1235 - Oppstart av detaljreguleringsplanog planprogramtil offentlig ettersyn Vildmark og Ragnarud- gnr 35 bnr 18 og 133 m.fl. i Oppegårdkommune
Forhåndsuttalelser
Listeover forhåndsuttalelser
1. StatensVegvesen(SV),02.01.2018
2. AkershusFylkeskommune,09.01.2018
3. BålerudGrunneierforening,09.01.2018
4. AleksanderBerg,GabrielleKiellandog NikolaiKiellandBerg,eiere av gbnr 35/51, 12.01.2018
5. Follo REN,17.01.2018
6. FrodeHaltli - eier av Framveien22, 17.01.2018
7. Hafslund,22.01.2018
8. Follo BrannvesenIKS,26.01.2018
9. NVE,29.01.2018
10. Fylkesmanneni Osloog Akershus,29.01.2018
11. SvartskogVel, 29.01.2018
12. MargarethSveen,eier av Framveien12, 30.01.2018
13. LeneHolum eier av Framveien28, 30.01.2018
14. AnneBrit Haugog Jan-YngveMagnussen,eiere av Linnekastveien10, 31.01.2018
15. OsloKommune,31.01.2018
16. ToraFernerLangeog AmundSjølieSveen, eiere av Framveien38 og Framveien34B, 31.01.2018
17. Nordre Follo MDG,v/ Ingrid Kalstad-Sjødalstrand
, 31.01.2018
18. Kjell Ivar Solbergog SonjaBirkeland,Framveien42, 31.01.2018
19. GunnSiri Moen og ThomasHagen, Framveien34a, 31.01.2018
20. Mikael Pedersen,Framveien39 gbnr 35/36, 31.01.2018
21. Gerdarudin,31.01.2018og 01.02.2018
22. Oppegårdhistorielag,01.02.2018
23. OslofjordensFriluftsrådv/ Kjetil Johannessen
, 02.02.2018

Romfarer arkitekter
St. Olavsgt. 24
01 66 OSLO

Behandlende enhet :

Saksbehandler / telefon :

Vår referanse :

Region øst

Karin Andersen / 24058362

1 7/22561 8 - 2

Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

Deres referanse :

Vår dato :

Alexandra Skandali

02.01 .201 8

og planprogram til

offentlig ettersyn - Vildmark og Ragnarud - gnr 35 bnr 1 8 og 1 33 m.fl. i
Oppegård kommune.
Vi viser til brev datert 1 2.1 2.201 7. Det varsles om oppstart av detaljreguleringsplan

f or

eiendommene gnr. 35 bnr. 1 8 og 1 33 m.fl . Samtidig legges forslag til planprogram ut til
offentlig ettersyn.
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge

for en forsiktig utbygging av boliger på

eiendommene gnr. 35 bnr. 1 8 og gnr. 35 bnr. 1 33, mens vi ktige identitetsskaperne

verdier

ivaretas.
Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan
planretningslinjer

for samordnet bolig - , areal og transportplanlegging,

(NTP), Statlige

vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen.

Vi uttaler

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av
fylkeskommunen

og som statlig fagmyndighet

med sektoransvar innenfor vegtransport. Vi

har følgende merkna der til det varslede planarbeidet og forslag til planprogram:
Eiendommene er i områdereguleringsplanen

for Bålerud - , Rødsten - og Bekkenstenområdet

i

all hovedsak regulert til LNF2 formål og med en hensynsone for bevaring av naturmiljø på
deler av eiendomm en. Områdereguleringsplanen
Bekkenstenområdet

for Bålerud - , Rødsten - og

ble vedtatt i Kommunal - og Moderniseringsdepartementet

30.06.201 5.

Statens vegvesen mener det er svært uheldig at det nå så kort tid etter vedtaket fremmes
forslag om utbygging av eien dommene gnr. 35 bnr. 1 8 og 1 33 i strid med den vedtatt e
områdereguleringsplanen.
med et dårlig kollektivtilbud.
videre boligutbygging

Postadresse

Planområdet ligger langt fra skole og sentrumsfunksjoner,

Utbyggingen vil være bilbasert. Statens vegvesen men er en

i Bålerud - , Rødsten - og Bekke nstenområdet er i strid med de statlige

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region øst

firmapost - ost@vegvesen.no

Postboks 1 01 0 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

og

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971 032081

981 5 Vadsø

2

planretningslinjene

for samordnet bolig - , areal - , og transportplanlegging.

Vi er derfor svært

kritiske til planens formål og fraråder kommunen å gå videre med reguleringsplanarbeidet.
Vegav deling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Karin Andersen

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi
Akershus fylkeskommune,

Postboks 1 200 Sentrum, 01 07 OSLO

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 81 1 1 Dep , 0032 OSLO
Oppegård kommune, Postboks 51 0, 1 41 1 KOLBOTN

FYLKESADMINISTRASJONEN

RomfarerArkitekter AS
St. Olavsgate24
0166 OSLO
Att. AlexandraSkandali
Vår saksbehandler
Einar Midtsund

Vår dato
09.01.2018

Vår referanse(oppgisved svar)
2017/20894
-2/199826/2017EMNE L12

Telefon
22055623

Deresdato
12.12.2017

Deresreferanse

Oppegårdkommune- Reguleringsplan
- Gbnr 35/18og 133 m.fl. - Vildmark og RagnarudVarsel om oppstartav detaljregulering
Det visestil oversendelse
datert12.12.2017av varselom igangsattreguleringsarbeidi henholdtil
plan- og bygningsloven§ 12-8.
Formåletmed planener å leggetil rettefor boliger mm.
Tiltaket er vurdertut fra fylkeskommunensrolle som regionalplanmyndighetog som
fagmyndighetfor kulturminnevern.Fylkesrådmannen
har følgendemerknadertil varselet:
Viktige regionaleinteresser
Samordnetareal- og transportplanlegging
Regionalplan for arealog transporti Oslo og Akershus(RP-ATP)ble vedtattav Fylkestinget
14.12.2015.Et av planenshovedmåler at utbyggingsmønsteret
skal værearealeffektivt,basertpå
prinsipperom flerkjernet utvikling og bevaringav overordnetgrønnstruktur.Planenskal bidra til å
nå det felles målet for Oslo og Akershus,fastsattgjennomStortingetsklimaforlik og Oslopakke3,
om at persontransportveksten
i områdetskal tasmed kollektivtransport,gangeog sykkel.
Planområdetligger langt fra skoleog sentrumsfunksjoner,
og medet dårlig kollektivtilbud.
Utbyggingenvil værebilbasertog i strid med RP-ATP.
Fylkesvei
For forhold som gjelderfylkesvei viser fylkesrådmannentil uttalelsefra StatensvegvesenRegion
øst datert02.01.2018.
Automatiskfredetekulturminner
Det har blitt gjennomførtarkeologiskeregistreringeri planområdeti forbindelsemed
reguleringsplanfor Bålerud-,Rødsten-og Bekkenstenområdet.
Det ble ikke påvistautomatisk
fredetekulturminnerpå det arealsom nå foreslåsregulert.
Dersomplanenskulle bli vedtattber fylkesrådmannenom at de somskal utførearbeideti marka
gjøressærligoppmerksommepå at det kan væreukjentefornminneri området.Alle fornminnerer
fredet,ogsåslike som ikke er registrert.Dersomman støterpå et fornminne-eksempelvis
groper
med trekull og skjørbrentesteinereller oldsaksfunn-skal arbeidetstraksstansesi den utstrekning

Postadresse
Postboks1200sentrum
0107 OSLO
E-post
post@afk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgt
4, 0185Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492MVA

Fakturaadresse
Pb 1160Sentrum,0107Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222

det berørerfornminneteller detssikringssonepå 5 meter.Rettemyndighet,Akershus
fylkeskommune,skal straksvarslesi henholdtil kulturminneloven§ 8, 2. ledd.
Fylkesrådmannens
vurdering
Eiendommener i kommuneplanenfor Oppegårdog områdereguleringsplanen
for Bålerud-,
Rødsten-og Bekkenstenområdet
avsatttil LNF2 formål og med en hensynsonefor bevaringav
naturmiljø på delerav eiendommen.Områdereguleringsplanen
for Bålerud-,Rødsten-og
Bekkenstenområdet
ble vedtatti Kommunal-og Moderniseringsdepartementet
30.06.2015.
Det er sværtuheldig at det nå såkort tid ettervedtaketi KMD fremmesnytt forslagom utbygging
av eiendommeneeiendommenegnr. 35 bnr. 18 og 133 i strid med vedtattområdereguleringsplan.
Planområdetligger langt fra skoleog sentrumsfunksjoner,
og medet dårlig kollektivtilbud.
Utbyggingenvil værebilbasertog i strid med RP-ATP.Fylkesrådmannen
vil sterkt frarådeat
kommunengår videre medreguleringsplanen.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund
seniorrådgiverplan

Anne Traaholt
seniorrådgiver,arkeologi

Dokumenteter elektroniskgodkjent.

Kopi til:
Oppegårdkommune,Fylkesmanneni Oslo og Akershus,Statensvegvesen
Regionøst
Saksbehandlere:
Automatiskfredetekulturminner: anne.traaholt@afk.no,
22 05 56 07
Nyere tids kulturminner:
herdis.johanne.sletmo@afk.no,
22 05 50 48
Plan-og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no,
22 05 56 23
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Bålerud GF
Grunneierforening

OppegårdKommune

Svartskog09.01.18

"ForslagplanprogramVildmark og Ragnarud»gbnr 35/18 og 133

Vi viser til varselom oppstart av detaljreguleringsplanog planprogramtilsendt fra
Romfarerarkitekter.
BålerudGrunneierforeningble etablert i 2007og representerergrunneierei Bålerudområdet.
Foreningensformål er å samordnemedlemmenesinteresser,knyttet til utvikling og de
utbyggingsspørsmål
som berører aktuelle eiendommerinnenfor området.
Utviklingav Vildmarkog Ragnaruder i tråd med foreningensformål. Bålerud
Grunneierforeninghar derfor ingen innvendingereller merknadtil planforslaget.

Med hilsen

WencheSkjæran,TommI Svensenog SteinMorten Sletten
(sign)styremedlemmeri BålerudGrunneierforening

Bålerud Grunneierforrening
CO/ WencheSkjæran
Svartskogveien4, 1420 Svartskog
Tlf. 971 70 730

Monday,January22, 2018 at 3:12:45PM CentralEuropeanStandardTime

Subject:Ang.Planarbeidfor gbnr 35/18 og 133 i Oppegårdkommune
Date: Friday,12 January2018at 16:14:35CentralEuropeanStandardTime
From: AleksanderBerg
To:
AlexandraSkandali
CC:
Belle

Hei,jeg er deleieri Linnekastveien
6, gbnr 35/51, sammenmed GabrielleKiellandog NikolaiKiellandBerg.
Jegtar kontaktifm det varsledeplanarbeidet,og har følgendespørsmål/innspill:
Vi ser posi vt på en utviklingav området,og ser spesieltfrem l at vei, vannog kloakkvil bli bedre lre telagt.
Ifm med deresutbyggingsplaner
vil jeg anta at dere planleggerå ferdigs lle nye boligersam dig (eller e er) at ny
vei, vannog kloakker lagt og ferdigs lt i Linnekastveien
Stemmerde e?
Vil det foregåutbygging,gravingeller sprengningfør kommunalvei, vannog kloakker lagt og ferdigs lt i
Linnekastveien?
Jegvil mao. vite li om fremdri splanene,grunnen l det er:
Pr.i daghar vi vannfra brønnøverstpå vår tomt, næreLinnekastveien.
Om dere starter sprengningeller gravingi
områdetfør kommunaltvanner lagt, vil vi le stå uten drikkevanni uoverskuelig d. Vi vil derfor at de e tas
høydefor i planleggingen,slik at dere enten venter med sprengning l kommunaltvanner lagt, eller s ller l
rådigheten erstatningskildefor rennendedrikkevannfra graving/sprengning
påbegynnesog frem l kommunalt
vannkan koblespå.
Tagjernekontaktom de e videre.

Mvh
AleksanderBerg
Tel: 40870187
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FolloRenIKS
Kveldroveien4, 1407Vinterbro
Tlf.: 05660
E-post: post@folloren.no
Internett: www.folloren.no
Org.nr.975 804 569 MVA

RomfarerArkitekter ASv/ AlexandraSkandali
St. Olavsgate 24
0166 OSLO

Deresref:

Vår ref.:
17/108

Dato:
17.01.2018

Uttalelse forslag til planprogramVildmark og Ragnarud
Follo RenIKSer ansvarligefor renovasjoni Oppegårdkommuneog har følgendeuttalelseå komme
med:
Da dette er en utbyggingav eneboligervil det være naturlig at man har beholderløsning.I dag
tømmesboliger i Linnekastveienog Framveienav renovasjonskjøretøynormal størrelse(lastebil
klasseL). Ut ifra kart over planområdetkan vi se at det er lagt opp til innkjøringertil de nye boligene
som ender i snuplass.Vi ønskerher å påpekeat dere må passepå at snuplassener dimensjonertså
ogsårenovasjonskjøretøyetkan få snuddher.

Med vennlighilsen

Marie HesselbergSimonsen
RådgiverProsjektog Utvikling

Monday,January22, 2018 at 3:27:12PM CentralEuropeanStandardTime

Subject:Innspill l planarbeidfor Svartskogbnr 32/70, Oppegårdkommune
Date: Wednesday,17 January2018at 09:17:32CentralEuropeanStandardTime
From: Frode
To:
AlexandraSkandali,postmo ak@oppegard.kommune.no
Innspill l planarbeidfor Svartskogbnr 32/70, Oppegårdkommune
Somnabosås ller jeg meghelt uforstående l at et planforslagsomde e i det hele ta kan bli vurdert. Vi som
bor her har lengebli forklart at en vedta reguleringsplanmå e l for at det skulleværeklarerammerfor hva
slagsutviklingBålerud-områdetskalha i årenefremover,og såtar det altsåsåkort d før det skalomreguleres?
Gjeldendeområdeer regulert somLNF-områdehvor det ikkeskalbygges.Prosjektetstrider helt klart mot
nasjonaleog regionaleføringerog retningslinjer,det strider ogsåmot kommunensegenlang dsplanfor 20112022,hvor de skriverat man skalkonsentrereboligerrundt jernbanestasjonene
og «bevarekystsonenlangs
Bunne orden og deler av Svartskogog Sørmarkasomvik ge natur- og kulturlandskap».Departementetskriver
om ne opp de e områdetsomer foreslå omregulertat samspilletmellom eksisterendeboligerog
skogslandskapet
er avgjørendefor at det ikkeskalbyggesher.Det somer foreslå er ikkeen «forsik g
utbygging»,det er snakkom et alvorliginngrepi et skogs-og kulturlandskapsomdet er lite igjenav i Indre
Oslo ord.
Det er mangesombruker«tverrs en» somgår tversgjennomdet berørteområdet,og hvisde e o e
skogsområdetinnskrenkesy erligeresåmister vi et vik g og sentraltturområdepå Svartskog.«Tverrs en» går i
paralleltmed Svartskogveien
og Linnekastveien,
i et nydeligskogsterrengi skråningenned mot Bunne orden,det
er et helt eneståendeskogsområdemellomFramveienog orden.Akkuratde e områdetbrukesikkebareav
lokalbefolkningen,men ogsåfor lreisendefra restenav kommunen,særligpå sommers d og ikkeminst i
soppsesongen.
At det skal«kompenseres»
med noen parkeringsplasser
og anlegges«s er» mellom huseneut
mot skogenhjelper ikke:At turområdetskalfortsa værelike a rak vt når det går tversgjennomet boligfelt er
helt usannsynlig.Det er åpenbartat en såpassstor utbyggingvil ødeleggeområdets ora og frilu sverdi.Det vil
neppeopplevessom lgjengeligoverhodet,sålengeman føler at man nærmestmå gå i hagen l noen for å
kommeseggjennomde e området,midt i «tverrs en». Kommunenburde som jeg ser det heller ta helt andre
grepfor å la hele de e områdetbli endamer lgjengeligsomNLF-område,for eksempelgjennomå se e opp
regelmessige
bussruterogsåi helgene,og på sikt å gjøredet tryggereå syklelangsGjersjøen,slik at enda ere
kan kommesegut og brukede o e turområdenepå Svartskog.
HilsenFrodeHaltli, Framveien22
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ROMFARER ARKITEKTER AS V/ALEXANDRA SKANDALI
ST. OLAVS GATE 24
0166 OSLO

Deres dato
2017-12-12

Vår dato
2018-01-22

Deres referanse
2017008

Vår referanse
76114
Vår saksbehandler
Natasa Sandvold
Mail: natasa.sandvold@hafslund.no
Kopi til

UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN OG PLANPROGRAM TIL
OFFENTLIG ETTERSYN FOR VILDMARK OG RAGNARUD GNR. 35/18 OG 13 3 M.FL, OPPEGÅRD
KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Vildmark og
Ragnarud gnr.35 bnr.18 og 133 m.fl. i Oppegård kommune. Høringsfristen er 1. februar 2018 og
uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Oppegård kommune. Dette innebærer at nettselskapet
etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspen t og lavspent fordelingsnett).

1

Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt
distribusjonsnett)
HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det
er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere . Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som
medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg.
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
1.1 Eksisterende høyspenningskabler
HN har lavspennings- og høyspenningskabler innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt
hensyn til. Norma lt kan det iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så nært inntil kabelgrøften som
1 meter målt horisontaltfra kabelgrøftens ytterkant. Det er im idlertid viktig at fremtidig tilkomst til
kabelgrøftene ikke hindres, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av
overdekningen over kabler.
Vedlagt uttalelsen følger kart som viser høyspenningskablenes omtrentlige plassering og er kun ment
som orientering. For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille
kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146
1.2 Behov for ny nettstasjon – samt forhold til eksisterende nettstasjon ( frittliggende )
HN har nettstasjon innenfor planområdet som vi ber om at det blir tatt hensyn til.
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny
nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og
nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.
Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er
plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli
behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nettstasjonen skal stå m inst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes
frittliggende nettstasjoner plassert minim um tre meter fra veikant og ut enfor veiens frisiktsoner.
Fortau, gang- og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning,
ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy,
anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse.

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyntil avstandskravenenår nye bygningerplanleggesog oppføres.Detteskaper
problemerbåde for grunneiereog for nettselskapet.Det er derforviktigå synliggjørebyggegrensermot nettstasjoneri
regulerings
bestemmelsene.
Dersomreguleringsplanenikke har satt av arealtil nettstasjon,ber nettselskapetom at følgendepresiseresi
planbestemmelsene:
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense
rundt nettstasjoner.
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt
utnyttelsesgrad.
Nettstasjoner kan også etableres i egne rom i bygg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og
ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles særskilte krav til
direkte adkomst, utforming av rommet og ventilasjon m.v.

1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevar ige (evigvaren de) bruksrettigheter.
Det er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med
nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at
eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes eller leg ges om, må det settes av arealer til nye traseer
og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis rettigheter m ed m inst like gode vilkår som det
nettselskapet har til de eksisterende traseene/nettstasjonen.
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Andre forhold

2.1 Kart
Det er vedlagt kart til uttalelsen som kun er ment til orientering. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan
det tas kontakt med Geomatikk, se https://gravemelding.no/tjenester/kart-for-prosjektering.
2.2 Innt eg n i ng på p l an kart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herun der plankartet. Kraftlednin ger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhen gig av
spenningsnivå og eventuell e fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt. 6.2.9.
Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål
bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 1510, jfr.
vedlegg I til kart- og planforskriften.
2.3 Annet
HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal
forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg.
Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig.
Alle tekniske spørsmål må rettes til firmapost@hafslundnett.no da disse skal behandles av en annen
avdeling i Hafslund Nett.

Med hilsen
Hafslund Nett AS

Avdeling rettigheter

Follo Brannvesen IKS
Brannforebyggende seksjon

Romfarer Arkitekter

Deres ref.

Vår ref.
18/00030-2

Saksbehandler
Ine Olsen

Dato
26.01.2018

Merknader til mel d ing om oppstart av detaljreguleringsplan
planprogram til offentlig ettersyn - Vildmark og Ragnarud.

og

Follo brannvesenet viser til mottatt varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og
planprogram til offentlig ettersyn Vidmark og Ragnarud gnr 35/18 og 133 m.fl.
Det er i mottatt varsel beskrevet at det skal oppføres cirka 18 eneboliger.
Planområdet er en del av Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet, og dette
området er avsatt til LNF2 formål.
Det er beskrevet at planområdet ligger med et betydelig terrengfall. Det er videre
poengtert at dette gir utfordringer i forhold fremkommelighet.
Tilgjengelighet og veisystem må dimensjoneres etter brannvesenets materiell.
Det forutsettes at det tilrettelegges for tilstrekkelig med slokkevann iht. gjeldende
regelverk.
Det vises for øvrig til Follo Brannvesens retningslinjer Tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskaper som ligger vedlagt.
Ta gjerne kontakt med brannvesenet dersom noe er uklart.

Med hilsen

Ine Olsen
Branningeniør

Mari Hovland
Jurist

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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NVEsgenerelleinnspill - Varselom planoppstart- Detaljreguleringsplanfor
Vildmark og RagnarudGBnr35/18, 35/133 m. . - Oppegårdkommune,Akershus
Vi viser l varselom oppstartmo a 02.01.18.
Norgesvassdragsog energidirektorat(NVE)er nasjonalsektormyndighetmed innsigelseskompetanse
innenfor saksområdeneom-, erosjon-og skredfare,allmenneinteresserkny et l vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektriskkra . NVEgir råd og veiledningom
hvordandissesaksområdene
skaltas hensyn l ved utarbeidingav arealplanere er plan- og
bygningsloven.
Flom,erosjon og skred
Godarealplanlegginger det vik gstevirkemiddeletfor å forebyggeskaderfra om- erosjonog skred.
Plan-og bygningslovenog byggtekniskforskri (TEK17)se er tydeligekrav l sikkerhetmot om, erosjon
og skredved planleggingog utbygging.Påreguleringsplannivå
vil det o e værebehovfor en detaljert
fagkyndigutredningav faren.Hensyn l klimaendringerskalogsåvurderes.
Vassdrag-og grunnvanns ltak
Det er store allmenneinteresserkny et l vassdragog grunnvann.Tiltaksom kan medføreskadereller
ulemperfor allmenneinteresser,kan utløsekonsesjonsplikte er vannressursloven.
NVEkan avgjøreat
reguleringsplankan ersta e konsesjon,dersomvassdragsinteressene
er godt nok ivareta i planen.
Energianlegg
Et velfungerendesystemfor produksjonog overføringav energier avgjørendefor samfunnet.Planenmå
derfor ta hensyn l anleggsom har konsesjone er energi-og vassdragslovgivningen.
Vedoppstart av planarbeidet anbefalervi å bruke følgendeveileder og verktøy:
· NVEskar jenesterviserinformasjonom om- og skredfare,vassdragog energianlegg.
· NVEsveileder2/2017 Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen NVEssaksområderi
arealplanleggingbeskriverhvordaninteressenebør ivaretasi planen,slik at en unngårinnsigelse.
· NVEsretningslinje2/2011 Flaum-og skredfarei arealplanarbeskriverhvilke om- og skredprosesser
som kan utgjørefare, og hvordandissefarenebør utredesog innarbeidesi planen.
· NVEssjekklistefor reguleringsplaner et ny g verktøy,for å sikreat alle relevantesaksområderer
vurdert og godt nok dokumentert.
· Flereny ge veiledereog verktøy nnespå www.nve.no/arealplan
.
Tagjernekontakt på e-posteller telefon ved konkretespørsmålom NVEssaksområder.
DersomplanenberørerNVEssaksområder,skalNVEha lsendt planenved o entlig e ersyn.
NVElegger l grunn at kommunenvurdererom planenivaretarnasjonaleog vesentligeregionale
interesser.I plandokumentenemå det gå tydelig fram hvordande ulike interesseneer vurdert og
innarbeideti planen.Alle relevantefagutredningerinnen NVEssaksområdermå værevedlagt.Vi ber om
at alle plandokumentersendeselektronisk l ro@nve.no.
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NVEvil prioritere å gi innspill og u alelser l reguleringsplanerder det besom fagligbistand l konkrete
problems llinger.De e fremgårav brev l kommunene29.09.2017om NVEsbistandog verktøyi
arealplanleggingen
.
Vi ber derfor om at det skrivestydelig i oversendelsesbrevet l NVEhva en ønskerbistand l i den
enkelte saken.
Med hilsen

Kris n Selvik
Rådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Norgesvassdrags-og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575
E-post:nve@nve.no
Web: www.nve.no
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Sjekklistefor reguleringsplan- vurdering av tema innen NVEsforvaltningsområder(pr. 31.10.2017)
NVEhar et statlig forvaltningsansvarfor vassdrags
- og energiressursersamt forebyggingav skaderfra flom- og skred.Hvasom er nasjonaleog vesentligeregionale
interesserinnen dissesaksområdene
, og som kan gi grunnlagfor innsigelse,framkommeri NVEsveileder2/2017. Kommunenehar et ansvarfor å ta hensyntil disse
temaenei arealplanleggingen.
Dennesjekklistenkan brukestil hjelp for vurderinger,men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfareviservi til at det skalutarbeidesen ROS
-analysefor alle planer, jamfør plan- og bygningslovens§ 4-3 og Samfunnssikkerhet
i kommunens
arealplanlegging
. ROS-analysenmå inneholdeen begrunnetvurderingav om det er fare for flom, erosjoneller skred,og en konklusjonpå om det er tilfredsstillende
sikkerheti henholdtil TEK17
. Når det gjelder vassdragog energianlegger det noen typer tiltak som vil ha behovfor avklaringi forhold til sektorlovverk(vannressursloven
og energiloven).

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdragi planområdet?

Hvordanskalplanenta hensyntil natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresseri 100metersbeltetlangsvassdrag,jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag
, inkludert åpneog lukka
KarttjenestenNVEAtlas
bekker,bør merkestydelig i plankartet og
regulerestil arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Vassdragsmiljø
i arealplanlegging
Bestemmelserom byggegrensetil vassdrag,
Plan- og bygningslovens§ 12-5
kan differensieresut fra konkrete
vurderingerav allmennehensyn,for
Plan- og bygningslovens§ 1-8
eksempel50-100 m langshovedvassdragog
Vannressursloven
20 m langsbekker.

Styringav arealbrukenbort fra
vassdrageneer det beste
virkemiddeletfor å ta vare på
vassdragsmiljøog begrense
vassdragsrelatertfare.

Generelter det viktig å holde vassdragåpneog
bekkelukkingfrarådes.
Dersomdet planleggestiltak som berører
allmenneinteresseri vassdrageller grunnvann,
må konsekvenseneav dette beskrives,som
grunnlagfor ev. konsesjonsvurdering
eller
samordningetter vannressursloven.Hvilke
alternative løsningereller avbøtendetiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdragbør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRPfor vernavassdrag.

Kanområdet være flomutsatt?

Finnesdet flomsonekarti planområdet?

Forutsetningerfor og ev. avbøtendetiltak
ved vassdragsinngrep
må innarbeidesi
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Verneplanfor vassdrag
RPRfor vernedevassdrag

Forvaltningetter RPRfor verna vassdragkan
fastsettesi bestemmelserog/eller visessom
hensynssone
.
Ny bebyggelsenbør i utgangspunktet
plasseresutenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagteområder kan en første
vurderingbaserespå observasjonerfra tidligere Flomutsatteareal skalvisessom
flommer, lokalkunnskapog kartanalyse.Ved tvil hensynssoneog tilknyttes bestemmelser
må det gjøresen fagkyndigutredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17§7-2.

Flomsonekartutarbeidet av NVE
Kravtil flomsikkerheti TEK17

Dersomplanområdeter innenfor 20metersbeltetlangsbekkeller 100metersbeltetlangselv så bør
flomfare vurderes.På flate elvesletter Det må visessærligaktsomhetlangsbratte og
vil flommenha større utstrekning.
masseførendevassdrag.

Enavstandsgrense
på 20 m fra bekkervil
normalt dekkefare for flom og flomskred

På grunn av klimaendringerforventes
økt flomvannføringmed minst 20%i
små nedbørfeltog kystvassdrag.I
noenregionervil ogsåflommeneøke
i store vassdrag.

Alternativeflomveier for lukkedebekkerbør
Retningslinjerfor
visessom hensynssonei planen
flomberegninger
Det kan fastsettesbestemmelserom lokal
Fakta:Hvordanta hensyntil
overvannshåndtering.
klimaendringer

Eventuellekulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.
Vil utbyggingenmedføreøkt overvannog
raskereavrenningtil vassdrag?Vil
havnivåstigningog stormflo ha betydningfor
flomvannstandi vassdragmed utløp i sjø?

Retningslinje2/2011: Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
2014)
Rettleiar3/2015: Flaumfare
langsbekker

Fakta:GISfinner flomveiene

Temai planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltakinnen vann
og avløpi kommunaleplaner
DSBsveilederHavnivåstigningog
stormflo

Kanområdet være skredutsatt?

Å ha kunnskapom skredfare,og ta
hensyntil dette ved planleggingog
utbygging, er den mest effektive
måten å forebyggeskredulykker.

Liggerplanområdetinnenfor
aktsomhetsområderfor snøskred,steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnesdet kvikkleiresonereller marine
avsetningeri planområdet?
Undersøkom det er lokal informasjonom
grunn- og terrengforholdsom tilsier skredfare.

Pågrunn av klimaendringerforventes
Vurder behovetfor fagkyndigutredning ut fra
økt hyppighetav skredi bratt
planlagtarealbrukog tiltakskategorier.
terreng,men fareområdenevil ikke
nødvendigvisbli større.

Ny bebyggelsebør i utgangspunktet
plasseresutenfor skredutsatteområder.

KarttjenestenNVEAtlas

Skredutsatteområdervisessom
NGUsløsmassekart
hensynssonei planenog tilknyttes
bestemmelsersom ivaretar sikkerhetengitt i Kravtil skredsikkerheti TEK17
TEK17 §7-3.
Retningslinje2/2011 Flaum- og
skredfarei arealplanar(rev.
Hvisdet ikke er tilstrekkeligsikkerhetmå
avbøtendetiltak beskrivesog innreguleresi 2014)
planen.
Veileder8/2014 Sikkerhetmot
Ansvarfor fremtidig tilsyn og vedlikeholdav skredi bratt terreng
sikringstiltakmå avklares.
Veileder7/2014 Sikkerhetmot
kvikkleireskred
Faktaark:Identifiseringav
skredvifter
Skogsveger
og skredfare

Er det konsesjonerfor vassdrags
eller energianleggi området?
Nettanleggog trafoer somkrever
anleggskonsesjon
etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekkom det planleggesny arealbruki konflikt
med etablerte eller planlagtehøyspentlinjer,
trafoanlegg,dammer,rørgater eller andre
anleggfor energiforsyningog -overføring.
Er anleggseiervarslet?

Anleggfor energiforsyningog -overføring
skalreguleressom tekniskinfrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledningeri
sentralog regionalnettetsom skalvisessom
hensynssone.
Andreenergianlegg,som dammerog
kraftverk, bør regulerestil byggeområde.

Etableringav nye energianleggForholdettil plan- og
bygningsloven
Etableringav nye energianleggForholdettil plan- og
bygningsloven
Bebyggelsenær
høyspenningsanlegg
Hensynssonerfor kraftledninger
Plan- og bygningslovens§ 12-5

Ut fra ressurshensynmå NVEprioritere å gi innspill og uttalelser til overordnedeplaner,planer som omfatter områder med vesentligflom- eller skredfare,sakerav
prinsipiell betydningog planer med problemstillingersom kommunenhar vanskermed å avklareselv.Vi ønskerat kommunenevelgerut planer som det er særligbehovfor
hjelp fra NVEtil å vurdere, og tar tidlig kontakt med ossom dissesakene.

For at NVEskalha grunnlagfor uttalelsemå høringsdokumenteneinneholdeplanbeskrivelse,ROS-analyse,plankartog bestemmelsersamt alle relevantefagkyndige
utredningersom er gjennomførti forbindelsemed planarbeidet.
NVEkan fremme innsigelsepå grunnlagav manglendeutredning eller innarbeidingav hensynet til flom- eller skredfare,eller manglendeavklaringmot vannressursloven
eller energiloven.Mangelpå uttalelseeller innsigelsefra NVErokker ikke ved kommunesselvstendigeansvarfor å sørgefor at disse hensyneneer ivaretatt i planarbeidet.
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Deres ref.:
Deres dato: 12.12.2017
Vår ref.: 2017/37141-3 FM-M
Saksbehandler: Marit Louise Lindholm
Direktetelefon: 22003666
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Oppegårdkommune- Varselom igangsattdetaljreguleringogplanprogram
til offentligettersyn- Vildmark ogRagnarud- gbnr 35/18og35/133m.fl. Fylkesmannens
uttalelse
Vi viser til brev fra RomfarerArkitekter AS av 12.12.2017
.

Fylkesmannenvil sterkt fraråde kommunenå gå videremedreguleringsplanen.
Varslet
reguleringsplan
er i strid medoverordnetplan og Regionalplan for Areal og
Transport.

Formåletmed planener å omreguleretil boligformål. I kommuneplanener områdetavsatttil
LNF2. Det opplysesat reguleringsformåletikke er i samsvarmed kommuneplanen.
Fylkesmannens
rolle i planprosessen
er å formidle overordnedeføringerinnenforvåre
fagområderog setil at nasjonaleog regionalemål og retningslinjerblir ivaretatti planarbeidet.
Aktuelle overordnedeføringer for kommunalplanleggingsom for øvrig skal vurderesog ivaretas
i planen,er listet opp i Fylkesmannens
forventningsbrevtil kommuneneav 1. mars2017
(www.fmoa.no, under”plan og bygg, arealforvaltning”)samt”Nasjonaleforventningertil
kommunalog regionalplanlegging”av 12.6.2015(www.planlegging.no
).

Bakgrunn
Områdeter i områdereguleringsplan
for Bålerud– Rødstein– Bekkenstenavsatttil LNF2 formål
og meden hensynsonefor bevaringav naturmiljø på deler av eiendommen.Områdereguleringen
var gjennomen omfattendeplanprosessog ble til slutt vedtattav Kommunal-og
Moderniseringsdepartementet
30.06.2015.

Fylkesmannens
innspill
Planforslagetsom nå er varslethar som formål å reguleredet som er LNF2-formål med
hensynssone
bevaringnaturmiljø i områdereguleringsplanen
til boligformål. Planensom nå
varslesstridermot overordnetplan. Den vil heller ikke værei tråd medføringenegitt i

Regionalplanfor Areal- og transport.Områdeter bilbasertog ligger langt fra skoleog
sentrumsfunksjoner.
I behandlingenav områdereguleringen
var vi positive til at kommunenregulerteinn såpass
mangeLNF-områder,det er dermedsværtuheldig at det nå ønskeså leggeopp til flere boliger i
strid medden regionaleplanensamtidigsom dettegår på bekostningav LNF og naturmiljø.
Kommunenbør følge opp overordnetplan slik vedtattav departementet.
Det ansessom svært
uheldig at det ønskeså regulerei strid med områdereguleringen
etterat dennevar gjennomen
slik omfattendeplanprosess.

Fylkesmannenfraråder kommunenpå det sterkesteå gå videremedreguleringsplanen.

Med hilsen

Anne-MarieVikla
fylkesmiljøvernsjef

Dokumenteter elektroniskgodkjent.

Ellen Lien
seksjonssjefnaturforvaltning

MargarethSveen

1420Svartskog,30.01.2018
Framveien12
Tlf.: 66 80 00 14
Mobil: 91 71 39 06
e-mail: margareth.sveen@online.no

RomfarerArkitekter AS
v/AlexandraSkandali
St. Olavsgate24
0166 Oslo

Vildmark og Ragnarud gbnr 35/18 og 133 m.fl., Oppegård kommune
Merknader til oppstartmeldingen
Områdetsomer regulerttil LNF-formål bør ikke omreguleres
. Sakenhar blitt nøyevurdert,og
reguleringener vedtattav Kommunal- og moderniseringsdepartementet
30.06.2015, og dettemå
ikke endres.Å kompensereen omreguleringmed,av alle ting, parkeringsplasser,
er overhodetikke
akseptabelt.
Den førstedelenav Framveien,frem til nr. 10, ligger i et landskapsvernområde.
Dennedelenav
veienkan derfor ikke utbygges.Hele Framveiener smal,og mye bebyggelsei områdetvil gjøre
trafikksituasjonenvanskelig.Ny avkjørselfra Framveien,V29, kan ikke værenødvendig.Den
gamleveienhar eksisterti bortimot 100 år, den slyngersegfint gjennomlandskapet,og de som bor
i husenelangsdenneveien har ikke hatt noenvanskelighetermedfallforholdene.Der denneveien
møterFramveiener det god plass,og meddagensbiler kan fallforholdeneikke værenoe problem.

Vennlighilsen

MargarethSveen

Kopi: Oppegårdkommune

Lene Chr. Holum
Framveien28, 1420 SVARTSKOG
Mob: + 47 90505584
E-mail: lcholum@online.no
Org.nr: 878 688 732

Svartskog29.januar2018

RomfarerArkitekter AS
ved AlexandraSkandali
St. Olavsgate24
0166 Oslo
Epost:as@romfarer.no

Uttalelse ad varsel om igangsetting av regulering for Vildmark og
Ragnarud g/bnr 35/18og 133, m.fl.
Jegviser til brev mottatt12.12.2017medvarselom oppstartav planarbeidfor Vildmark og
Ragnarudg/bnr 35/18og 133, m.fl., Oppegårdkommune, for oppdragsgiverStrømmen
Entreprenør.Jegønskerå kommemednedenstående
uttalelsegjeldendefor Framveien28 ved
eier L Holum.
Generell innsigelsemot delvis omregulering og opphevelseav LNF -området
Det søkesom en endringi reguleringsplanen
som på mangeområder,strider mot den vedtatte
planenfor området, der vern av et sårbartområdeer vesentlig. Det er ikke å ansesom en
forsiktig utbyggingmed oppføringav 18 eneboliger. Dette er et omfattendeinngrepi naturen,
som sammenmed oppføringav lekeplassog turstiervil leggeet betydeligpresspå området.
Jegkan ikke se at fordelenemed å bebyggedetteområdetkan oppveiefor skadenedette
nødvendigvisvil gi på naturen, selv om det er lagt opp til at delerav det mestsårbareområdet
skjermes.Naturmangfoldsloven§ 1skalhensyntasog formåleter at «naturenmed dens
biologiske,landskapsmessige
og geologiskemangfoldog økologiskeprosesser»ivaretasnå
og i fremtiden.Dette tilsier forsiktighetmed å påførenaturensåstoreinngrepsom detteer. I
tidligere sårbarhetsanalyser
foretattav Oppegårdkommuneer det nettoppkonkludertmed at
områdetmå bevares.Dette er trolig kjent dokumentasjon.
Ad arealutnyttelsen og skissert utbygging
Det er en vesentligutbyggingmed 18 boliger, 11 av dem i direkteberøringmedeksisterende
bomiljø i Framveien, i tillegg til de to boligenesom er planlagtoppførtpå B12-området. Dette
vil leggebetydeligpresspå en alleredeoverbelastetog gammelvei. Det redegjøresfor
oppføringav en parkeringsplass
medinnkjøring fra Linnekastveienfor å bøtepå ulempene
med omreguleringen.Dette syneslite hensiktsmessig.
Linnekastveienog Svartskogbakken
er
en smalog gammelvei som i liten gradtåler stor trafikkbelastning,og vinterener
fremkommelighetenkrevendemed en så smalog bratt vei. Det er alleredebetydeligøkning i
bruk av Svartskogsom rekreasjonsområdet,
noe som på mangemåterer positivt, mendet bør
ikke leggestil rettefor økt trafikk på stedersom ikke er egnetfor formålet.Bådeved vellokalet Solheim,ved kirken og ved idrettsplassen(Vestenga)er det alleredep-plassog her er
adkomstenen helt annennår det gjelderkvalitet på vei og fremkommelighetpå vinterstid.

1

Ad direkte påvirkning på min eiendom Framveien 28, g/bnr 35/146
I henholdtil nabolovens§ 2 må ingeniverksette«urimeligeeller uturvande»tiltak som er til
skadeeller ulempefor naboen.Jeganserat en utbyggingsom skisserti den foreløpigeplanen
til delsbryter mednabolovenpå detteområdet.Husetog uthusetpå min eiendomer lagt helt i
nedkant, mot tomtegrensen
, og det å få en vei, en bolig og en lekeplasshelt inntil egen
tomtegrensevil medførebetydeligulemperi form av støyog forringelseav naturenpå
nedsiden.Det er pr i dag ikke såmye utsikt, og ved utbyggingkan selvsagtutsikt over fjorden
væreen ønsketeffekt av utbyggingen,men det kan vel sågjerneværeen ulempeda det er
vakkerskogmed sjøgløttsom det er pr i dag.Ved oppføringav en vei med potensielt
beydelig trafikk, lekeplassog boliger, som vil væretett på egentomt, kan det like gjerne
forringe verdien.Dette vil ogsåavhengeav utforming, høydeog fargevalgpå eventuellenye
hus.Det er pr nå for tidlig å kunnesi noeom en eventuellverdiforringelseeller ikke som
konsekvensav den potensielleutviklingen av området, men om foreliggendeplan vedtasog
det vil medføreverdiforringelsefinner jeg det rimelig at planenejusteres.
Om foreliggendeplan på sikt vil bli vedtattsågjør jeg oppmerksompå at jeg har veirett på
eksisterendevei slik at alle kostnaderi forbindelsemeden omleggingbæresav utbygger.Det
sammegjeldermin tinglyste utslippsrettpå eiendommennedenfor.Dette er en utslippsrett
som gjeldergråvannog det er synkekummerog spredeanlegg
på tomten rett nedenforveien
der den svingermot venstremot g/bnr 35/70, områdetmellom denneeiendommenog min.
Dette anleggetdelesmed Kjell Ivar Solbergved g/brnr 35/149.Alle omkostningeri
forbindelsemed endringi vann og avløpsom følge av dennepotensielleutbyggingen,
forventesbåretav utbygger.
Relevantedokumenterad ovennevntetemaer skannetog kopiert inn nedenforsom vedlegg.
Saksopplysning:
Eiendommener arvetetter mine besteforeldreOlga og SverreOppegaard.Den ble overførtpå
megi 1979,mende haddeborettsålengede levet. Den sistefalt fra i 1992 og jeg flyttet inn
høsten1993.

Med vennlig hilsen
Si gn
LeneChr Holum
G/br.nr 35/146
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Denneer datert250677,fremkommerikke pga litt dårlig skanning.
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MERKNADER TIL OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE
VILDMARK OG RAGNARUD
Svartskog 31012018

Undertegnedevisertil mottatt varselom detaljreguleringpå gbnr 35/18 og 133 m. fl, Svartskog,Oppegård
kommune.
Vi har flere motforestillingermot den foreslåtte reguleringsplanenog viser til R dmannensvurderingi
saksframleggettil UMP13.06.2017.Vi støtter Rådmannensvurderingog mener at det er viktig respektere
det nyligeplanvedtaketfor B lerud-, Rødsten- og Bekkenstenomrdet.
«Planinitiativeter i strid med overordneteplaner og føringer for området og regionaleføringerfor areal og
transport.
Etter en lang og svært konfliktfylt planprosessble områdereguleringenfor Bålerudområdet vedtatt av
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
sommeren2015. Vedtaketvar ment å avklareområdets
langsiktigearealbruk.Rådmannenmenerat man skal respekteredepartementetsplanvedtak,og unngå nye
omkampersom utfordrer dette.
Dersomplanforslagetvedtaskan det skapepresedensfor tilsvarendeeiendommerpå Bålerud området og
på andre deler av kommunen.»
Vildmark og Ragnarud har store eller svært store konflikter med verneinteresser og er derfor i
omr dereguleringen avsatt til LNF-form l med en hensynsone for bevaring av naturmiljø.
Med etableringav en reguleringsplanfor Bålerud skulleman få en større grad av forutsigbarhetenn hva
som har vært tilfelle tidligere. Dersomslike planer godkjennesvil dette skapepresedensfor fremtiden, og
fullstendigundergravereguleringsplanensom etter mangeår endeligble vedtatt i
kommunaldepartementet30.06.15.
Vi kan ikke se at det fremleggesmomenter i den foreslåtte reguleringsplanensom gir grunnlagfor å endre
vedtatte arealbrukfor området. Forslageter i strid med alle overordnedeplaner og føringer og kommunens
egenplan for området. Området har vært grundigutredet og reguleringsprosessene
har konkludert med at
området ikke er egnet for utbygging.
Vi er sterkt kritiske til at det nå, kun kort tid etter avslutningav en en lang og svært konfliktfylt planprosess
som ble endeligvedtatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
fremleggernye reguleringplaneri
strid med dette vedtaket.

Med hilsen
Anne Brit Haug
Jan-Yngve Magnussen
Linnekastveien 10
1420 Svartskog
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VILDMARK
OG RAGNARUD
- GNR./BNR. 35/18 OG 35/ 133 I OPPEGÅRD
VARSEL OM OPPSTART
AV DETALJREGULERING
OG PLANPROGRAM
OFFENTLIG
ETTERSYN
- OSLO KOMMUNES
UTTALELSE

KOMMUNE
TIL

Saksfremstilling:
Det vises til brev av 12.12.2017 med vedlegg fra Romfarer Arkitekter AS med varsel om oppstart
av detalj reguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn for eiendommene Vildmark og
Ragnarud, gnr./bnr. 35/18 og 35/133 i Oppegård kommune, med frist for uttalelse 01.02.2018.
Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av ca. 18 eneboliger og
utfartsparkeringsområde
på eiendommene.
Vedtakskompetanse:
Myndighet til å avgi uttalelse til nabokommuners plan- og utbyggingssaker er av Oslo bystyre
delegert til byrådet med videredelegasj on til byråden for byutvikling, jf. byrådets vedtak av
03.07.2001, sak 1360, jf. bystyrets vedtak av 30.05.2001, sak 218.
Vedtak/Oslo kommunes uttalelse:
Planområdet er i hovedsak regulert til LNF-forrnål landbruks-, natur og friluftsforrnål
(LNF) med
en hensynssone for bevaring av naturrniljø i områderegulering for Bålerud-, Rødsten- og
Bekkenstenorrirådet, vedtatt 30.06.2015 av Kommunal- og modemiseringsdepartementet.
Planforslaget er i strid med departementets vedtak av 2015.
Oslo kommune mener departementets vedtak må legges til grunn. Planområdet ligger langt fra
nærmeste kollektivknutepunkt
og et tilfredsstillende tjenestetilbud, og vil i svært stor grad bli
bilbasert. Oslo kommune mener boliger primært bør tilrettelegges nær kapasitetssterke
kollektivknutepunkt
i tråd med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (2015).
Oslo kommune ber Oppegård kommune avvise planforslaget.

Tora FernerLange
og Amund Sjølie Sveen
Framveien38 og Framveien34B
1420 Svartskog

28.01.2018

RomfarerArkitekter AS
v/ AlexandraSkandali
St. Olavsgate24, 0166Oslo
epostas@romfarer.no
kopi til postmottak@oppegard.kommune.no

Merknader til varsel om igangsettingav detaljregulering for Vildmark og Ragnarud gbnr
35/18 og 133, m.fl.
Viser til brev mottatt 12.12.2017med varselom oppstartav planarbeidfor Vildmark og Ragnarud
gbnr 35/18 og 133, m.fl., Oppegårdkommune.Merknadsfrister satttil 01.02.2018.

Overordnet i nnsigelsetil planprogram «Vilmark og Ragnarud, gnr 35/18 og 133 m.fl:
Den foreslåttedetaljereguleringstridermot nylig vedtatt reguleringsplanfor Bålerudpå vesentlige
punkter.Vedtasplanprogrammet,vil det skapeen uheldigpresedensfor kommendesøknadertil
Oppegårdkommue.Kommunensfagadministrasjonhar ogsåværtmegettydelige på dette,og
Rådmannenhar utvetydiganbefalt å ikke gå videremed planforslaget.
Forslagetom omreguleringfra 5100LNF til 1111Boligbebyggelse,samtoppføringav 18
eneboliger,må sieså innebæreet omfattendeinngrepbådei forhold til eksisterendebebyggelsei
Framveien,og i forhold til den totale boligmassenpå Svartskog.Forslagetbryter medtidligere
vedtattreguleringsplanbådegjennomå omregulereet friområdetil boligformål, og gjennomå øke
det totaleboligtrykket i reguleringsområdet.
Den eksisterendereguleringsplansier om formålet med reguleringsplanen:
«Områdereguleringen vil gi føringer for områdets videre utvikling, fremtidig arealbruk og
forholdet mellom vekst og vern. Dette vil gi beboere og utbyggere større forutsigbarhet om
rammene for utvikling av deres eiendommer.» (pkt 1.2)
En omreguleringnå vil innebæredet motsatteav forutsigbarhetfor beboereog utvikling av
eiendommer.
I forrige grundigeplanprosessble ulempeneved bebyggelsevurderttil å værestørreen fordelene.
Planforslagetsom nå foreligger,argumentereroverhodetikke for hvorfor sakenskulle stille seg
annerledesi dag.Det enesteargumentetsomfremsettestil fordel for utbyggingog nytt planforslag,
er at eier av eiendommenønskerå bebyggeden.Vi kan ikke seat detteer en holdbar
argumentasjon.

Planforslagetleggeropp til en byttehandelmellom utbyggerog Oppegårdkommune;utbygger
etablererutfartsparkering,nærlekeplass
og turstiersom skal gi bedreatkomsttil LNF-området- i
bytte mot tillatelsetil utbygging.Vi kan ikke seat detteer noengod byttehandelfor verken
kommuneneller berørtebeboerei Framveien.Forslagetvil tvert imot innebæreat ny bebyggelse
deler opp eksisterendeskogsområdeog værehindrendefor dagensbruk av skogentil rekreasjon.
Eksisterendebebyggelse
Bebyggelseni Framveienhar en naturlig felles langsgående
grensemot skogsområdetnedenformot
vest.Nedenforboligeneer det bratt skrånendeterreng,som skaperen naturlig terrengavgrensning.
Om planforslagetrealiseres,og denneskråningenbebygges,vil det bryte med eksisterende
plasseringav boliger i landskapetlangsFramveien,og dessutenåpnefor nye, lignendeutbygginger
i sammefelt. Så lengeterrengavgrensningen
overholdes,er det tydeligerefor alle parterhva som er
boligområdeog hva somikke er det.
Naturmangfold
Selv om delerav eksisterendeLNF-områdefortsattforeslåsubebygget,er den nye foreslåtte
utbyggingensåtett inntil hensynssonen
for bevaringav naturmiljø,og de mestsårbareområdene,at
dettevil påvirke naturmangfoldetnegativt.En omregulering fra LNF-formål til boligformål i dette
områdeter dermedi strid med Naturmangfoldslovens
§1.
Vei
Det er alleredegodt etablerteutfartsparkeringsplasser
langshovedveienepå Svartskog;Bålerud
kirke, Solheim,Vestenga.
Veistandardog -kapasiteti Framveiener dårlig. En utbyggingmedskisserte11 boliger (muligens
med sekundærboliger)
med tilgang fra Framveien,vil gi merkbartøkt trafikk.
Framveien,som er smalog utenegnetgangvei,er ogsåskoleveifor en stor gruppebarni
grunnskolen.Økt trafikk i dennestørrelsesorden,
særligi utbyggingsperioden,
vil gi barnaen
mindretrygg skolevei.
I vedtattreguleringsplanfor områdetframgårdet tydelig at eksisterendeveistrukturskal beholdes,
og at det ikke skal byggesnye veier for boligområder.
Nærlekeplass
Nærlekeplassen,
slik den er skisserti planforslaget,framstårsom megetlite gunstigog attraktiv.
Lekeområdeter omringetav bilvei på mer enntre sider,og er plasserti terrengmed stor stigning antakeligstørreen det gjeldendekommuneplantillater (paragraf9 pkt 5). Områdetframstårsomet
restarealder en boligtomt ville væremegetlite attraktiv eller salgbar.At et slikt arealsettesav til
lekeplassviser planforslagetsmanglenderespektfor områdetseksisterendebeboere,og barns behov
for trafikksikre lekeplasser.
Vann og avløp
Det er, mot flertallet av beboernesønske,vedtattetableringav et trykkavløpssystemog offentlig
vannforsyningi området,som beboerneskal bekoste.Forslagetkan i lys av detteseessom en måte
for kommunenå sikre flere beboeretil å ta denneregningen.Vi har sterkeinnsigelsermot en slik
argumentasjon,bådefordi den eksisterendevann- og avløpssituasjonen
er tilfredstillende,og fordi
boligenevil ligge i et områdelangt unnaplanlagtehovedårerfor VA -systemet,og dermedgi større
inngripeni landskapetenn ved etableringav nye boligområdernærmerehovedveienepå Svartskog.

Dersomplanforslagetallikevel gjennomføres,må det væreet rekkefølgekravat boligeneikke kan
byggesfør offentlig VA er etablert.
Regionaleog nasjonale føringer
Forslagetbryter bådemedregionalpolitiskeføringerom fortetting rundt kollektivknutepunktog
bevaringav LNF-områder,og med kommuneplanens
intensjonerom «et regionalt
utbyggingsmønster
som fremmerkollektivtrafikk». Svartskoger et bilbasertsamfunnmed
mangelfulltkollektivtransporttilbud.Den foreslåtteutbyggingenvil føre til økt bilbruk, og likevel
ikke gi grunnlagfor et økt kollektivtilbud. (kilde: Ruter)
Under arbeidetmed eksisterendereguleringsplanfor Bålerud,ble Oppegårdkommunesvedtatte
plan justertav Kommunaldepartementet.
Et boligfelt i Rødstenåsen
ble tatt ut av KMD fordi
utbyggingav skråningenville væreet for stort inngrepi terrengog natur, og dessutenbli svært
synlig fra sjøen.Vedtaksbrevetfra KMD sier:
«Områdeter viktig for fjernvirkningen fra sjøenog Nesodden,da terrengeter relativt bratt og eksponert.En
utbygging her vil gi store landskapsinngrepog endreområdetskarakterpå en uheldig måte.Bygningeneog
skoglandskapeti samspill er viktig for opplevelsenav natur- og kulturmiljøet.»

De sammeinnsigelsergjelder i like stor gradfor det foreliggendeplanforslaget.
Verdiforringelse
Eksisterendereguleringsplanfor Bålerudble vedtatti juni 2015.I august2016 kjøptevi tomten
Framveien34B, i stor gradpå bakgrunnav denvedtattereguleringav områdetnedenfortomtentil
ikke-bebygdLNF-område.Det er åpenbartat vår - og allmennhetens- forventningtil tidshorisont
på en nylig vedtattreguleringsplanvil bryteskraftig hvis det foreslåtteplanforslagetrealiseres.
Somden eksisterendereguleringsplansier under«Formålmed reguleringsplanen»:
«Områdereguleringen vil gi føringer for områdets videre utvikling, fremtidig arealbruk og
forholdet mellom vekst og vern. Dette vil gi beboere og utbyggere større forutsigbarhet om
rammene for utvikling av deres eiendommer. (pkt 1.2)
En omreguleringvil bryte kraftig med punktetom forutsigbarhet.
Det vil væreaktueltfor osså fremmeerstatningskravbasertpå verdireduksjonav eiendommenhvis
planforslagetgjennomføres.
Veirett
Vi serat planforslagetinkludereradkomstveientil bl.a. Framveien38 og 34B. Dette er privat vei
blant annetover vår privategrunn.Vi ønskerikke en omreguleringav denneveien.
Framveien38 og 34B har beggetinglyst veirett over gnr 35/36.Denneveienforeslåsfjernet.
Planforslagetangir ikke nøyaktighvordanannenveirett er tenkt løst. Hvis planforslagetrealiseres,
forutsettervi at beggetomterfår ny tinglyst veirett fra Framveien,med minst li ke høy standardog
framkommelighet,og at alle kostnaderi forbindelsemedny vei og tilknytning til eksisterende
adkomsttil tomtene,bekostesav utbygger.
Krav til ny bebyggelse
Planforslagets11 eneboligernedenforFramveienligger i sværtbratt terreng. Områdetframstårikke
særligegnettil verkenboligbebyggelse,anleggelseav vei eller lekeplass.Vi kan ikke seat skisserte
utbyggingvil væremulig utenå kommei konflikt medKommuneplanens
paragraf14
(Grønnstrukturog Landskap):

«Ny bebyggelseog anleggskal, i utforming og plasseringpå tomta,væretilpassetterrengetpå en

slik måteat uttak og forflytting av masserminimeres»,samtat
«Ved tomtetilpassninggjennomterrengoppfyllingskal skråningsutslagpå nytt terrengikke
overstige1:2. Størreforstøtningsmurer,oppfyllinger og terrengendringerskal unngås.»
Hvis kravenetil bebyggelse(utnyttelsesgradmm.) i reguleringsplanfor Bålerudogsåskal gjelde
dettenye området,vil boligene- noe avhengigav plasseringpå tomtene- kunnebyggesi 3 etasjer,i
ekstremetilfeller ogsåi 4 etasjer,på grunnav sterktskrånendeterreng.Det er grunntil å forventeat
flere utbyggerevil maksimerestørrelse/høyde
i forhold til gjeldenderegler.En slik utbyggingvil
væreet massivtinngrepi området,og bryte sterktmed eksisterendebebyggelse.
Hvis planforslagetgjennomføres,vil vi foreslåat utnyttelsesgrad/mønehøyde
justeresslik at boliger
maksimaltkan oppføresi 2 etasjer.Eventueltat detaljreguleringennøyaktigfastsetterhvor på
tomtenebolig kan oppføres,slik at man har kontroll på byggehøyde.

Nordre Follo MDG
v/ Ingrid Kalstad-Sjødalstrand

Oppegård31.januar 2018

Romfarer Arkitekter
v/ AlexandraSkandali

as@romfarer.no
OppegårdKommune
postmottak@oppegard.kommune.no

Merknader til varsel om oppstart av detaljreguleringsplanog planprogramtil
offentlig ettersyn for Vildmark og Ragnarudgbnr 35/18 og 133 m.fl, Oppegård
kommune.
Nordre Follo MDGønskerat det omsøktetiltaket stoppesog vil begrunnevårt standpunkt.
1. Heleområdet, med unntak av to tomter langsFramveien, er regulert til LNFområdei
gjeldendereguleringsplan
. Enutbyggingher vil derfor kommei konflikt med
kommunensegenkommuneplan.I plan- og bygningsloven(pbl) 12-3
Detaljregulering:Private forslag må innholdsmessigfølge opp hovedtrekkog
rammer i kommuneplanensarealdel og foreliggendeområdereguleringer.Dette
forslagetfølger ikke hovedtrekki foreliggendeplaner.Eneventuellgodkjenningav
dette forslagetvil værei strid med pbl.
2. Rådmannenadvarermot å realiseredet omsøktevedtaket.Etter rådmannenssynvil
dette skapeuønsketpresedensfor andre lignendesakerpå Bålerudog andre steder i
kommunen.
3. Det omsøktetiltaket (med unntak av 2 tomter i Framveien)omfattes ikke av planene
for Bålerud– utbyggingenstadfestetav Kommunalog moderniseringsdepartementet
(KMD)i juni 2015.Visertil plan- og bygningsloven§ 12-13. Sistesetninglyder:
Departementetsvedtak kan ikke påklages.
4. Gbnr 35/18 og 133 ligger i et områdesom ikke er knyttet til kommunenseksisterende
sentrumsområdereller kollektivtransportakser.Det omsøktetiltaket bryter derfor
med «Regionalplan for areal og transport i Osloog Akershus» og kommunensegen
hovedstrategiom fortetting langsjernbanen, slik at trafikkvekstentas med
kollektivtrafikk,sykkelog gange.

5. Det omsøktetiltaket kommer videre i konflikt med Naturmangfoldloven(2009)da
eiendommenehar en stor hensynssonefor bevaringav naturmiljø som er vurdert til
å væreav stor regionalverdi.
6. UMP behandletplaninitiativet i møte 13.06.2017hvor flertallet beståendeav Høyre,
Kr.F og Uavhengigevedtok å slippe innspillet til behandling.Dette var i strid med
Rådmannensinnstilling.Beslutningenble ikke endeligvedtatt, da mindretallet ved
Ap, SVog MDGfremmet krav om lovlighetskontrolljamfør politisk reglementfor
Oppegård.
Kravom lovlighetskontrollble sendt inn 3.7.2017og behandleti UMP 5.9.2017hvor
det ble vedtatt å oversendelovlighetskontrollentil Fylkesmanneni Osloog Akershus.
I skrivendestund har ikke Fylkesmannensvart ut kravet om lovlighetskontroll.

Nordre Follo MDGber derfor at det omsøktetiltaket ikke tillates.
Påvegneav Styreti Nordre Follo MDG
Med vennlighilsen
Ingrid Kalstad-Sjødalstrand,sekretær

Kopi Fylkesmanneni Osloog Akershus
fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Kjell Ivar Solberg
SonjaBirkeland

Framveien42, 19/1-2018

RomfarerArkitekter AS
v/ AlexandraSkandali
St. Olavsgate 24, 0166Oslo
epost til: as@romfarer.no
kopi til postmottak@oppegard.kommune.no

Uttalelse til varselom igangsettingav detaljreguleringfor Vildmark og Ragnarudgbnr
35/18 og 133, m.fl.
Viser til brev mottatt12.12.2017medvarselom oppstartav planarbeidfor Vildmark og
Ragnarudgbnr 35/18og 133, m.fl., Oppegårdkommune.Uttalefristener satttil 01.02.2018.

Bruk av OppegårdKommunelogo:
Det brukesOppegårdKommunesin logo på kartunderlag.I henholdtil straffeloven§328 det
utsendteunderlageter villedendei forhold til de faktiskeforhold.

Innsigelsetil planprogram«Vilmark og Ragnarud,gnr 35/18 og 133 m.fl:
Merk: Angitte paragrafer(§) viser til gjeldendekommuneplan

Forord: Undertegnededrev jordbruk på gbnr 35/36 (drivhustomta)fra1983 til 2000. Dyrket
jordbær og rotgrønnsakeri tillegg til planteskole.Drivhuseneble brukt som sesongforlenger
.

Hovedinnsigelse:
Dette planprogrammetstrider mot vedtatte reguleringsplanpå alle punkter. Vedtas
planprogrammetvil det gi prejudikat for alle kommendesøknadertil OppegårdKommune.Det
registreresat rådmannenhar kommet med liknendeuttalelse.Dette må stå som en hovedinnsigelse
til planprogram«Vilmarkog Ragnarud».
Planenstrider ogsåmot nasjonalarealog transport plan om fortetting langskollektive knutepunkter.
Det er ingenkollektive knutepunkteri planforslaget.

Innsigelserarealutnyttelse:
Det leggesopp til 18 eneboliger, dette er ingen forsiktig utbyggingav området ettersom 18 boliger
utgjør økningav beboelseni området på 65%.Dette må kunne sieså være en vesentligøkning.Noe
som gir omfattende inngrepi infrastruktur.
Det leggesopp til maksimalutnyttelse av tomtearealetihht reguleringsplandermeder begrepet
«forsiktig utbygging»villedendei planforslaget.

UtfartsparkeringVei adkomst:
• Byttehandel OppegårdKommune:
Her har kommunenfått presentert et forslagfra utbygger27.10.16.«Det

ble presentert et forslag med utfartsparkeringsplassersom kunne kompenserefor en
omreguleringav LNF-formål til boligformål flere steder på eiendommen».
Dette forslaget er ikke realistisk ettersom de faktiske forhold på stedet ikke ligger til rette
for en slik byttehandel med kommunen.
•

Følgendefakta strider imot et slikt kompromiss:

Framveienble i sin tid byggetsom privat vei. Veienbestår av enkle steinfyllingerpå glatt fjell og
grusfyllingerpå tidligere dyrket mark. Det er kun tilfeldig drenering. Veien har nådd den fysiske
grensenfor trafikkbelastning.
Med solgtetomter i Framveienog dette planforslaggir det en merbelastningpå 78%.Dette synligjør
en omfattende endring av dagenssituasjon.
Om en boenhet har flere biler vil økningenbli tilsvarende.Veienstopografi og beliggenhetgjør den
uegnettil en slik økningav trafikkgrunnlaget.
•

Eksisterendeutfartsparkering

Vi ser en markant økning av bruk av Svartskogsom rekreasjonsområde.
Det er positivt.
Å lede strømmenav turgåereinn i Beboelsesområdet
med bil, er ingen god ide. Det skaper, planlagt
trafikkaosog trafikkfarligesituasjoner.Påvinterstid vil problemenebli kritiske.
Idrettslaget, som vedlikeholdertur og løypenettet, har lagt opp til start av løypenefra sentralesteder
det kan nevnesVestenga,Solheimog Oppegårdkirke. Her er det alleredetilrettelagt for brøytingog
oppstilling. Løypenetteter skiltet fra de ovennevnteplasser.Dermedvil planforslagetværei strid
med alleredeopparbeidetinfrastruktur på stedet.
•

Skolevei

Veien er i dag skoleveifor en stor gruppe. Med den planlagteøkningenav trafikkgrunnlagetvil vi få
en skoleveisom er svært utfordrende.

Framveien42 veirett :
Eksisterendeveiadkomstfor Framveien42 er utelatt på gitte planforslag? Det er tinglyst rett til
vegrett #drivhusbakken#.Denneadkomstenskalopprettholdes.Sevedlegg.

Omreguleringfra LNF:
•

Drivhustomta

Gbnr35/36 er et områdemed matjord og sværtgod bonitet. Undertegnededrev bla med
potetdyrkingog jordbær fra 83 og fram til 2000. Jordatar opp sværtmye vann.Det er ogsået
oppkommesom liggersentralt på drivhustomta.
•

Dreneringav drivhustomta

Drenerestomta vil toppbelastningenav vanntilsigpå nedenforliggendearealerøke betydelig. Det vil
skapesituasjonermed ukontrollert vannmassersom vil forplante seghelt ned til eiendommeneved
sjøen.Omreguleringenvil dermed komme i strid med: (ref Gjeldendereguleringsplanpkt 4,2
Vannmiljø og vassdragområderegulering)området er betegnet som sårbartmed god grunn.

Skogen:
Eksisterendeskogvil ikke tåle uttynning. På80 tallet felte undertegnedeenkeltestore trær, dette
medførte rotvelt i etterkommendehøststor mer. Tynnesskogenut vil gjenværendetrær måtte felles.
Dette skyldesat trærne i det planlagteutbyggingsområdetstår på skrinn jord og delvisfjell. Dermed
vil flatehogstvære enestesikremetode. Uthuggingav skogenvil gjøre utbyggingensvært synligfra
sjøen, dette vil stide imot eksisterendeområderegulering. (Ref: Områderegulering4.4 Grønnstruktur
og landskap)
•

Lekeområdei usikret skog

Det vil ikke være hensikt smessigå plassereet lekeområdenær trær med dårlig rotfeste. Utbygger
påtar segher et stort ansvarvedr sikkerhet.

Lekeplass:
Det er krav til helningpå en lekeplass. Området H5501, er sværtkupert og det vil kreve omfattende
sprengningog grunnarbeiderfor å tilfredsstille kravet til en lekeplassmed hensynpå stigningstall.
• Grunnarbeider

§ 14 Grønnstrukturog landskap(pbl. § 11-9 pkt. 6) sier Ny bebyggelseog anleggskal,i
utforming og plasseringpå tomta, væretilpassetterrenget på en slik måteat uttak og
forflytting av masserminimeres.

Grunnvann:
Dagensbeboereer avhengigav grunnvannreserver.Å utføre omfattende sprengningi området vil
kunne medførestore forurensningerav kilden. Dette vil få store konsekvenserfor alle. Det er også
hytter i området med grunnvann.Dissevil ikke bli tilknyttet til framtidig offentlig vannforsyning.

Gråvann:
Framveien42 har tinglyst rett til å benytte eksisterendegråvannsanlegg
gbnr 35/36. Sevedlegg.
Det forventesat utbyggerstår for kostnader til nytt gråvannsanlegg
dersomplanforslagetskullebli
en realitet.

Med vennlighilsen
Kjell Ivar Solberg
SonjaBirkeland
Gnr35/bnr149

GunnSiri Moen
og ThomasHagen
Framveien34A
1420 Svartskog
Mob: 91331891/92627043
Epost:gusmo78@hotmail.com/thomas@xox.no

31.01.18

RomfarerArkitekter AS
v/ AlexandraSkandali
St. Olavsgate 24, 0166Oslo
Epost: as@romfarer.no
Kopi til : postmottak@oppegard.kommune.no
postmottak@kmd.dep.no

Merknader til varselom igangsettingav detaljreguleringfor Vildmark og Ragnarudgbnr
35/18 og 133, m.fl.
Visertil brev mottatt 12.12.2017med varselom oppstart av planarbeidfor Vildmarkog
Ragnarudgbnr 35/18 og 133, m.fl., Oppegårdkommune.Merknadsfrister satt til
01.02.2018.
Bakgrunn
• Kommunalog moderniseringsdepartementet
(KMD)vedtok reguleringsplanfor
området i 2015 etter en lang planprosess.Slikvi har forstått det var
reguleringsplanenment å væreen langsiktigavklaringav området.
• Påvegneav StrømmenEntreprenørAShar RomfarerArkitekter utarbeidet et nytt
planinitiativ for eiendommeneVildmarkog Ragnarud.Eiendommeneligger i et
områdesom i 2015 ble vedtatt som et LNF-områdeav KMD.StrømmenEntreprenør
ASønskernå en omgjøring/endringav gjeldende reguleringsplanslik at deler av LNFområdet kan byggesut med 34 boliger.
Innsigelser
• Nasjonaleog regionaleføringer og retningslinjer
Det er et mål at det skalbyggesnært kollektiveknutepunkteri byer og tettsteder slik
at det leggestil rette for klima- og miljøvennligetransportformer.
I Oslo/Akershusskaldet fortettes i prioriterte vekstområderog grøntområderskal
bevares.Kollektivtransport skalværetilgjengeligfor alle og det skalværeminst
mulig bilbruk.
1. PåSvartskoger det nestenikke kollektivtransporttilgjengeligog de fleste
husstanderhar 2 biler for å kommesegtil/fra jobb plusslevering/hentingpå
skole/SFO.

2. Det er smalevegeruten fortau som ikke er dimensjonertfor økt bilbruk eller
god kollektiv dekning.Fleresteder er det Landskapsverno
mråde helt inntil
gjeldendevei som vil gjøredet utfordrende å byggeut vei og fortau.
3. Det er 8 km til nærmestekollektiveknutepunkt/sentrum. Deler av
strekningener uten fortau og har 80 km/t som fartsgrense.Svingetevei og
mye trafikk gjør strekningenuegnetfor de fleste når det gjelder sykkel/gange
til jobb og skole
4. Svartskoger et natur- og rekreasjonsområdesom benyttesav både beboerei
Akershusog noen deler av Oslo.Utbyggingvil føre til at LNF-områdeneikke
bevaresslik hensiktenhar vært. Dersomnoe utbyggingt illates vil dette skape
presedens.
•

Svartskoglandskapsvernområde
Det visestil verneforskriftenfor Svartskoglandskapsvernområde
vedtatt i 2008.
Dennebeskriverartsmangfoldetav dyr-, fugle- og planteliv samt arter som er unike i
nasjonalsammenheng.Flerearter er rødlistede og vil kunnepåvirkesved utbygging
fordi dette snevrerinn områdenemed urørt natur- og kulturlandskap.Enstørre
utbyggingsom presenterti planforslagetfra Romfarer Arkitekter vil endre områdets
karaktertrekkog dermed grunnlagetfor det rike artsmangfoldetpå Svartskogsett i
sin helhet. Tidligerekartleggingforut for gjeldendereguleringsplanviserat
eiendommeneVildmarkog Ragnarudhar store eller svært store konflikter når det
gjelder verneinteresser.

•

Endringav landskapetsett fra sjøsiden
Enutbyggingav 34 boliger og inntil 60 utfartsparkeringsplasser
er en høy prosentvis
økningav boliger i området. Pågrunn av terrengetsfall så vil boligenefå en fasade
mot sjøsidenmed en betydelighøydeog dette vil bidra til en markantendringav
landskapetsett fra sjøsiden.

•

Naturmangfoldsloven(2009)
Planforslagetstrider mot naturmangfoldslovenf ra 2009.Utbyggingpå Svartskog
bidrar ikke til å sikre biologiskmangfoldog oppfyller ikke FNsmål om en miljømessig
og bærekraftigutvikling.

•

Bolig- og tomtestruktur
Denbolig- og tomtestruktur det er lagt opp til på innsendtplanskissevil ha en høy
t etthet med vesentligmindre tomter enn det som er vanligfor området eller tillatt i
gjeldendeområdereguleringen.
1. For osssom bor i Framveienvil dette medføreet stort presspå en allerede
dårlig og smalvei hvor det er plasstil kun en bil i breddenfl ere steder.
Veiener ogsåskoleveifor flere mindreårigebarn og har ikke fortau.
2. Vi i Framveien34A har tinglysterettigheter til adkomstog bruk av dagens
vei. Sevedlagtgrunnbokutskrift.I planforslageter det ikke tatt hensyntil
dette og forslagsstiller har heller ikke skisserteventuelleløsningeri
forhold til dette.

3. I planforslageter det skissertvei til 18 boliger rundt vår eiendom.Dette vil
få stor betydningfor osssom har småbarn da vi pr i dag ikke har hatt
behov for å tenke mye på sikkerhet ettersom vi bor i en blindvei med kun
to hus innenfor oss.Da vi kjøpte i 2016 var det en ny reguleringsplanfor
området fra 2015 som lå til grunn for våre vurderingerav boligeni forhold
til pris og egnethetfordi vi har småbarn. Dersomdet skallegges vei til 18
boliger rundt vår eiendomvil dette medføreomkostningeri forhold til
gjerdeog vedlikeholdav dette.
4. Vi kjenner til at gbnr35/36 er et områdemed matjord og god
oppsugingsevne
i forhold til nedbør.Vi vil bemerkeat dreneringav denne
vil kunne påvirkebelastningenpå tomtene nedenfor slik at det vil kunne
oppståvannskaderved mye nedbør.
5. Forskningviserat vi kan forvente mer ekstremværi årenesom kommer.
Vår eiendomliggerslik til at vinden får godt tak når det er uvær.Dette kan
ogsåtydelig sespå trærne som står i terrenget. Ved hogst som følge av
boligutbyggingvil dette bli en langt større utfordring for ossog andre i
området. Trærnehar dårlig rotforankring på grunn av mye berg i grunnen.
Forskningviserat tett skoger mer motstandsdyktigmot sterk vind. Hogst
for boligutbyggingvil øke tilfellene av stammebrekkog rotvelt og kan øke
mulighetenefor erosjonog ras.
•

Oppsummert
Somskisserthar vi innsigelserbåde i forhold til egeneiendomog området i sin
helhet. Vi mener at en slik endringav reguleringsplanenog forslagtil utbygging
strider mot flere regionaleog nasjonaleføringer og vedtak.

Til:

RomfarerArkitekter AS
v/ AlexandraSkandali
St. Olavsgate 24, 0166Oslo
as@romfarer.no

Svartskog31.01.2018

Kopi: postmottak@oppegard.kommune
.no
Fra:

Mikael Pedersen
Framveien39, 1420Svartskog
janmikaelpedersen@icloud.com
Gnr/Bnr:35/36

Uttalelse til varselom igangsettingav detaljreguleringfor Vildmark og
Ragnarudgbnr 35/18 og 133, m.fl.
Visertil brev mottatt 12.12.2017med varselom oppstart av planarbeidfor Vildmarkog
Ragnarudgbnr 35/18 og 133, m.fl., Oppegårdkommune.Uttalefristen er satt til 01.02.2018.

Framveienog økt ÅDT(årsdøgntrafikk)
Forslagetleggeropp til 13 nye eneboligervest for Framveien.Dette kommeri tillegg til
potensielt åtte nye eneboliger,som det alleredeer tatt høydefor i gjeldendereguleringsplan
sør for planområdet.Iht til §5.12 tabell 2 i gjeldendereguleringsplantillates to biler per
eneboligog en per sekundærleilighet,i området tillates totalt 25 sekundærleiligheter.Med
tanke på at flere av de nye tomtene ligger i bratt skrånendeterreng åpner dette for større
enn vanlig BRA(høyderregnesetter gjennomsnittligterreng hvilket her gir mulighet for
«bonusetasje»)med sannsynligutfall at det kommeretableressekundærleiligheter.Dette
påvirkerÅDTfor o_V7,forbi og nord for Framveien39.
I gjeldendereguleringsplaner Framveien,o_V7,avsatt til fire meters kjørebanebreddeog
regulert breddetil åtte meter iht plankart, dvs A1 adkomstveiifg tabell 7.2:
Veidimensjoneringi KPLAN2011.Iht TabellB.2og B.3i StatensVegvesenhåndbokN100
oppfyller gjeldenderegulert vei gate med 1 kjørefelt med ÅDT<300.
Kommentar:Er gjeldendereguleringdimensjonertfor økt ÅDTeller må o_V7dimensjoneres
bredere?

Barn og anleggstrafikk
Det bor alleredemangebarnfamilieri Framveienog gjeldendereguleringantyder at det blir
flere. Forslagetinnebærersammenmed gjeldendereguleringsplanat det kommer et stort
omfangav anleggstrafikkda det kan bli opp til 21 samtidigebyggeplasser.
Kommentar:Er sikkerheteniht anleggstrafikkog barn ivaretatt i
dimensjoneringsgrunnla
get? Hvamed fremkommeligheti anleggsperioder
?

Tomteverdditapved evn omdimensjoneringav Framveien
Framveien39 kan per i dag delesi to tomter på 1350 kvm, men dersomo_V7må
omdimensjoneresog ta mer plassenn per i gjeldendereguleringkan dennemuligheten
forsvinneog kommer til å innebæreet betraktelig verditap for Framveien39.
Kommentar:Hvordanerstatteset slikt verditap?

Trafikkanalyseog rekkefølgekrav
I planprogrammetpunkt 5.9 fremkommerat trafikkanalyseutføres etter behov.
Kommentar:Trafikkanalysemå utføres i forhold til riktig dimensjoneringav Framveieno_V7
og med hensyntil trafikksikkerhetgrunnet økt tungtrafikk i anleggsperioden.I tillegg bør det
leggesinn et rekkefølgekravi detaljreguleringenmed hensyntil at eksisterendeinfrastruktur
må utbedresfør utbyggingav nytt boligfelt, se KPLAN2011§ 4 og § 15.
§ 4 Rekkefølgebestemmelser
(pbl. § 11-9 pkt. 4)
1. I områderavsatt til bebyggelseog anleggkan utbyggingikke finne sted før tekniske
anleggog samfunnstjenestersom energiforsyning,transport og vegnett,vann,avløp,helseog sosialtjenester,barnehager,skoler,idretts- og nærmiljøanlegg er etablert.
§ 15 Forholdsom skal avklaresog belysesi reguleringsarbeid(pbl. § 11-9 pkt. 8)
12. Trafikk
Reguleringsforslag
sominneholdertiltak som kan medføreøkningi biltrafikk på over 400
ÅDT(årsdøgntrafikk)eller tungtransportpå over 200 ÅDT,skal suppleresmed en
trafikkprognoseog en vurderingav kapasitetog trafikksikkerhetfor atkomstentil tiltaket
inklusiveberørteveikryss.

Rett til avløpsanlegg
Framveien39, 0217-35/36, har per i dag avtale med eier av 0217-35/18 om rett til å bruke
og underholdeavløpsanlegg/spredegrøft.
Rettenfrafallesså snart det er tilgang på offentlig
tilkobling av avløpsvann.
Kommentar:Det forutsettes at denneavtalenblir videreført og upåvirketav planforslaget.
Mvh
Mikael Pedersen

RomfarerArkitekter AS
v/AlexandraSkandali
as@romfarer.no
Kolbotn, 01.02.2018

Merknader til oppstart av detaljregulering Vildmark og Ragnarud gnr, bnr 35/18og 133 m.fl.
– Svartskog
1.Innledning
Vi vil gjernefå kommemed merknadertil varselom oppstartav detaljreguleringog planprogram
innsendtav RomfarerArkitekter AS på vegneav StrømmenEntreprenørAS.
Kommunalog Moderniseringsdepartementet
stadfesteti 2016Oppegårdkommunesvedtakav 19.
mai 2014om områdereguleringen
av Bålerud- Rødstenog Bekkenstenmed vesentligeendringer.
UMP behandletplaninitiativeti sitt møte13.06.2017der Høyre,KrF og Uavhengige(tidligere FRP)
valgteå slippeinnspillet inn til behandling, mot Rådmannens
innstilling. Beslutningenble ikke
endeligvedtatt,da AP, SV og MDG fremmetkrav om lovlighetskontroll.jf. Politisk reglement§
1.11.1. Kravet ble sendtinn pr. 03.07.2017.Sakenble behandleti UMP 05.09.2017og det ble vedtatt
å oversendelovlighetskontrollentil Fylkesmanneni Oslo og Akershus.Begrunnelsenfor klagen:
På tross av at planinitiativet klart er i strid medbådeoverordnedeplaner og føringer for
Bålerudområdet,i strid medKommunal- og moderniseringsdepartementet
s planvedtakfor området
og medRegionalplan for areal og transport for Oslo og Akershus,og på tross av rådmannensklare
saksutredningog klare fraråding, tvinger de seksrepresentantene
fra Høyre,Krf og Uavhengig
gjennomet vedtaki UMP på møte13. juni. Opposisjonen
, femrepresentanterfra Ap, MDG og SV,
menerat flertallet handleri strid medgjeldendevedtak,plan og lov. Opposisjonener ogsåsvært
bekymretover flertallets gjentattevedtakom inngrepi LNF-områder.
I vedtaket fra UMP pr. 13.06.2017
1. Oppegårdkommuneleggervektpå at utbyggingspotensialet
på Svartskogrealiseres,ikke minst av
hensyntil kostnadeneved planlagt VA-utbygging.Etter somOslo kommuneikke har konkreteplaner
om å bebyggefelteneB2 og B3, er Utvalg for miljø og plan innstilt på å behandledetaljregulering
for Svartskoggnr/bnr 32/70.
3. Når det gjelder eksponering av bebyggelsemot sjøen,visestil gjeldendekommuneplan,jf. også
UMP-sak26/17 (skjønnsutøvelse
vedbehandlingav dispensasjoneri strandsonen).
Vår merknadtil pkt.1 er at det ikke er relevantbegrunnelseå henvisetil kostnadeneved planlagt
V A -utbygging.Etter at Oslo kommunepå angjeldendetidspunktikke haddeplanerom realiseringav
sitt boligarealpå Svartskog,har Oppegårdfremprovoserten deling av grunneiendommen
deresog
mulig realiseringpå det åpnetomtemarkedetved å «true»med ekspropriasjon.
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Vår merknadtil pkt. 3 er at det er konstruertfor å unngåat arealetskal bli stoppetpå nytt dersomdet
kommeropp som motargument.Etter vår meningkan ikke dettevedtasav UMP, da slikt følger
Statligeplanretningslinjer.
Vi har i henvendelsetil formannskapssekretæren
i OppegårdkommuneKristin Holler pr 08.01.2018
etterspurtbehandling,oversendelse
og svar fra Fylkesmanneni Oslo og Akershus.Ved
telefonhenvendelse
pr 15.01.2018har vi fått bekreftetat manikke har fått svar på oversendelsensom
ble foretattpr. 06.09.2017.
I sin innstilling til sakensom ble behandlet13.06.2017skriver Rådmannenblant annetfølgende:
«Rådmannenmenerdet ikke er riktig å behandleen reguleringsplanfor Vildmark og Ragnarudgnr/bnr35/18og 35/133på Svartskog.Planinitiativeter i strid medoverordneteplanerog føringer
for områdetog regionaleføringerfor arealog transport.
Etter en lang og sværtkonfliktfylt planprosessble områdereguleringen
for Bålerudområdetvedtattav
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet,
sommeren2015.Vedtaketvar mentå avklare
områdetslangsiktigearealbruk. Rådmannenmenerman skal respekteredepartementets
planvedtak,
og unngånye omkampersom utfordrerdette. Dersomplanforslagetvedtaskan det skapepresedens
for tilsvarendeeiendommerpå Bålerudområdetog på andredeler av kommunen.»
GerdarudinstøtterRådmannenssyn på sakenog vil påpekerespektenfor vedtaketog farenfor
presedens.
Konklusjon og oppsummering:
Slik vi ser det er ikke varseletom oppstartformelt settriktig behandlet og kan ikke leggesut før
positivt svarforeligger fra Fylkesmanneni Oslo og Akershus,samtat det stridermot denalminnelige
oppfatningav demokratiske prosesserog fattet vedtakav Kommunal- og
Moderniseringsdepar
tementet, Norgesøversteorgani plansaker.

2. Andre merknader
2.1. Oversendelsesbrevet
Pkt. 1 Bakgrunn
Det hevdesat «En analyseav utbyggingav Svartskogområdet
haddeen positiv innstilling til
utbyggingav området,men påpektemanglendevann og avløp.». Dette er et udokumentertutsagn
som ikke har rot i virkeligheten.Bakgrunnenfor utbyggingenvar kommunenønskeom en forsiktig
fortetting i konfliktfrie områderog det ble vedtattat «Kommuneneskal kartleggeulike vernehensyn
på Bålerudfor å fin ne fram til konfliktfrie områderfor boligbygging»jfr. Kommuneplanen20072019:s.39.
KommunenengasjerteAsplan Viak og rapporten«Kartleggingav vernehensynpå Bålerud,datert
27.02.2007viser resultatetav dettearbeidetog denneskulle leggestil grunn for videre arbeid.
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Kartleggingenhaddefokus på fire områder;naturmiljø,landskap,kulturminnerog kulturmiljø og
friluftsliv. Ved sammenstillingav vernehensynfor de fire kartleggingstemaene
viste analysenat det
ikke forelå områdersomvar konflik tfri for boligbygging.Det foreslåtteområdetble klassifisertsom
«Sværtstor konflikt» og «Storkonflikt». Sværtstor konflikt resultertei at delerav områdetved
fastsettelsenav reguleringsplanen
ble regulerttil LNF-formål medhensynsonefor bevaringav
naturmiljø (H560_1).Områdetrundt ble klassifisertsom «Stor konflikt » av hensyntil kulturminner
og kulturmiljø. Dette gjaldt bådeden øvredelenav planområdet(Framveien)og den nedredelen
(Linnekastveien).
Dettevar bakgrunnenog årsakentil at det foreslåtteområdeikke ble regulerttil boligformål.
Situasjoneni dager uendretog områdeter såledesikke egnetsom boligareal.
Pkt. 1.1. Grunnlag for planarbeidet
Det hevdesi punktetat etableringav utfartsparkeringskal kunnekompenserefor utbygging av LNFområdet.Detteer ikke begrunnetog det er vanskeligå forståat en utbyggingav parkeringerpå noe
som helstvis skal kompensererfor ytterligereutbygging.Et slikt forslagstriderdessutenimot
myndighetenesønskeom redusertbiltrafikk og klimautslipp.
Pkt. 1.2 Situasjonsbeskrivelse
Sompåpekti planinitiativeter storedeler av områdetregulertsom hensynssone.
En utbyggingi
størrelsesorden
sombeskrevetvil føre til negativpåvirkningav natur- og landskaps
verdieri
hensynssone.
Et annetmomentman må ta hensyntil er områdetstopografiog karakter:Områdeter
til delsveldig bratt og hensynettil landskapsvirkning,samtfjernvirkningenfra Nesoddenmå veie
tungt. Det er i planforslagetikke tatt hensyntil dette.En bebyggelsevil dessutenføre til store
terrenginngrepi dennedredelensom ble tatt ut av hensyntil kulturminnerog kulturmiljø.
Pkt 2.2 og 2.3 Regionaleog kommunale føringer
Forslageter i strid med en rekkeregionaleog kommunaleplanerog føringer.Det hevdesat Regional
plan for arealog transporti Oslo og Akershus(2015) åpneropp for at det kan utvikles noe(10-20%)
utenforprioritertevekstområder.Dette er feil da det i Regionalplanstrategi
for Akershus2017-2020
som ble vedtatti desember2016 på ingen måteleggesopp til dette. At det i regionalsammenheng
tidligere var åpnetfor forsiktig bygging(10-20%) i alleredebebygdeområderutenforde prioriterte
områdene,er alleredeivaretatti nylig vedtattreguleringsplanfor Bålerud.Kommunenshovedstrategi
er fortetting langsjernbanen.
I forslagetrefereresdet til Kommuneplanfor Oppegård(2011-2022). Dette er ikke relevantda det
i november2017ble vedtattnytt planprogramfor NordreFollo (2018-2030).Fristenfor innspill til
arealdelenhar værtog planeneskal ut på høringvåren2018.Vi ser det som uryddig at UMP vedtar
at innspillet fra StrømmenentreprenørAS eller andrekan behandlesfør endeligkommuneplaner
vedtatt.
Pkt. 5.3
Somnevnt i dettepunkt vil utbyggingenværei konflikt med verneinteresser
og bør av den grunn
avslåsav Oppegårdkommune.En størreregistreringav biologisk mangfoldog kulturminnermå
gjennomføresi områdetfør eventueltvedtak.
Side3

ForeningenGERDARUDIN

Postboks149, 1411Kolbotn

Pkt 5.9
Vi vil påpekeat dagensveinett på Svartskogikke er dimensjonertfor økt trafikk. Man viser til at det
i Områdeplanenfor Bålerudskal tilretteleggefor ca. 150 nye utfartsparkeringsplasser.
I planener
dissehenvisttil andreområder.I det aktuelleområdetlangsLinnekastveienskal det opparbeideset
veiareal/en veiskuldertil bilparkering.
Pkt 5.11
K ostnadfor vedtattvann- og avløpssystemi områdeter ikke et relevantargumentfor ytterligere
utbygging.

Pkt 5.12
I pkt. 5.12 heterdet at Områdereguleringfor Bålerudleggertil rettefor 80 nye boliger. Dette er ikke
korrekt. I områdereguleringen
er det tilrettelagtfor 110-115 boliger. De foreslåtteboligeneligger
ikke innenforantalleti områdereguleringen.
Vi vil til slutt påpekeat det i plan- og bygningslovensparagraf12-3. Detaljreguleringheter:«Private
forslagmå innholdsmessigfølge opp hovedtrekkog rammeri kommuneplanens
arealdelog
foreliggendeområdereguleringer.»
Forslagetfra StrømmenEntreprenørAS følger ikke opp
hovedtrekki foreliggendeplanerog vi ser derfor at en eventuellgodkjenningav forslagetvil værei
strid med plan- og bygningsloven.

Med vennlig hilsen
for
GERDARUDIN
En forening til vern av Svartskog

Sigmund Løvåsen
Leder
K opi: Oppegårdkommune,Fylkesmanneni Oslo og Akershus,Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet
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Subject:Villmarkog Ragnarudgnr 35 bnr 18, 133 m er i Oppegårdkommune- Varselom oppstartav
detaljplanreguleringsplan
og programfor o entlig e ersyn
Date: Thursday,1 February2018at 21:26:44CentralEuropeanStandardTime
From: SteinarKarlsrud
To:
AlexandraSkandali
CC:
postmo ak@oppegard.kommune.no

Oppegårdhistorielaghar få oversendtforslaget l detaljreguleringog planprogram.Vi har behandletforslaget
på sistestyremøte,og ogsåoversendtdet l vår arbeidsgruppe«Kulturminneri Utmark»for behandlingå
u alelse.

I førsteomgang vil vi kommenterepunkt 5.2 i Forslag l Planprogram:
Forslagssllers konklusjonstår under punkt 5.8 hvor de mener at det ikke er kulturminnerinnenfor
planområdetenn en steinkonstruksjon.Det vises l kulturminnenesregistreringsrapportdatert
03.09.2012som ble gjennomførti områdereguleringenfor Vildmarkog Ragnarudm.
Oppegårdkommuneer kjent med at det nnesen mengdeautoma sk frededekulturminnerpå
Svartskog.Det væresegold dsveier,terrasser,gravrøyser,røyser,enkel unn mv.ogsåi nær lknytning l
planområdet.Hvornøyeden nevnterapportener u ørt i henhold l arbeidetmed en detaljreguleringog
eventuellbyggesaker for ossukjent.
De sisteårenehar medlemmerav Oppegårdhistorielagkursetsegmed henblikkpå kulturminneri
utmark. Arbeidethar foregå i en vesentligdel på Svartskogog i samarbeidmed Akershus
Fylkeskommune.
De e har medført at det er mange«nye»funn på Svartskogsom nå ogsåer lagt inn i
Askeladdenog som er automa sk fredet.
Historielagetog Akershusfylkeskommunehar dessverreikke ha kapasitet l å gjennomsøke
planområdetpå det nåværende dspunkt.Det undrer ossderfor at Romfartarkitekter ASikkevelgerå
leggede e inn i programmetnår det er snakkom mulig utbyggingog regulering.Konsekvensutredningen
på de e punkt vil væreav stor betydningfor detaljreguleringene er vårt syn.
Det vil ogsåhindre omprosjekteringerog ulovlige ltak i en byggefase.
Vårkonklusjoner derfor at punkt 5.8 KULTURMINNER
OGKULTURMILJØ
leggesinn i planprogrammeti
llegg l nevntesteinkonstruksjon.OppegårdHistorielagvil gjerneholdesoppdatert i det videre
arbeidet.

Med vennlighilsen
Oppegårdhistorielag
SteinarKarlsrud
Leder
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1933– 2013:80 år forenrenogtilgjengelig
Oslofjord

RomfarerArkitekter as
St. Olavsgate24
0166 Oslo

Deresref.: -/-

Vår ref.: 482/17 KJ

01.02.2018

Varsel om oppstart detaljreguleringsplan og planprogram for Vildmark og Ragnarud,
Svartskog. Innspill
Det visestil brev datert12.12.17medvarselom oppstartdetaljreguleringsplan
for Vildmark
og Ragnarudi Svartskog.Bakgrunnenfor planarbeideter privat ønskeom å byggeut området
med ca 18 eneboliger.Det fremgår av varseletat eiendommenligger inne som LNF-områdei
områdereguleringfor Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstensområdet,
en plan som ble endelig
stadfestetav Kommunal- og moderniseringsdepartementet
i 2015.Vildmark og Ragnarud
ligger ca 100 meteri luf tlinje fra sjøen.
OslofjordensFriluftsråd (OF) har følgendeinnspill til planarbeidet:
OF anserdet på genereltgrunnlagsomuheldig å byggened et LNF-områdesom i nngåri
nylig vedtattplan. Vi frykter en presedensvirkning
om en får akseptfor en utbyggingsom
varslet.Andre liknendeutbyggingssakerkan fort dukke opp, noe somi fall vil bl.a. vil
undergraveeksisterendeplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstensområdet.
All planlegging
i Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstensområdet
bør sesoverordnetog værehelhetlig.Vi vil
derfor frarådeen utbyggingsom varsletved Vildmark og Ragnarud.
Om en likevel velgerå gå videremed planleggingenhar vi følgendeinnspill:
Det er viktig å utredekonsekvenserav en ønsketutbyggingi områdetifht evt.
friluftsinteresserog lekeområderfor barni planområdet.Vi viser i dennesammenheng
til
Oppegårdkommunesverdikartleggingav viktige friluftslivsområder,et arbeidsomer i ferd
med å sluttføres.Det er viktig å sjekkeplanområdetopp imot dennekartleggingen.OF har
bistått kommuneni dettekartleggingsarbeidet
etterengasjementfra Akershus
fylkeskommune.Vi kan ikke seat det er henvisttil dennekartleggingeni § 5.14. Avbøtende
tiltak som bl.a. turstierbør inn.
Det er viktig å utredekonsekvenserav en ønsketutbyggingi områdetifht eksponering.Vi
anbefalerbruk av 3D-modell der en kan seevt. fremtidig bygningsmasse
fra ulikt og fritt
valgt ståsted.Det må bl.a. synliggjøreshvordan en evt. utbyggingvil eksponeressetti fra
sjøsiden.Det er videre viktig å utredematerial-, fargevalgog speilingsreflekseri fra evt. store
vindusflater, jfr § 5.4 i forslagtil planprogram
Adresse:
Vaterlandsveien
23
3470Slemmestad

Telefon:
67 55 49 90
Nettside:
oslofjorden.org

E-post:
oslofjf@online.no
Org.nummer:
971454415

Bankkonto:
787806 09566

Ut i fra Naturbaseog vedlagtesakspapirerfremgårdet at en viktig naturtypeinngåri
planområdetog at det er lagt inn en hensynssone
rundt denne.Konsekvenserav tiltak bl.a ift
avrenning/vanngjennomstrømning
i planområdetog konsekvenserav andreendringerfor
viktig naturtypemå utredes.Evt. avbøtendetil tak bør ogsådrøftes.
Av Artsdatabankens
databaseArtskart fremgårdet at det er funnetflere rødlistedesopper
bådei og tett opp i mot planområdet.Det er viktig å belysehvordandisseartenesøkesbevart,
jfr § 5.3 i forslagtil planprogram. Konsekvens
er av ønsketutbyggingift øvrig biologisk
mangfoldmå utredes. Vi anbefalersupplerendekartleggingutført av biolog i sommerhalvåret
med tankepå å fangeopp evt. sårbareog truetearteri området, ettersomdet er over 7 år siden
sistekartlegging.
Ut i fra funn av flere kulturminneri områdetog nærområdet,bør en vurdereom planområdet
skal undersøkesgrundigereav en arkeolog,jfr § 5.8 i forslagtil planprogram.

Med vennlig hilsen
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD

RuneJ. Svensson
direktør
Kjetil Johannessen
seniorrådgiver
Godkjent og sendt elektronisk

Kopi :
AkershusFylkeskommune
Fylkesmanneni Oslo og Akershus,miljøvernavd.
OF`s rådsmedlemmer
i Oppegård
FNF Akershus
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