Oppegårdkommune
Postboks510
1410 Kolbotn
Kolbotn, 07.06.2019

Merknader til forslag til detaljregulering Vildmark og Ragnarud, gnr/bnr 35/18,133 m.fl.
Vi vil gjernefå kommemed merknadertil forslagtil detaljreguleringog planbeskrivelsemed
konsekvensutredning,
innsendtav RomfarerArkitekter AS på vegneav StrømmenEntreprenørAS.
1.Innledning
I sin innstilling til sakensom ble behandlet13.06.2017skriver Rådmannenblant annetfølgende:
«Rådmannenmenerdet ikke er rikt ig å behandleen reguleringsplanfor Vildmark og Ragnarudgnr/bnr35/18og 35/133på Svartskog.Planinitiativeter i strid med overordneteplanerog 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.»
2. Forslagstillers tilsvar på kommentarer som var felles i mange forhåndsuttalelser:
A.

Ti ltaket 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
Regionalplanstrategifor Akershus2017-2020som ble vedtatti desember2016 på ingen måte
leggesopp til det. At det i regionalsammenheng
tidligere var åpnetfor forsiktig bygging i
alleredebebygdeområderutenforde prioriterte områdene,er alleredeivaretatt i nylig vedtatt
reguleringsplanfor Bålerud.

B.

Tiltak er i strid med den nylig vedtatte reguleringsplanen for Bålerud,- Rødsten- og
Bekkenstenområdet
I planbeskrivelsenmed konsekvensutredningen
datert10.03.2019side74 av stårdet:
Reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet
«Reguleringsplanen
har bestemmelser
somregulererendringog riving av bygninger,anlegg
av stier og turveier, AV-anleggog skjøtsel av naturområdetmedbevaringav kulturmiljøet.
a. Formål på planområdet
Planområdeter en del av omradereguleringfor Bålerud-, Rødsten
- og Bekkenstenområdet
vedtatt30.06.2015.
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Eiendommen32/70 og en del av 32/2 omfattesav reguleringsplanensomradeLNF_2, men
omfattesikke av spesiellehensynssoner
.»
Detteer åpenbar
t feil og syneskopiert fra enn annenPlanbeskrivelsevedr. gnr 32, bnr.70
Forslagettil detaljreguleringsplan
er åpenbarti strid med denvedtatteplanenfor
Bålerudområdetda det aktuelleområdetved fastsettelsenav reguleringsplanen
ble regulerttil
LNF-formål medhensynssone
for bevaringav naturmiljø (H560_1).Områdetrundt ble
klassifisertsom stor konflikt av hensyntil kulturminnerog kulturmiljø. Dettegjaldt bådeden
øvredelenav planområdet(Framveien)og den nedredelen(Linnekastveien).
C. Prosjektets fjernvirkning
Forslagsstillerhar konsekvensutredetdette.Vi vi ser til pkt. 4 Planensvirkninger.
Pkt. 4.1 Konsekvensutredning
beskrivermetodesom er benyttet,hvilket vi ikke har
kommentarertil.
Pkt 4.4 Terrengog jord bekrefterat tomtener bratt med fall fra ca. kote 120 i østredel mot
Framveientil kote 28 i vestrekant av Linnekastveien.Det vil væresannsynligat storedeler
av bebyggelsenmå leggesinn i terreng.Iflg. Områdeplanenfor Bålerudskal endringi terreng
i fjell utføresmedomtanke, og pigging er å foretrekkefremfor sprenging.Vi vil bemerkeat
det å bebyggedetteområdet med 21 boliger uten å sprengei fjell syneslit e sannsynlig.
Sprengingi fjell ved bebyggelseer ikke konsekvens
utredeteller vurdert.
Pkt 4.7 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 Svartskogbrygge. Fjernvirkningensett ute fra Bunnefjorden100 m og 200 m fra
land er illustrert i pkt. 3.6 Grønnstruktur.Snittenevisespå side31. Virkningen lengerut på
fjorden og fra Nesoddener ikke vi st.
Det bemerkesat bebyggelsenlagt på tomtasnedredel i liten gradvil væresynlig fra fjorden.
Slik terrengsnittene
er fremstilt (uleseligi papirversjon)er det ikke mulig å seom detteer
riktig.
Skogenshøydemot den rødebebyggelsener ikke på noen måtedefinert eller beskrevet.
Fotomontasjenpå side32 viser bebyggelsensett200 m fra land mot Bålerudbryggeog
fremstiller noengrå «hus-skygger». Vår vurderinger at dennedokumentasjon
en er svak,men
«hus-skyggene»er godt synlig (hvis man «blåser opp»bildet) og huseneer godt eksponert.
I planenvurderesfjernvirkningensom «noe forringet». Vi tør påståat detteer i bestefall
riktig, menmestsannsynligvil den væreforringet. Opplevelsenav grønnstrukturog/eller
landskapi sin fjernvirkning er feilaktig konkluderti konsekvensutredningen.
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D. Bakgrunn
Bakgrunnenfor utbyggingenpå Svartskogvar kommunensønskeom en forsiktig fortetting i
konfliktfrie områderog det ble vedtattat «Kommuneneskal kartleggeulike vernehensynpå
Bålerudfor å finne fram til konfliktfrie områderfor boligbygging»jfr. Kommuneplanen
2007-2019:s.39.
KommunenengasjerteAsplan Viak og rapporten«Kartleggingav vernehensynpå Bålerud,
datert27.02.2007viser resultatetav dettearbeidetog denneskulle leggestil grunnfor videre
arbeid.
Kartleggingenhaddefokus på fire områder;naturmiljø, landskap,kulturminnerog
kulturmiljø og friluftsliv. Ved sammenstillingav vernehensynfor de fire kartleggingstemaene
viste analysenat det ikke forelå områdersom var konfliktfri for boligbygging.
Det foreslåtteområdetble klassifisertsom «Sværtstor konflikt» og «Storkonflikt». Svært
stor konflikt resultertei at deler av områdetved fastsettelsenav reguleringsplanen
ble regulert
til LNF-formål med hensynssone
for bevaringav naturmiljø(H560_1).Områdetrundt ble
klassifisertsom stor konflikt av hensyntil kulturminnerog kulturmiljø. Dette gjaldt bådeden
øvredelenav planområdet(Framveien)og den nedredelen(Linnekastveien).
E. Trafikk
Vi vil påpekeat dagens veinett på Svartskogikke er dimensjonertfor økt trafikk. Man viser
til at det i Områdeplanenfor Bålerudskal tilretteleggefor ca. 150 nye utfartsparkerings
plasser,som grunnlagfor 12 utfartsparkeringsplasser.
I planener dissehenvisttil andre
områder.I det aktuelleområdetlangsLinnekastveienskal det opparbeideset
veiareal/veiskuldertil bilparkering.
Konsekvensanalysen
konkluderemed at trafikkbelastningenog transportbehovet
får lite
påvirkningved planen.Dettemenervi er direktefeil.

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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