Den arealnøytrale
v kommunen –
hvorfor og hvordan?
Kommuneplankonferansen 2022

Nordre Follo kommune
• I Viken rett sør for Oslo

• Ny kommune fra 2020
(tidl. Ski og Oppegård)
• 203 km2

Dyrka mark, marka, 6 km kystlinje ved Bunnefjorden

• 61 032 innbyggere 1.1.2022
• Utbyggingspress 1% vekst per år

• 10 + ½ jernbanestasjoner
• 11 min fra Ski til Oslo S

• Hvorfor mål om arealnøytralitet?
Bakgrunn
• Hvordan har i valgt å jobbe?
Koblet mot rullering av KPA

• Litt «metode»
Vurdering av ubebygde arealer,
økologisk kompensasjon og nullpunkt
for arealnøytralitet i
kommuneplanarbeidet

Vi jobber med rullering av KPA og starter ikke på bar bakke
Gjeldende kommuneplan vedtatt i kommunestyrene i Ski
og Oppegård i mai/juni 2019:
▪

Felles arealstrategier og prinsipper for
utbyggingsmønster

▪

I all hovedsak felles planbestemmelser i arealdelen for
hver av de geografiske områdene

Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier
vedtatt (på nytt) av kommunestyret i Nordre Follo 12.12.2019
Skal gjelde for kommunestyreperioden.

Satsingsområder og arealstrategier fra samfunnsdelen danner grunnlag
for rullering av arealdelen
-

-

prioritering av vekst i Ski og på Kolbotn og i
gangavstand fra jernbane og områder med
høyfrekvente bussruter
«innenfra og ut»-strategi
markagrensen ligger fast
sikre blågrønne strukturer og økologiske
funksjonsområder
nullvisjon for tap av matjord

Mål om arealnøytralitet i arealdel Ski og arealdel
Oppegård

Mål om arealnøytralitet i
gjeldende arealdel(er)
• Være arealnøytral kommune utenfor dagens
bebygde områder, dvs. gjenbruke og fortette
områder som allerede er utbygd framfor å
bygge ned natur.
• Sikre at arealnøytralitet skal gjelde for alle
naturområder innenfor områder regulert til
bebyggelse, slik at alle skogholt,
hundremeterskoger og parker ikke endres.
Foto: Kjersti Gram Andersen

Naturkrise og klimakrise
Erkjennelse av at:
• naturgoder og artsmangfold trues av arealbruk og
klimaendringer.
• det å unngå nedbygging også er et viktig klimatiltak.
• ubebygde områder gir viktige økosystemtjenester

-

matproduksjon

-

rekreasjon

-

naturmangfold

-

økologiske funksjonsområder

-

overvannshåndtering

-

binding av CO2

• arealer er ikke en fornybar ressurs og ikke kan
håndteres som et (nesten) gratis gode.

Utbyggingsmønster som reduserer bilbruk
og bidrar til arealeffektivitet

Tre grep for å oppnå arealnøytralitet
1.

Vurdere alle ubebygde arealer i kommuneplanen på nytt

12 områder med boligformål i gjeldende plan vurderes.
2.

Vurdere alle nye forslag om endring av arealformål opp
mot arealnøytralitet og «10-minuttersbyen».
Dette har vi gjort gjennom en siling av innsendte forslag:
bare 12 av 42 innsendte forslag skal konsekvensutredes
videre, resten er avvist tidlig i prosessen.

3.

Planbestemmelser med krav om økologisk kompensasjon
og matjordplan ved nedbygging av natur og dyrka mark.

Arealstrategier i vedtatt samfunnsdel danner grunnlag rullering av
kommuneplanens arealdel

-

prioritering av Ski og Kolbotn og gangavstand fra jernbane og
områder med høyfrekvente bussruter

-

«innenfra og ut»-strategi, vedlikeholdsvekst i små tettsteder

-

markagrensen ligger fast

-

sikre blågrønne strukturer og økologiske funksjonsområder

-

nullvisjon for tap av matjord

Mål om arealnøytralitet fra arealdel Ski og arealdel Oppegård

Grovsiling og vurdering av utbyggingsområder som er ubebygde

•Oppsummering
(kvalitet og funksjon)

•Verdi

•Anbefaling

Økologisk kompensasjon – hvis nedbygging ikke er til å unngå
Oppretting, gjenskaping eller restaurering. Ikke lenger gratis å bygge ned natur og dyrka og dyrkbar jord.
To praktiske tilnærmingsmåter:

Økokonto

Arealbank
•

Oversikt over restaurerbar natur i kommunen.

•

Naturverdier regnes om til økopoeng.

•

Direkte transaksjon, uten økonomisk omregning.

•

Økopoengene omregnes til økonomisk pris.

•

Omfanget begrenses av tiltakets naturinngrep.

•

•

Konkret, håndfast oppgave for tiltakshaver.

Kan f.eks. gi mulighet for å realisere større og
dyrere restaureringsprosjekter.

•

Setter prislapp på noe som i utgangspunktet ikke
kan prissettes.

Arealnøytralitet – nullpunktet drøftet i politisk verksted for KST 10. mars
Alternativ 1 – utgangspunkt i ny kommuneplan 2023
• Nullpunkt i regnskapet for Nordre Follo settes ved vedtak av ny arealdel av
kommuneplanen i 2023. Ubebygde arealer avsatt til utbyggingsformål i ny kommuneplan
har da vært vurdert opp mot arealnøytralitet og regnes som allerede utbygd i regnskapet.
• «Amnesti» for de ubebygde områdene som beholdes fra gammel kommuneplan – etter en
vurdering av hvilke naturverdier områdene har.
Alternativ 2 – utgangspunkt i dagens arealbruk
• Nullpunktet i regnskapet for Nordre Follo settes ved reell arealbruk per i dag. Ubebygde
arealer som videreføres med utbyggingsformål, samt forslag til nye ubebygde arealer som
blir lagt inn med utbyggingsformål, må kompenseres for å opprettholde arealnøytralitet.
• Ingen «amnesti» for de ubebygde områdene som beholdes fra gammel kommuneplan.

Arealregnskap for
samferdselstiltak
Ny Østre linje – jernbane
Ny trase for E18 mot
Stockholm
=
netto nedbygging av omlag
200 dekar dyrka mark
+ andre ubebygde arealer

Arealnøytralitet – til ettertanke for våre folkevalgte
• Nordre Follo er (nesten) først i løypa
• Staker ut nasjonal politikk som ikke har vært lagd før!
• Mye (positiv) oppmerksomhet!
• Manges øyne er rettet mot Nordre Follo
• Har gått høyt ut.
• Allerede vist at det er reell vilje bak vedtaket.
• Ikke i mål ennå – mye arbeid og avklaringer gjenstår.
• Store muligheter, men også stort ansvar.
• Definere og konkretisere hva arealnøytralitet vil si i
praksis.
• Fra ord til handling!

Vi legger ut forslag til ny kommuneplan på
høring høsten 2022
Forventer endelig vedtak i mars 2023

Takk for at du fulgte med
- og følg med videre!

