Oppegårdkommune
Postboks510
1410 Kolbotn
Kolbotn, 07.06.2019

Merknader til forslag til detaljregulering gnr , bnr 32/70Svartskog
Vi vil gjernefå kommemed merknadertil forslagtil detaljreguleringog planbeskrivelsemed
konsekvensutredning,
innsendtav RomfarerArkitekter AS på vegneav BålerudUtvikling AS.
1.Innledning
Kommunalog Moderniseringsdepartementet
stadfesteti juni 2015 Oppegårdkommunesvedtakav
19. mai 2014om områdereguleringen
av Bålerud- Rødstenog Bekkenstenmedendringom at
Boligfelt B6 ble tatt ut og videreføressom LNF (landbruks-, natur- og friluftsområde).
Departementetmenteat utbyggingi områdeB6 ville gi storeterrenginngrepog endreområdets
karakter.BoligområdetB6 ble underhøringenog på befaringmed Fylkesmannenav osspåpektsom
et områdehvor påvirkning på terrengog synlighetfra fjorden var uheldig.Det foreslåtteområdeter
et stort vestvendt,sammenhengende
og grøntskogsområde.
2. Forslagstillers tilsvar på kommentarer som var felles i mange forhåndsuttalelser:
A.

Tiltaket er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
Det hevdesat Regionalplan for arealog transporti Oslo og Akershus(2015) åpneropp for at
det kan utvikles noe utenforprioritertevekstområder.Dette er feil da det i
Regionalplanstrategi
for Akershus2017-2020som ble vedtatti desember2016 på ingen måte
leggesopp til det. At det i regionalsammenheng
tidligere var åpnetfor forsiktig bygging i
alleredebebygdeområderutenforde prioriterteområdene,er alleredeivaretatti nylig vedtatt
reguleringsplanfor Bålerud.

B. Tiltak er i strid med den nylig vedtatte reguleringsplanenfor Bålerud,- Rødsten- og
Bekkenstenområdet
Eiendommen32/70,felt B6, ble imidlertid trukket ut av den endelige
områdereguleringsplanen
som følge av Fylkesmannens
innsigelseog Kommunalog
Moderniseringsdepartementet
s avgjørelsei 2015.I Kommunal- og
Moderniseringsdepartementets
vedtaki tilknytning til Fylkesmannens
innsigelsetil
områdereguleringen
av 30.06.2015begrunnesendringav reguleringsstatus
fra B6
byggeområdefor boliger til LNF-områdeslik:
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”Felt B6 er plasserti et grøntområdeomgitt av eksisterendeboliger. Områdeter viktig for
fjernvirkningenfra sjøenog Nesodden,da terrengeter relativt bratt og eksponert.En
utbyggingher vil gi store landskapsinngrepog endreområdetskarakterpå en uheldig
måte.Bygningeneog skoglandskapet
i samspiller viktig for opplevelsenav natur- og
kulturmiljøet.”
Forslagsstillerskommentarmenerat denneer en konklusjonssom ble litt raskt trukket. Uten
at planområdetspotensialog mulighetenfor å imøtekommekrav for bådeminimalt
terrenginngrepog marginalfjernvirkning ble undersøkt.
Vi vil til detteanføreat områdetB6 ikke var med i førsteversjon av forslag til
områdereguleringsplan
i september2012,men ble såtatt inn. Planprosessen
har forgått over
lang tid og mangeforhold har blitt grundigvurdertog dokumentert. Det har værtbefaringpå
områdetB6, hvor vi deltok sammenmed representanter
fra Fylkesmannen
, Akershus
Fylkeskommune,politikere og en rekke andreinteresseorganisasjoner.
Det syntesklart for de
flesteat områdesbeliggenhetog eksponeringville ha en fjernvirkning fra fjorden og
Nesodden.
Terrengetvar ogsåsåbratt at man ikk e kunnekommeinn i det og man betraktetdet hele
nedenfra veien somnå er benevntf_SV.
C. Prosjektets fjernvirkning
Forslagsstillerhevderat de vil konsekvensutrededetteved bruk at arkitektoniskverktøyog
undersøkelsesmetoder.
Vi vi ser til pkt. 4 Planensvirkninger - Konsekvensutredning
Pkt. 4.1 Konsekvensutredning
beskrivermetodesom er benyttet,hvilket vi ikke har
kommentarertil.
Pkt 4.4 Terrengog jord bekrefterat tomtener bratt og det vil væresannsynligat bebyggelsen
på tomtenleggesinn i terreng.Iflg. Områdeplanenfor Bålerudskal endringi terrengi fjell
utføresmed omtankeog pigging er å foretrekkefremfor sprenging.Vi vil bemerkeat det å
bebyggedetteområdet med 8 boliger uten å sprengei fjell syneslit e sannsynlig.Sprenging i
fjell ved bebyggelseer ikke konsekvens
utredeteller vurdert.
Pkt 4.6 Grønnstrukturog landskapstadfesterat det må utøvessærligvarsomhettil
landskapsbildet,da tiltaket kan medføreendringeri landskapog vegetasjon
.
Det er spesieltfjern- og nærvirkningensom er problematisk.
I konsekvensutredninger
er det vurdertfjernvirkningenfra Bunnefjordenog strandlinjeni
områdetfra Bålerudbrygge. Fjernvirkningensettute fra BunnefjordenstrandlinjeNesodden,
500 m fra land og 200 m fra land er ill ustrerti terrengsnitteneP102-P103-P104.Det
bemerkesat bebyggelsenlagt på tomtasnedredel i liten gradvil væresynlig fra fjorden. Slik
terrengsnitteneer fremstilt (uleseligi papirversjon)er det ikke mulig å seom detteer riktig.
Skogenshøydemot den rødebebyggelsener ikke på noenmåtedefinert eller beskrevet.
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FotomontasjenP106viser bebyggelsensett 200 m fra land mot Bålerudbryggeog fremstiller
noengrå hus-skygger.Vår vurderinger at detteer uegnetsom dokumentasjonog det synes
som hus-skyggeneer feil i forhold til faktisk beliggenheti terrenget,som synesvesentlig
høyereopp møt Rødstenvei
en og følgelig vil bli mer synlig og eksponert,spesieltfra lang
avstand.
Å påståat bebyggelsenvil få ubetydeligendringeretterplanensynesfor ossåpenbartfeil og
påstandener ikke underbyggeteller dokumentertpå en måtesom viser dette.

I planenvurderesfjernvirkningensom «ubetydeligendring».Vi tør påståat detteer feil, og at
opplevelsenav grønnstruktureller landskapi sin fjernvirkning er feilaktig konkluderti
konsekvensutredningen.

Med vennlig hilsen
for
GERDARUDIN
En forening til vern av Svartskog

Sigmund Løvåsen
Leder
K opi: Fylkesmanneni Oslo og Viken, AkershusFylkeskommune
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