme folkehelse noe som kan redusere kommunens 
institusjonsbehov. 

4.13 Transportbehov 

Etablering av bilfri nærbutikk forventes å redusere transportbehovet for beboerne på Skjønhaug og i 
området ellers. 
 
Kollektivtilbudet i området er godt utbygd og det forventes at det meste av jobbreiser vil skje med 
buss til Nesoddtangen brygge. Økt bruk er med på å styrke kollektivtilbudet. 
 
Innfartsparkering skiltet for Nesoddtangen brygge ligger ved Berger stadion 400 meter fra 
planområdet, men ettersom det ligger bussholdeplass inntil planområdet anses det lite sannsynlig at 
det vil bli benyttet bil til innfartsparkeringen, og planene anses derfor ikke å berøre kapasiteten for 
innfartsparkeringen.  
 

 
Innfartsparkering for Tangen brygge nær planområdet 

 
Planene legger opp til at mest mulig av trafikk skal tas ved gange og sykkel samt kollektivtrafikk. 
Området har tidligere blitt pålagt rekkefølgekrav til gang- og sykkelsti i Hellvikveien i reguleringsplan 
for Bergerås. Opparbeidelse av denne ble ferdigstilt høsten 2018 av Statens Vegvesen. Arbeidene 
inkluderer også ny bussholdeplass som er flyttet inntil planområdet. Området har med dette ferdig 
utbygd gang- og sykkelnett av god kvalitet, med belysning og gode stigningsforhold. Barn og unge har 
gangavstand til skole og Nesoddens største tilbud av fritidsaktiviteter. Via sykkel kan hele Tangen-
området nås (2,5 km til Tangenten via Skoklefallstien som har blitt opparbeidet med skoleveismidler). 
Mange unge benytter sykkel fra Tangen til trening på Berger, og det er grunn til å tro at også unge på 
Berger vil sykle til Tangen. De fleste voksne forventes å reise kollektivt til jobb i Oslo via buss til 
Tangen brygge. Dette sannsynliggjøres av at parkeringsmulighetene på Tangen brygge er sterkt 
begrenset i form av høye avgifter og få ledige plasser, noe som gjør buss til et foretrukket 
transportmiddel fremfor bil på strekningen. Foreldre har mulighet til å levere barn i barnehager i 
området uten bruk av bil før de tar buss til jobb. For selve prosjektet fremmes målsetningen om 
minst mulig bilbruk ved at antall parkeringsplasser begrenses og at det legges til rette for 
bildeleordning slik at flere kan bo i området uten å eie egen bil (jf. TØI rapport 1218/2012). Videre 
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fremmes bruk av sykkel ved at det er stilt krav til innendørs sykkelparkering, og at det reguleres gang- 
og sykkelveier gjennom området som knyttes til det godt utbygde gang- og sykkelnettet i 
omkringliggende områder.  
 

 
Opparbeidelse av ny bussholdeplass inntil planområdet og ny gang- og sykkelsti langs FV 107 Hellvikveien fotografert fra øst 29.08.2018 

 
Det er utarbeidet trafikkanalyse som vedlegges planforslaget. Analysen viser at det er tilstrekkelig 
veikapasitet for forventet trafikkøkning. Planforslaget inkluderer også adkomst for kommunens tomt 
1/55 «Ekely» og trafikkvurderingen viser at det er betydelig restkapasitet for denne før det kan bli 
behov for venstresvingfelt i Hellvikveien.  

4.14 Trafikksikkerhet 

Tiltaket vil gi bilfri snarvei for gående og syklende gjennom området fremfor å gå/sykle rundt via 
gangsti i Hellvikveien mot øst og deretter til dels smalt fortau og gang- og sykkelsti i Bergtunveien. 
Denne ruten er også skolevei. 
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Fortau i Bergtunveien er smalt ved krysset mot Gamle Hellvikvei. Dette medfører risiko for at syklister/gående velger å gå/sykle utenfor 

fortauet i møte med andre syklister eller gående.  
 
Ved telling utført 29.08.2018 kl. 08.10 - 08.30 ble det observert 36 gående og syklende barn i 
skolealder som benyttet denne ruten, det vil si at de gikk sydover fra Evenstuveien og østover fra 
Hellvikveien. Samtlige må antas å ha vært på vei mot Berger skole med start kl. 08.30, og de foretok 
en omvei rundt Skjønhaug. Det vil si at disse kan antas å ville benytte ny snarvei som opparbeides 
over Skjønhaug. Det ble også observert mange barn som kom fra øst, men disse ble ikke tatt med i 
tellingen ettersom den nye gangveien ikke representerer noen snarvei for dem.  
 
Det nye krysset mot Hellvikveien vil fremme trafikksikkerhet for eksisterende 3 avkjørsler til 
Hellvikveien ved å fungere som samlevei for disse og ha en bedre trafikksikkerhetsmessig utforming. 
Krysset vil generelt gi økt trafikk, men har ikke spesielle utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og 
kan utformes i henhold til Statens Vegvesens håndbøker. Krysset vil få gode siktlinjer og dråpeøy.  
 
Planene vil medføre økt gang- og sykkelbruk fra boliger syd for planområdet med besøkende til den 
nye nærbutikken. Dette kan medføre at det blir behov for fotgjengerovergang, men dette er et 
forholdsvis enkelt teknisk tiltak som ikke krever regulering.  

4.15 Vann og avløp  

Kommunen forutsettes ta over veier og vann- og avløpsanlegg gjennom området når det er ferdig 
opparbeidet i henhold til kommunens normer. Vann- og avløpsnett må utbygges og knyttes til vann- 
og avløpsledninger i Hellvikveien eller Bergtunveien. Overvann tilføres bekk nordøst i planområdet 
via amfibiedam, ny bekk og regnbed. Eksisterende overvannsledning fra Hellvikveien åpnes slik at 
vannet kan renne fritt. Overvann fra planlagt fordrøyningsbasseng på reguleringsområdet Tre Eker 
syd for eiendommen føres via dette systemet. Fordrøyningsmagasiner i form av regnbed etableres 
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for å forsinke avrenning. Grønne tak bidrar også til å forsinke avrenning. Det legges 
overvannsledninger gjennom hele området hvor drensledninger og sluk i gateplan/grøft er knyttet 
på. For fordrøyning er det planlagt to lukkede systemer og et åpent system, disse er markert på 
reguleringskartet. Fordrøyning skal sørge for at det ikke blir endring i avrenningsmengde eller 
hastighet fra området. Det er utarbeidet overvannsnotat og kart som er vedlagt planen. 

4.16 Energibehov og -forbruk  

4.17 Forurensning 

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav til miljøoppfølgingsplan som sikrer at byggeprosessen og 
bygningene tilfredsstiller BREEAM-NOR-sertifisering eller tilsvarende jf. punkt 3.22. Sertifiseringen er 
basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier, herunder forurensning. 

4.18 Sol-/skyggeforhold 

Det er utarbeidet sol/skygge diagram. Bebyggelsen vil i liten grad ha konsekvenser for 
omkringliggende boligers sol/skyggeforhold. Noen av rekkehusene vil på ettermiddag gi noe 
skyggevirkning på 1/671, men neppe mer enn dagens trær medfører.  

4.19 Støy og luftkvalitet 

Området er lite støyutsatt med unntak av noen av rekkehusene, jf. punkt 2.5 og 3.18. I forbindelse 
med rammesøknad skal det utføres en støyanalyse som vurderer omfanget av støy og eventuelle 
tiltak.  Det medtas en reguleringsbestemmelse som ivaretar støyretningslinjen T-1442/2016 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 
 
Det er ikke noen forurensende industri eller annen virksomhet i tilslutning til planområdet. Den mest 
aktuelle kilden til luftforurensing er sannsynlig fv.156. Mot veien er det regulert et 180 meter bredt 
vegetasjonsbelte som forutsettes å fange opp svevestøv og eventuelt andre forurensninger. Det 
forutsettes derfor at kravene i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) 
er oppfylt. Det er ikke foretatt noen målinger. 

4.20 Konsekvenser for næringsinteresser 

Det er planlagt en liten butikk med kafé i forbindelse med resepsjonen i et av punkthusene. Denne er 
ment å betjene utbyggingsområdet, men også nærområdet ellers. Totalt forventes 2-4 arbeidsplasser 
i prosjektet. Ut over dette er det ikke tiltak som gjelder næringsinteresser.  

4.21 Grunnervervsbehov 

Det foreligger avtaler for arealene innen planområdet og det ligger vei, vann og avløp inntil 
planområdet. Det vurderes derfor ikke å være behov for ytterligere grunnervervsbehov. 

4.22 Interessemotsetninger 

Det har sommeren 2015 kommet innspill fra eier av gbnr. 1/471 Ulf Johansen Krange (nabo mot 
nord/øst) om at vegetasjon i tilknytning til dam og grøft/bekk tilhører en svært sjelden naturtype og 
representerer høy naturverdi, og at det ved tidligere vurderinger har vært manglende kompetanse 
innen vegetasjonstypen for å vurdere dette. Det ble utarbeidet naturfaglig vurdering av spørsmålet 
fra Egil Bendiksen/Norsk institutt for naturforskning i november 2015. Vurderingen konkluderer med 
at lokalitetene før oppdyrking (før 1950) og utgraving (før 1986/87) trolig har hatt spesielle 
vegetasjonstyper/naturverdier, men at ingen av lokalitetene er å anse som naturtypelokaliteter i dag. 
Det konkluderes videre med at tidligere vurderinger og anbefalinger (Røsok 2009 og Sandaas 2014) 
står ved lag, herunder anbefaling knyttet til relokalisering av dam. 
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4.23 Nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen  

Det er gjennomført en rekke undersøkelser i tilknytning til planen, se vedlegg. Det antas ikke å være 
behov for ytterligere undersøkelser. 

5 Medvirkning/forhåndsuttalelser/innspill til planarbeidet 
Det ble meldt oppstart av planarbeidet ved brev til grunneiere, interessenter og offentlige 
myndigheter datert 14. mai 2014 med frist for å komme med merknader 20. juni 2014. 
 
Oppstart av planarbeidet ble også annonsert på kommunens hjemmeside og i lokal avis (Akershus 
Amtstidende) 16. mai 2014. 
 
Merknadene som har kommet inn behandles i det følgende: 
 

Offentlige myndigheter 
Akershus 
Fylkeskommune 

Automatisk fredete kulturminner: 
Fylkesrådmannen anser at planområdet har 
potensiale for fornminner og krever 
arkeologisk registrering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyere tids kulturminner: Det er et tun med 
SEFRAK-registrert bolighus og uthus innenfor 
planområdet og bevaringsverdien for dette 
må vurderes i forbindelse med planarbeidet. 
 
Barn og unges interesser: Fylkesrådmannen 
minner om rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i 
planleggingen og anbefaler at det stilles krav 
om at leke- og fellesarealene skal være ferdig 
opparbeidet før det gis 
ferdigattest/brukstillatelse til boligene.   
 
Fylkesrådmannen anbefaler at 
bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges 
og at steder naturlig egnet for lek og opphold 
ikke utsettes for unødige inngrep og sikres i 
anleggsfasen. 
 
 
 
 

Arkeologisk registrering er 
gjennomført av Akershus 
Fylkeskommune. 
Undersøkelsesplikten etter 
kulturminneloven § 9 anses 
med det å være oppfylt 
(konferer brev av 10.04.2014). 
Det er registrert et automatisk 
fredet kulturminne som 
avmerkes i reguleringsplanen 
iht. krav fra Riksantikvaren se 
ovenfor under punkt 3.21. 
 
 
Bolighuset og uthuset vurderes 
ikke som bevaringsverdige, se 
ovenfor under punkt 2.9. 
 
 
Det er i 
reguleringsbestemmelsene 
stilt krav om at det skal være 
opparbeidet tilstrekkelig 
lekeareal til hvert bygg før det 
gis ferdigattest/brukstillatelse.  
 
 
Områdets naturkvaliteter er 
kartlagt og ivaretas. LNF-
område bevares og 
tilgjengeliggjøres for barn og 
unge ved at gjerde fjernes og 
det anlegges gangsti. Området 
gjøres mer spennende og 
artsrikt ved at det etableres en 
større amfibiedam. 
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Universell utforming: Fylkesmannen ber om 
at universell utforming sikres i den grad det 
er mulig. 
 

 
Flertallet av leilighetene får 
universell utforming og 
uteområdene og sosiale 
møteplasser er utformet med 
universell utforming.  

Fylkesmannen i 
Oslo og 
Akershus 

Fylkesmannen har vurdert planarbeidet ut 
ifra regionale og nasjonale hensyn og har 
ingen konkrete merknader. 

 

Statens 
vegvesen 

SVV ber om at det i videre planarbeidet 
redegjøres for de trafikale konsekvensene 
ved planforslaget. 

Det er utarbeidet eget 
trafikknotat. 

 SVV viser til brev datert 27.6.2013, 22.4.2013, 
3.12.2012 i forbindelse med regulerings-
planen for Bergerås ved planområdet og gjør 
oppmerksom på at planområdets avgrensning 
i forhold fv. 107 kan hende må utvides for å 
medta tilstrekkelig areal for nytt kanalisert 
kryss. 

Premissene for brevene har 
blitt endret ved at det ikke 
lengre planlegges vei gjennom 
området etter at 
reguleringsplan for Bergerås 
ble opphevet av 
Fylkesmannen. Dette 
innebærer at trafikk til 
Bergerås og Solåsen ikke 
lengre vil betjenes av krysset 
(ca. 150 boliger med 
hovedsakelig eneboliger og 
rekkehus). Løsningene i 
brevene beholdes, men 
Skjønhaug trer inn som nytt 
trinn 1 for krysset til erstatning 
for Bergerås som skulle stå for 
dette. Det vises til punkt 3.12 i 
planbeskrivelsen. 

 SVV minner om reguleringsbestemmelse § 13 
i reguleringsplanen for Bergerås, der det 
framgår at venstresvingefelt/kanalisering i 
krysset med fv. 107, skal bygges samtidig med 
utbygging av gbnr. 1/23 og 1/55 etter detalj- 
og byggeplanen godkjent av Statens 
vegvesen. 

Reguleringsbestemmelsen er 
tatt inn i planforslaget og 
videreføres inntil videre for 
1/55. For 1/23 vises til punktet 
ovenfor. 

 SVV minner om rekkefølgekravet for 
utbygging av gbnr. 1/23 og 1/55 om at gang-
/sykkelveg langs fv. 107 fra fv. 156 fram til 
Gamle Hellvikvei, må være ferdig anlagt 
samtidig med oppgradering/ kanalisering av 
nytt kryss med fv. 107. 
 

SVV ferdigstilte 
byggearbeidene for gang-
/sykkelvei høst 2018. 

Organisasjoner   
Norsk 
Ornitologisk 
Forening 
Nesodden 
v/Bård Bredesen 

Det bør ikke gå vei gjennom området dersom 
Bergerås ikke blir realisert pga. dette vil 
medføre unødvendig omfattende inngrep. 

Planene er endret til at det 
ikke skal gå vei gjennom 
området. 
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 Den vestlige delen av planområdet, som er 
sonet til utbygging i kommuneplanen, er 
kartlagt som et verdifullt viltområde: se 
http://biolitt.biofokus.no/rapporter/biofokus-
rapport/biofokusrapport2009-21.pdf, figur 2. 
Denne delen av planområdet har et rikt 
fugleliv med typiske arter som dvergspett, 
bøksanger (hekke trolig) og kjernebiter.  
Den østlige delen av planområde, som er satt 
av som grøntområde i kommuneplanen, har 
et fattigere fugleliv og mer ensartet granskog, 
og har derfor ikke like høye kvaliteter. Denne 
delen av planområdet er derfor ikke kartlagt 
som spesielt verdifullt viltområde. Den østlige 
delen av planområdet har også mindre verdi 
fordi den ligger i utkanten av det større 
sammenhengende grøntområde som 
Bergerskogen utgjør. Området vil få 
ytterligere redusert verdi hvis det blir 
liggende igjen som en isolert “øy” ved evt. 
utbygging av vestlige deler av planområdet. 
Samtidig vil verdien av Bergerskogen som et 
ganske stort sammenhengende viltområde og 
friluftsområde i stor grad kunne 
opprettholdes hvis utbyggingen begrenses til 
de østlige deler av planområdet. Disse 
forhold har vi også påpekt i forbindelse med 
reguleringsplanen for Bergerås. Det anmodes 
derfor om at man ved en evt. utbygging i 
planområdet begrenser utbyggingen til de 
østlige deler av planområdet, nærmest 
eksisterende bebyggelse, og samtidig bare 
planlegger for innkjøring til hver enkelt 
eiendom (ikke gjennomfart). Siden 
kommuneplanen for Nesodden er under 
revisjon kan trolig en slik endring samkjøres 
med revisjon av kommuneplanen.  
 

Innspillene i merknaden 
samsvarer i stor grad med de 
endringer som er gjort i 
reguleringsforslaget. LNF-
området foreslås flyttet til 
nord/øst for å få sammenheng 
til øvrig skog, og kommunen 
har i forslag til ny 
kommuneplan også foreslått å 
opprette et LNF-område nord 
på 1/55 for å styrke denne 
sammenhengen. 
Boligbebyggelse er med nytt 
forslag for Skjønhaug flyttet til 
områdene nærmere 
eksisterende bebyggelse med 
lavere naturverdi. I henhold til 
avgrensning for viltområder på 
www.follokart.no ligger hele 
området for planlagte boliger 
med reguleringsforslaget 
utenfor verdifullt viltområde.   

 
Merknader fra overordnede myndigheter til Nesodden kommunes forslag til endring i 
kommuneplanen, kommuneplanens arealdel 2018-2042 med høringsfrist 1. august 2018. I forslaget 
beholdes Skjønhaug som boligområde og det foretas omveksling av LNF og boligområde.  
  

Offentlige myndigheter 
Akershus 
Fylkeskommune  

Ingen merknader knyttet denne del av 
kommuneplanen.  

 

Fylkesmannen i 
Oslo og 
Akershus 

Ingen merknader knyttet denne del av 
kommuneplanen.  

 

Statens 
vegvesen 

Ingen merknader knyttet til denne del av 
kommuneplanen. 

 

http://biolitt.biofokus.no/rapporter/biofokus-rapport/biofokusrapport2009-21.pdf
http://biolitt.biofokus.no/rapporter/biofokus-rapport/biofokusrapport2009-21.pdf
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Vedlegg 
 

1) Planbestemmelser 
2) Plankart, 09.03.2019 
3) Illustrasjonsplan, 06.06.2018 
4) Illustrasjoner base, 27.06.2018 
5) Trafikkanalyse 20.09.2018 
6) Naturfaglig vurdering 2018, 15.03.2018 
7) Naturfaglig vurdering 2015, 11.2015  
8) Naturfaglig vurdering 2014, 12.06.2014 
9) Juridisk betenkning omdisponering LNF, 06.07.2018 
10) Arkeologisk rapport 2012, 04.12.2012 
11) Supplerende arkeologisk rapport 2015, 18.03.2015 
12) Kulturminnefaglig uttalelse - dispensasjon automatisk fredet kulturminne, 29.05.2018 
13) Sol/skygge diagram juni og mars/september 
14) ROS-analyse, 25.09.2018 
15) Overvannsnotat og kart 25.02.2019  
16) Teknisk plan kryss C01, E01, F01, U01, U02, U03, 10.07.2018 
17) Annonse varsel, 16.05.2014 
18) Varselbrev, 14.05.2014 
19) Uttalelse Akershus Fylkeskommune, 17.06.2014 
20) Uttalelse Statens Vegvesen, 02.06.2014 
21) Uttalelse Fylkesmannen, 16.06.2014 
22) Brev fra Statens Vegvesen, 28.08.2018 
23) Svarbrev til Statens Vegvesen, 21.09.2018 
24) Merknad fra Ornitologisk forening, 29.07.2014 
25) Reguleringsbestemmelser Bergerås 02.09.2013 
26) Reguleringsbestemmelser Tre Eker 25.11.2015 
27) Takstfaglig vurdering prisnivå, 27.09.2018  
28) Arealtabell 
29) Verdivurdering 20.02.2019 
30) Notat: boligsosiale, areal- og transportmessige hensyn 05.03.2019 
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