
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurskog-Høland kommune - Offentlig ettersyn av kommuneplan 2018-2028 - 
Fylkesmannens uttalelse med innsigelser 
 
Vi viser til brev fra Aurskog-Høland kommune datert 29.06.2018. Saken gjelder offentlig 
ettersyn av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Frist for uttalelse er 25.09.2018.  
 
Fylkesmannen mener at flere av de nye arealforslagene i kommuneplanen er vesentlig i 
strid med nasjonale og regionale føringer for areal og transport. Noen av områdene er 
også vesentlig i strid med nasjonale og regionale føringer for jordvern.  På den 
bakgrunn fremmer vi innsigelse til følgende områder: 15, 28, 33, 75 og Finstadbru 
boligområde.  
 
Vi mener også at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp retningslinje R5 i 
regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som innebærer å vurdere å ta 
ut områder som ikke er i tråd med planen. Etter vår vurdering vil boligområdet på 
Lysakerjordet, to boligområder på Setskog, samt Vestrengåsen ved Momoen, være 
vesentlig i strid med regional plan. Av denne grunn mener vi at de må de tas ut av 
planen. Vi fremmer derfor innsigelse til disse områdene.  
 
Vi har videre innsigelse til parkeringsbestemmelsene. Det er ikke innarbeidet 
restriktive maksimumsnormer, og minimumsnormene er satt for høyt. De vil dermed 
være vesentlig i strid med målet om at veksten i transport skal tas med kollektiv, sykkel 
og gange, jf. Stortingets klimaforlik.  
 
Konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen er svært mangelfull. 
Kommunen bør utarbeide ny konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse før 
vedtak av planen.  
  
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget. Første del av 
uttalelsen omhandler innsigelser og merknader knyttet til temaene areal og transport, jordvern og 
konsekvensutredning/risiko- og sårbarhetsanalyse. Andre del omhandler øvrige faglige 
merknader og siste del har innspill til samfunnsdelen.  
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Fylkesmannens innsigelser og merknader- konsekvensutredning/risiko- og 
sårbarhetsanalyse, areal og transport og jordvern 
Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse 
I Forskrift om konsekvensutredninger står det i § 18 at kommuneplanens arealdel skal beskrive 
virkninger utbygging av nye områder eller vesentlig endret arealbruk i utbygde områder kan få 
for miljø og samfunn. Vi kan ikke se at dette kravet er oppfylt for kommuneplanen ettersom det 
kun er beskrevet konsekvenser på overordnet nivå for kommuneplanen. Vi anser dette som en 
saksbehandlingsfeil.  
 
Vi anser også risiko- og sårbarhetsanalysen(ROS) som svært mangelfull. Det er kun gjennomført 
en overordnet vurdering av kvikkleire, flom og skred. Flere andre risiko- og sårbarhetsforhold 
burde vært vurdert, også knyttet til de nye og eksisterende utbyggingsområder som ikke er bygd 
ut. Vi ber derfor om at det gjennomføres en mer omfattende ROS-analyse før vedtak av planen. 
Konsekvensutredning og ROS-analyse kan utarbeides samlet.  
 
En mangelfull utredning av konsekvenser innebærer et svekket beslutningsgrunnlag for 
kommunen, innbyggerne, berørte parter og offentlige myndigheter. Det vil derfor også kunne 
svekke Fylkesmannens mulighet til å ivareta nasjonale og vesentlig regionale interesser innenfor 
våre ansvarsområder. Vi mener en mangelfull konsekvensutredning er særlig uheldig når det er 
foreslått flere nye byggeområder, i områder som i dag er avsatt til landbruk-, natur-, og 
friluftslivsformål (LNF).  
 
Nasjonale og regionale føringer for areal- og transportplanlegging og jordvern 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP), 
nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og i regional plan for areal og 
transport i Oslo og Akershus skisseres et sett med planprinsipper som fremmer bruken av 
klimavennlige transportformer. I hovedsak må kommunens utbyggingsmønster styres mot 
utvikling av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget 
for kollektivtransport, sykkel og gange styrkes. Potensialet for fortetting og transformasjon bør 
være utnyttet før nye utbyggingsområder tas i bruk, jf. retningslinje 4.3 I SPR-BATP. Det er også 
et nasjonalt mål at transportveksten i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange, jf. 
Stortingets klimaforlik fra 2012.  
 
Regional plan spesifiserer hvordan de nasjonale føringene skal følges opp i regionen. I henhold 
til den regionale planen er Bjørkelangen utpekt som det prioriterte vekstområdet der minimum 80 
% av bolig- og arbeidsplassveksten skal foregå, jf. retningslinje R3. Utpeking av konkrete 
vekstområder er et helt sentralt grep i planen. Det defineres innsatsområder som skal få høyere 
tetthet av boliger og arbeidsplasser. Kollektivtilbud og investeringer knyttet til infrastruktur skal 
rettes inn mot disse vekstområdene slik at flere kan bruke miljøvennlige transportformer som 
kollektiv, sykkel og gange. I tillegg er prioritering av områder viktig med tanke på å skape 
grunnlag for attraktive steder med flere funksjoner, handel og tjenester.  
 
Resterende vekst utenfor vekstområdet skal begrenses til 20 % og bør også bygge opp under 
miljøvennlige transportformer som kollektiv, sykkel og gange (R4). I arbeidet med 
kommuneplanen er det forventet at det skal utarbeides dimensjoneringsgrunnlag for vekst (R2 og 
R3) og at områder som ikke er i tråd med den regionale planen skal vurderes tatt ut, jfr. 
retningslinje R5. Det er viktig at kommunene vurderer nye områder, men i tillegg også velger å 
ta ut områder som er i strid med regional plan, slik at revidert kommuneplan kan legge til rette 
for en vekstfordeling i tråd med regional plan.  
 



Det er forventet at det skal trekkes en grønn grense rundt vekstområdet (R8). I planen er det 
spesifisert at det ved fastsetting av grønn grense skal tas utgangspunkt i 1 km gangavstand fra 
sentralt kollektivknutepunkt i vekstområdet og gangavstander mellom funksjoner. 
 
Jordlovens § 9 stadfester et vern av dyrket og dyrkbar jord. Gjennom nasjonal jordvernstrategi 
fra 2015 har Stortinget fastsatt et mål om at omdisponering av dyrka jord i Norge innen 2020 
ikke skal overstige 4 000 dekar per år. Bakgrunnen for målsettingen er først og fremst å sikre 
tilstrekkelig jordbruksareal for varig framtidig matproduksjon, og i størst mulig grad unngå at 
matjord blir omdisponert og tatt i bruk til andre formål. Kommunenes arealdisponeringer er 
vesentlige for at Stortingets jordvernmål og mål om økt matproduksjon skal kunne nås. I tillegg 
er det fastsatt i regional plan for areal og transport at utenfor vekstområdene (avgrenset av den 
grønne grensen for vekstområdet i kommuneplanen) skal vern av jordbruksarealer gå foran vekst, 
jf. retningslinje R9. 
 
Befolkningsvekst, arealstrategi og oppfølging av regional plan for areal og transport 
I kommuneplanen er det lagt til grunn en befolkningsvekst på 2 % frem til 2028. I følge 
kommunens oversikt skal det da bo 20 095 personer i kommunen i 2028. I følge SSBs 
hovedalternativ skal det i 2030 bo 18 431 personer i kommunen, mens i henhold 
fylkeskommunens hovedalternativ bor det 20 105 personer i kommunen i 2031. Vi mener derfor 
at det er lagt til grunn en høy befolkningsvekst, over det som anses å være realistisk.  
 
I oversiktene er det også estimert boligbehov og potensialet for boligbygging. Det ligger, ifølge 
kommunen inne arealer for 4 675 boenheter, som tilsvarer omtrent 9 350 innbyggere. Dette er 
over dobbelt så mye som kommunen har behov for, basert på en høy vekstprognose, i 
planperioden frem til 2028. Kommunen argumenterer med at dette gir tydelige føringer for 
ønsket utvikling utover planperioden og frem til 2050.Vi har en klar forventning om at 
kommunen skal rullere arealdelen flere ganger før 2050, og vi kan ikke se at en slik strategi 
legger tilstrekkelige føringer for arealutviklingen i planperioden. 
 
I arbeidet med rullering av kommuneplanen er det lagt til grunn at 80 % av veksten skal fordeles 
langs kollektivaksen Aursmoen- Bjørkelangen-Løken. I planbeskrivelsen gjøres det videre rede 
for at kommunen ønsker å dele veksten likt mellom Aursmoen og Bjørkelangen (40-40-
fordeling). Arealstrategien er dermed vesentlig i strid med regional plan.  
 
Etter vårt syn er metode og dokumentasjon tilknyttet oppfølging av regional plan også 
mangelfull. Det er utarbeidet prognoser for befolkningsvekst, men det mangler 
prognoser/dimensjoneringsgrunnlag for arbeidsplassvekst. Noen boligområder er tatt ut av 
kommuneplanen, og det er positivt, men etter det vi kan se er det ikke gjort en systematisk 
gjennomgang og vurdering av områder som potensielt sett ikke er i tråd med regional plan. 
Samtidig vil vi påpeke at gjeldende kommuneplan har betydelige ubebygde boligreserver. 
Kommunen bør derfor fokusere på hvilke områder som skal beholdes og hvilke som bør tas ut.  
 
Område 15- Prestegårdsskogen- innsigelse 
Boligområde 15 er på 957 dekar og omfatter både dyrket jord og skog. Det er ikke fastsatt 
bestemmelser til området, men selv med en lav utnyttelse, vil området ha potensial for mellom 
900 og 1000 boliger. 
 
Området ligger på det nærmeste omtrent 1 km fra Aursmoen sentrum, og store deler vil være 
lenger unna på grunn av områdets størrelse. Mesteparten av området vil dermed være utenfor 
gangavstand til sentrum. Området bidrar til en vesentlig spredning av tettstedet, noe vi anser for å 



være i vesentlig strid med målet om kompakte tettsteder og retningslinje 4.2 om å legge til rette 
for miljøvennlige transportformer, jf. SPR-BATP.  
 
Innenfor dagens tettsted, definert av SSB, bor det omtrent 3 300 mennesker. Utbygging av 
Prestegårdsskogen vil kunne innebære en økning av befolkningen i tettstedet på omtrent 30 %. 
Dette er i vesentlig strid med prinsippet om at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten 
skal tas i vekstområdet Bjørkelangen og at vekst utenfor skal begrenses til vedlikeholdsvekst, jf. 
R3 og R4.  
 
Vi har foretatt en vurdering som tilsier at forslaget vil kunne medføre omdisponering av ca. 100 
dekar dyrket jord og 58 dekar dyrkbar jord. Det er forutsatt at området får vegløsning fra FV 238 
gjennom et større sammenhengende jordbruksområde. 
 
Det fremgår av planbestemmelsene at inneklemte jorder mot eksisterende bebyggelse i en 
kommende områdereguleringsplan skal beholdes som dyrka mark. På tross av denne intensjonen 
er det grunn til å tro at en så massiv utbygging vil føre til uheldig press på omkringliggende 
dyrket jord. Vegløsningen vil gå gjennom et større sammenhengende jordbruksområde og høyst 
sannsynlig føre til uheldig oppstykking. Vi mener derfor at dette forslaget er vesentlig i strid med 
nasjonale og regionale føringer for jordvern, jf. jordlovens §9, Stortingets jordvernstrategi og 
retningslinje R9 i regional plan.  
 
Vi viser også til at det er reserver for utbygging til mellom 1 000 og 2 000 boliger innenfor 
sentrumsområdet på Aursmoen (i områdereguleringsplan). Potensialet for fortetting og 
transformasjon er ikke utnyttet her, jf. SPR-BATP punkt 4.3. Når kommunen har store regulerte 
utbyggingsreserver på Aursmoen i et område hvor det primært kun skal være vedlikeholdsvekst, 
må området 15 tas ut.  
 
Område 15 er vesentlig i strid med det nasjonale målet om kompakte tettsteder og 
retningslinjene 4.2 og 4.3 i SPR-BATP, regional plans retningslinjer R3, R4, R9 og nasjonale 
føringer for jordvern, og vi fremmer derfor innsigelse.  
 
Finstadbru boligområde (innspill Finstadbru-Killingmoåsen)- innsigelse 
Det er foreslått et boligområde på 320 dekar ved Finstadbru. Ca. 160 dekar av området består av 
dyrkbar jord. Boligområdet ligger omtrent 2 km fra Aursmoen sentrum. Boligområdets størrelse 
indikerer at det vil kunne være potensial for 300 boliger i området.  
 
Forslaget bygger ikke opp under en kompakt utvikling av eksisterende tettsteder, men bidrar til 
en ytterligere tettstedspredning i kommunen. Forslaget er dermed vesentlig i strid med det 
nasjonale målet om kompakte tettsteder, og å legge til rette for miljøvennlige transportformer.  
 
Forslaget vil også være i strid med retningslinje R3 og R4 om at minimum 80 % av bolig- og 
arbeidsplassvekst skal legges til Bjørkelangen, og at veksten utenfor skal begrenses til 
vedlikeholdsvekst. Denne veksten bør også bygge opp under kollektiv, sykkel og gange. Her er 
avstanden til Aursmoen 2 km, og det er ikke gang- og sykkelvegforbindelse til Aursmoen. 
 
I tillegg vil forslaget være vesentlig i strid med jordlovens § 9 om vern av dyrkbare arealer og at 
vern av jordbruksarealer skal gå foran vekst utenfor vekstområdene, jf. retningslinje R9 i regional 
plan. Den dyrkbare jorden ligger tett på dyrkede arealer.  Arealene må derfor anses å være 
potensielle reserver for oppdyrking i fremtiden.  
 



Ettersom Finstadbru boligområde er vesentlig i strid med målet om kompakte tettsteder og 
retningslinje 4.2 i SPR-BATP, retningslinje R3, R4 og R9 regional plan for areal og transport 
i Oslo og Akershus, samt jordlovens § 9 om vern av dyrkbar jord, fremmer vi innsigelse til 
arealforslaget.  
 
Område 28- Harkerudåsen- innsigelse 
Det er avsatt et nytt område for offentlig og privat tjenesteyting på Harkerudåsen på 270 dekar. 
Området ligger omtrent 5,5 km unna Aursmoen sentrum, og på det nærmeste omtrent 500 meter 
fra busstoppet Harkerud veikryss. 
 
Verken planbeskrivelse, vedlegg til planbeskrivelsen eller bestemmelsene gjør rede for hvorfor 
det er avsatt areal til et slikt formål, bortsett fra at det kan komme større offentlige institusjoner i 
området. Arealformålet åpner for formål som barnehage, undervisning, helse- og 
omsorgsinstitusjoner og kulturinstitusjoner som alle er aktuelle ettersom det ikke er fastsatt 
konkrete bestemmelser i planen.  
 
Området ligger langt unna tettstedene i kommunen. Etableringer her vil derfor bli bilbasert og i 
vesentlig strid med målet i SPR-BATP om å skape kompakte tettsteder og legge til rette for 
miljøvennlige transportformer. 
 
Retningslinje R10 i regional plan fastsetter prinsipper for rett virksomhet på rett sted. 
Arbeidsintensive virksomheter, definert som høy tetthet av arbeidsplasser eller mange besøkende 
kunder, bør ha sentral lokalisering tettstedsstrukturen, god kollektivtilgjengelighet og mange 
innbyggere i gang- og sykkelavstand. Vi anser at offentlig og privat tjenesteyting åpner opp for 
arbeidsintensive virksomheter. Forslaget bryter også med flere av prinsippene i retningslinje R10. 
Det er ikke mange innbyggere i nærheten av området, som ligger usentralt i forhold til 
tettstedstrukturen i Aurskog-Høland.  
 
Vi anser at område 28 er vesentlig i strid med SPR-BATP, og med retningslinje R10 i regional 
plan for areal og transport. Vi fremmer derfor innsigelse til forslaget.   
 
Område 33- Lieråsen boligområde- innsigelse 
Det er foreslått et nytt boligområde på 75 dekar ved Lierfoss som en utvidelse av et boligområde 
på omtrent 20 eneboliger. Lierfoss er ikke definert som et tettsted og det er ingen funksjoner for 
handel og arbeidsplasser i nærområdet. Skolen ligger også et stykke unna. Boligområdet vil bli 
bilbasert og vil ikke bygge opp under de nasjonale føringene om å skape kompakte byer og 
tettsteder og legge til rette for miljøvennlige transportformer, jf. SPR-BATP. Området er også 
vesentlig i strid med R3 og R4 i regional plan, og kan ikke betegnes som vedlikeholdsvekst. 
Retningslinje R4 er tydelig på at utvikling utenfor vekstområdene bør bygge opp under kollektiv, 
sykkel og gange.  
 
Område 33 er vesentlig i strid med målet om kompakte tettsteder og retningslinje 4.2 i SPR-
BATP, samt retningslinje R3 og R4 i regional plan, og vi fremmer derfor innsigelse til 
området.   
 
Bjørkelangen og område 75- innsigelse 
I Bjørkelangen er det tegnet en grønn grense rundt vekstområdet, jf. regional plan. Vi kan 
imidlertid ikke se at metode og resultat er dokumentert, jf. R8 i regional plan. I henhold til 
regional plan skal fastsetting av grønn grense ta utgangspunkt i 1 km fra sentralt kollektivt 
knutepunkt. Vi kan ikke se at denne føringen er lagt til grunn. Vi stiller oss kritisk til at 



Festningsåsen er lagt innenfor grønn grense. På det nærmeste ligger Festningsåsen omtrent 2 km 
fra busstoppet ved Tusenårsparken, som ligger helt sentralt i Bjørkelangen, og 1,5 km fra 
Bjørkelangen stasjon, som ligger mer i utkanten av Bjørkelangen sentrum.  
 
Kommunen bør derfor innarbeide en ny grense rundt vekstområdet med utgangspunkt i 1 km fra 
sentrum. Vi kan ikke legge til grunn den grønne grensen kommunen har utarbeidet i 
kommuneplanen. Grønn grense for andre tettsteder kan heller ikke legges til grunn ettersom 
det i henhold til regional plan kun er ett vekstområde i kommunen.  
 
Det er også foreslått en utvidelse av Festningsåsen på omtrent 70 dekar (75), samt nytt 
boligområde ved Eidsverket. Området 75 ligger på det nærmeste omtrent 2 km fra Bjørkelangen 
sentrum. Som nevnt anser vi at dette er utenfor vekstområdet Bjørkelangen. Boligområdet vil i 
stor grad bli bilbasert og bygger dermed ikke opp under målet om kompakte tettsteder og 
miljøvennlige transportformer, jf. SPR-BATP. Vi anser også at området vil være i vesentlig strid 
med regional plan retningslinje R3 og R4. Områdets omfang med 70 boliger er betydelig. 
Vedlikeholdsveksten må forbeholdes andre tettsteder i kommunen.  
 
Området 75 er vesentlig i strid med SPR-BATP og retningslinje R3 og R4 i regional plan for 
areal og transport, og vi fremmer derfor innsigelse til forslaget.  
 
Eidsverket ligger på det nærmeste omtrent 1 km fra sentrum. Vi mener området ikke følger 
prinsippet om grønn grense og kompakt utvikling av Bjørkelangen. Vi fraråder derfor forslaget. 
 
Nye og eksisterende boligområder, i og ved andre tettsteder i kommunen 
Det er ikke gjort en systematisk og helhetlig vurdering av områder som ikke er i tråd med mål, 
strategier og retningslinjer i den regionale planen, jf. R5.  
 
Vi har ingen tallfestede vurderinger fra kommunen om boligpotensialet for de ulike områdene, 
eller en vurdering av områdenes betydning for å begrense utbygging utenfor det prioriterte 
tettstedet til 20 %. Våre vurderinger baserer seg derfor på hva vi anser for å være i tråd med 
føringer for vedlikeholdsvekst, retningslinje R4 og hvordan kommuneplanen kan bygge opp 
under miljøvennlige transportformer som kollektiv, sykkel og gange. I tillegg har vi vurdert om 
eksisterende områder strider mot føringer om vern av dyrket jord foran vekst, jf. retningslinje R9.  
 
Vi har lagt til grunn for våre vurderinger at kommunen skal kunne ha noe vedlikeholdsvekst i 
alle tettsteder. 
 
Boligområde på Lysakerjordet- innsigelse 
Fylkesmannen fremmet i brev datert 21.06.2018 innsigelse til reguleringsplan for Lysakerjordet. 
Ved varsel om oppstart av denne planen var vi tydelig på at vi forventet at området ble vurdert 
tatt ut i forbindelse med kommuneplanrulleringen. Kommunen valgte å se bort fra merknadene 
og fremmet reguleringsplanen før kommuneplanens arealdel ble lagt ut til offentlig ettersyn.  
 
Vi begrunnet innsigelsen med at utvikling av Lysakerjordet er vesentlig i strid med regional 
plans vekstfordelingsprinsipp (R3 og R4) og nasjonale og regionale føringer (R9) for jordvern. 
Vi understreket at en opprettholdelse av området må dokumenteres å være i tråd med 
retningslinje R3 og R4.  
 



Vi kan imidlertid ikke se at kommunen har vurdert området i planforslaget eller at det foreligger 
ny informasjon som tilsier at dette kan dokumenteres. Vi fremmer derfor også innsigelse til 
boligområdet i arealdelen.  
 
Setskog- innsigelse- Blaker og boligområde ved Butjernkollen 
Kommunen har valgt å beholde tre uregulerte boligområder ved Setskog. Det er få handels-, 
service- og tjenestetilbud i området, og rutebusstilbudet er svært begrenset. Vi kan ikke se at 
noen av boligområdene har vært gjenstand for en vurdering etter retningslinje R5 i regional plan. 
Det største feltet som ligger nærmest Setskog sentrum er på 91 dekar og ligger under 1 km fra 
dagligvarebutikken på Setskog. Boligområdene Blakstad (40 dekar) og et fremtidig boligområde 
ved Butjernkollen på 18 dekar ligger henholdsvis omtrent 1,4 km og 2,2 km langs fylkesvegen 
fra dagligvarebutikken.  
 
Disse boligområdene vil samlet sett overstige det som må anses å være vedlikeholdsvekst knyttet 
til Setskog. De to sørlige områdene bygger heller ikke opp om den eksisterende bebyggelsen mer 
sentralt i Setskog. Dette er etter vår vurdering vesentlig i strid med retningslinje R4.  
 
Boligområdet Blaker og området ved Butjernkollen er vesentlig i strid med retningslinje R3 og 
R4 i regional plan. Vi fremmer derfor innsigelse til disse områdene. Kommunen vil fortsatt ha 
et betydelig areal for boligbygging på Setskog, og det er også avsatt områder for LNF-spredt 
rundt Setskog.  
 
Boligområder på Løken og Momoen - innsigelse Vestrengåsen 
Kommunen har valgt å opprettholde to større uregulerte boligområder, samt noen mindre 
områder ved tettstedene Løken og Momoen. Det er også tatt inn et mindre, nytt område: nr.90. 
Tettstedene ligger så nært hverandre at kommunen bør foreta en samlet vurdering av behovet for 
å opprettholde disse boligområdene.  
 
De to største uregulerte enkeltområdene er Ringneshagan og boligområde ved Vestrengåsen. 
Ringneshagan er omtrent 110 dekar. Av dette er 15 dekar dyrket jord og store deler består av 
dyrkbar jord omkranset av større sammenhengende arealer dyrket jord. Av landbrukshensyn bør 
området vurderes tatt ut eller reduseres.   
  
Det største boligområdet ved Momoen, ved Vestrengåsen (omtrent 60 dekar og har navnet ) har 
et omfang som overstiger naturlig vedlikeholdsvekst. Området ligger også 1,3 km fra 
dagligvarebutikken på Momoen og omtrent 4 km fra Løken. Vi mener derfor at området er 
vesentlig i strid med retningslinje R3 og R4 og dermed må tas ut.  Vi fremmer derfor innsigelse 
til dette boligområdet.  
 
Området 90 inneholder en barnehagetomt som ønskes omdisponert til kombinert bolig/lekeplass. 
Vi antar at dette dreier seg om et ubebygd areal klassifisert som mindre lettbrukt dyrket jord i 
sørenden av feltet som det på sikt kan være vanskelig å opprettholde driften av. Vi anbefaler 
imidlertid at det blir tilbakeført til LNF. 
 
Hemnes 
Ved forrige kommuneplanrullering ble våre innsigelser brakt inn for Miljøverndepartementet. 
Departementet godkjente i vedtak datert 15. juli. 2013 Torpåsen boligområde(152 dekar). 
Forutsetningen var at kommunen ved neste revisjon av kommuneplanen reduserer det samlede 
omfanget av boligområder ved Hemnes i tråd med forventet befolkningsvekst.  
 



I planforslaget er Torpåsen tatt ut. Kommunen har imidlertid beholdt og utvidet boligområdet 52 
(Løkka) med omtrent 10 dekar, lagt inn nytt område 43, ved Trinbergåsen med 26 dekar, og 
område 84 og 93. I tillegg er det lagt inn et boligområde ved Hemnes sykehjem, som ikke har 
nummerering i plankartet.  
 
Utvidelsen av Trinbergåsen omfatter skogsmark som grenser til dyrket jord. Erfaringsmessig vil 
nærhet mellom bolig- og tun på landbrukseiendommer kunne skape interessekonflikter og 
restriksjoner for landbruksvirksomheten. Vi anser også at de fremtidige boligområdene på 
Hemnes samlet sett overstiger det som må anses å være vedlikeholdsvekst. Området 52 ligger 
også mer enn 1 km fra Hemnes sentrum. Vi fraråder videreføringen og utvidelsen av område 52 
og nytt område 43 og 93.  
 
Boligområdet ved Hemnes sykehjem er i gjeldende kommuneplan og reguleringsplan avsatt til 
friområde. I henhold til retningslinje 4 a) i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen skal kommunen vurdere konsekvenser for barn og unge i 
plansaksbehandlingen. Retningslinje 5d) peker også på at ved omdisponering av arealer som i 
planer er avsatt til fellesareal eller friområde, og som er i bruk eller er egnet for lek, skal det 
skaffes fullverdig erstatning. 5 d) innebærer ikke at ethvert slikt areal alltid vil kreve 
erstatningsareal, men kravet må vurderes opp mot de øvrige kravene til lekeareal i retningslinjen.  
 
Skogsområdet er omkranset av boliger og ser ut for å være egnet til lek. Vi kan ikke se at 
kommunen har vurdert konsekvenser for barn og unge, jf. retningslinje 4a, og vurdert om arealet 
vil kreve erstatningsareal, noe vi anser som en saksbehandlingsfeil som må rettes opp. I 
vurderingen må det legges til rette for medvirkning fra barn og unge i nærområdet. Vi vil sterkt 
fraråde kommunen å omdisponere arealet før det er gjennomført medvirkning fra barn og 
unge, og gjort vurderinger av krav om erstatningsareal.  
 
LNF-spredt 
I gjeldende kommuneplan ligger det inne store områder med LNF-spredt. Bestemmelsene åpner 
for at det kan bygges 15 boliger i året på bestemte vilkår. I løpet av en tiårsperiode kan det 
dermed, i henhold til disse bestemmelsene, bygges 150 boliger.  
 
Kommunen har valgt å opprettholde områdene og bestemmelsene for LNF-spredt, men de er ikke 
vurdert opp mot regional plans føringer. Kommunen bør vurdere å ta bort hele eller deler av 
området for LNF-spredt, eller lage mer restriktive bestemmelser. Utbygging i områdene vil være 
bilbasert og ikke være i tråd med retningslinje R4 i regional plan.  
 
Vi fraråder derfor arealformål og bestemmelser for LNF-spredt som foreslått. Omfanget bør 
etter vår vurdering begrenses til fem boliger i året, slik det var foreslått tidligere i arbeidet med 
kommuneplanens arealdel.  
 
Parkeringsbestemmelser- innsigelse 
Et av de mest effektive grep som kommunene kan gjøre for å stimulere til miljøvennlige 
transportformer og redusere bilbruken, er å fastsette restriktive maksimumsnormer for 
bilparkering, spesielt for arealformål som er definert som arbeidsintensive, jf. R10 i regional 
plan. Det er et nasjonalt mål at veksten i transport i storbyområdene skal tas med kollektiv, 
sykkel og gange, jf. Stortingets klimaforlik fra 2012.  
 
Kommunen har videreført bestemmelser som bare angir minimumskrav, ikke maksimumskrav 
som bør innføres for å bidra til at nasjonale mål kan nås. Minimumskrav knyttet til arealformål 



med arbeidsintensiv virksomhet som kontor og handel, er satt høyt. Dette vil stimulere til bilbruk 
fremfor bruk av miljøvennlige transportformer.  
 
Stortingets klimaforlik kom etter at forrige kommuneplan ble lagt ut på høring. Føringene tilsier 
derfor at nye parkeringsnormer må utarbeides. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 
parkeringsbestemmelsene for kontor, dagligvarehandel og annen detaljhandel. Det må også 
innarbeides restriktive maksimumskrav til parkering.    
 
Vi viser til parkeringsnormer i gjeldende kommuneplan for Vestby for kontor og forretning som 
et eksempel. Dersom disse kravene innarbeides for respektive arealformål som 
maksimumsnormer, vil det være akseptable normer for oss.  Kommunen kan gjerne ta kontakt 
med Fylkesmannen for videre veiledning dersom det er behov.  
 
Øvrige merknader til arealdelen 
Jordvern og areal og transport 
Næringsområdet 79 og 43 
Det er avsatt to større nye næringsområder i planforslaget, 79 og 43. Område 43 består av 48 
dekar skogsmark av høy bonitet som er klassifisert som lett dyrkbar jord og ligger i forlengelsen 
av lettbrukt dyrket jord.  Arealbehovet på 48 dekar er ikke dokumentert. Det framgår ikke om 
alternative områder er vurdert. Vi fraråder derfor at område med dyrkbar jord tas med i planen. 
For øvrig består område 79 består av høybonitets skogsmark som grenser til dyrket jord i vest og 
sør. Et parti med dyrket og dyrkbar jord sør i feltet bør vurderes tilbakeført til LNF. 
 
Det er ikke fastsatt konkrete bestemmelser til næringsområdene. Formålet næring kan i 
utgangspunktet åpne for ulike virksomheter, også arbeidsintensive. Slike virksomheter bør ikke 
tillates her. Områdene ligger utenfor tettstedsentrene og vil bli bilbasert. Det bør derfor settes 
bestemmelser i kommuneplanen som sikrer at rett virksomhet kommer på rett sted, jf. 
retningslinje R10 i regional plan for areal og transport.  
 
Dersom det ikke fastsettes bestemmelser i tråd med disse prinsippene, forutsetter vi at 
reguleringsplaner vil sikre rett virksomhet på rett sted.   
 
72 - Blakstad næringsområde 
Området ser ut til å være plassert i tilknytning til en jordteig på ca. 10 dekar med jord av svært 
god jordkvalitet. Forslaget medfører også omdisponering av et noe mindre areal med lettbrukt 
dyrkbar jord. Siden formålet ikke er beskrevet utover at det skal avsettes til næring er det 
vanskelig å vurdere samfunnsinteresser opp mot landbruksinteresser, og rammer for bruken av og 
eventuelt tilbakeføring av arealet til landbruksformål. 
 
Vikodden bruk 
Vikodden bruk er avsatt til eksisterende næring, mens i gjeldende kommuneplan er området 
primært avsatt til LNF-spredt. Vi forutsetter at det ikke planlegges for nye virksomheter i 
området.  
 
4 - Ilebekkgropa massedeponi 
Forslaget innebærer en utvidelse av eksisterende massedeponi. Utvidelsen berører skogsmark 
med høy bonitet, og store deler av området er klassifisert som lettbrukt dyrka jord som grenser til 
fulldyrka jord. Vi forutsetter at det i forbindelse med regulering blir vurdert å sikre dyrkbar jord 
til jordbruksformål.  
 



Storulykkevirksomheter 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har som mål at alle 
storulykkevirksomheter skal avmerkes med hensynssoner for fare, for å unngå uheldig utvikling 
rundt virksomhetene. I Aurskog-Høland kommune er det to storulykkevirksomheter. Deres 
farepotensial er ikke vurdert, og områdene er ikke avmerket med hensynssoner, eventuelt med 
tilhørende bestemmelser. Vi ber derfor om at disse virksomhetene sikres med hensynssoner og 
eventuelle bestemmelser. Kommunen kan ta kontakt med oss for en dialog om dette.   
 
Naturmangfold 
I rapporten Kartleggingsstatus for viktige naturtyper i Oslo og Akershus er Aurskog-Høland 
betegnet som ufullstendig/lite kartlagt. Kommunen har foreslått flere nye utbyggingsområder, og 
ifølge planbeskrivelsen er det gjort en undersøkelse i naturbase og artskart for områdene, og ikke 
funnet noen konflikter med viktige naturverdier. Ettersom kommunen er ufullstendig/lite 
kartlagt, bør det gjøres flere vurderinger av behovet for kartlegging. Det kan være viktige 
naturverdier i de foreslåtte områdene. Dersom nye utbyggingsområder blir vedtatt, vil det derfor 
være viktig at behovet for kartlegging vurderes grundig på reguleringsplannivå.  
 
Klimatilpasning 
I punkt 1.6 bør det nevnes at treleddstrategien skal legges til grunn for overvannshåndtering. 
Denne innebærer at overvann først skal infiltreres, deretter fordrøyes og til sist avledes trykt til 
åpen resipient.   
 
Forurensning/Massehåndtering 
Planretningslinjene i Regional plan for masseforvaltning i Akershus sier at kommuneplanen bør 
ta opp spørsmål knyttet til håndtering av overskuddsmasser. Aktuelle arealer for mellomlager, 
behandling, massemottak og deponi bør vurderes ut fra områdets egnethet, og miljø- og 
samfunnsmessige konsekvenser. Aurskog-Høland kommune har i den forbindelse lagt inn 
områder som mulige massemottak. 

Overskuddsmasser er avfall, og håndteringen styres av forurensningsloven § 32. Den som 
produserer næringsavfall skal sørge for at avfallet blir brakt til lovlig avfallsanlegg eller 
gjennomgår gjenvinning. Rene naturlige masser bør gjenvinnes i så stor grad som mulig. 

Områder med behov for masser bør kartlegges. Mellomlager og deponier som innebærer 
vesentlige terrenginngrep, eller som tar imot andre typer overskuddsmasser enn rene, naturlige 
masser, skal avklares i kommuneplanen og reguleres. Områder til utfyllingsformål skal ha et reelt 
behov for masser. Utfyllinger bør være tilstrekkelig miljørisikovurdert. Områdestabilitet, 
jordvern, matproduksjon, kulturlandskap, naturmangfold, klimautslipp, trafikkbelastning og 
forurensningsfare er temaer som må vurderes grundig og i sammenheng. Det må gjøres en 
vurdering av om utfyllingen trenger tillatelse etter § 11 i forurensingsloven. 

Det fremkommer ikke hvilke typer masser som er aktuelle i områder avsatt til massedeponi. Vi 
har derfor ikke vurdert arealenes egnethet og risiko for forurensning. Vi anbefaler at det 
tydeliggjøres hvilke typer masser som skal tillates i områdene. Hvis en utfylling medfører fare 
for forurensning eller forsøpling er det nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. 
§ 7.  

Vi anbefaler at områder med forurenset grunn innarbeides i kommuneplanens arealdel enten med 
passende arealformål eller som hensynssone av typen sikrings-, støy- og faresone jf. pbl § 11-8 
punkt a.  



 
Fylkesmannens innspill til samfunnsdelen 
Folkehelse 
Det er utarbeidet et oversiktsdokument over helsetilstand og flere av de tiltak som planlegges 
gjenspeiles i de utfordringene kommunen står overfor. Kommunen har stor oppmerksomhet rettet 
mot økende sosiale og økonomiske forskjeller, særlig barnefamiliers levekår, og er opptatt av at 
alle skal inkluderes og kunne mestre livet. Det er vedtatt en egen plan mot rus og avhengighet, en 
handlingsplan mot vold i nære relasjoner, samt at boligsosialplan skal revideres. Dette er positivt.  
 
Kommunen vil vektlegge tverrfaglig samhandling og tjenesteinnovasjon, samt prioritere 
forebygging i et livsløpsperspektiv ved å komme tidlig inn i et forløp. Vi støtter dette, som også 
er i tråd med regjeringens satsning på å følge opp utsatte barn og unge. Vi etterlyser imidlertid en 
mer konkret beskrivelse av helsestasjons- og skolehelsetjenesten sine viktige oppgaver og tilbud, 
og vil tilrå at disse tjenestene får plass i den reviderte planen for helse- og rehabilitering. 
Samtidig savner vi forebyggende kostholds- og tobakksforebyggende tiltak.  
 
Klima og vannmiljø 
Samfunnsdelen bør omfatte en vurdering av om klimaendringene vil påvirke utfordringer, mål og 
strategier som kommunen har fastsatt innenfor kritisk infrastruktur m.v i og ved Aursmoen og 
Bjørkelangen. Med hensyn til vannmiljø og forurensning savnes fokus på Haldenvassdraget der 
kommunen som oppstrøms har stor betydning for vannkvaliteten i vassdraget nedstrøms. Det skal 
på sikt oppnås god økologisk vannkvalitet. Dette bør fremheves som mål for forvaltning av 
vassdragene. 
 
Oppsummering og konklusjoner 
Fylkesmannen mener at flere av de nye arealforslagene i kommuneplanen er vesentlig i strid med 
nasjonale og regionale føringer for areal og transport. Noen av områdene er også vesentlig i strid 
med nasjonale og regionale føringer for jordvern.  På den bakgrunn fremmer vi innsigelse til 
følgende områder: 15, 28, 33, 75 og Finstadbru boligområde.  
 
Vi mener også at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp retningslinje R5 i regional 
plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Etter vår vurdering vil boligområdet på Lysaker, 
to boligområder på Setskog, samt Vestrengåsen ved Momoen, være vesentlig i strid med regional 
plan. Av denne grunn mener vi at de må de tas ut av planen. Vi fremmer derfor innsigelse til 
disse områdene. Vi har videre innsigelse til parkeringsbestemmelsene. Det er ikke innarbeidet 
restriktive maksimumsnormer, og minimumsnormene er satt for høyt. De vil dermed være 
vesentlig i strid med målet om at veksten i transport skal tas med kollektiv, sykkel og gange, jf. 
Stortingets klimaforlik.  
 
Konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen er svært mangelfull. Kommunen bør 
utarbeide ny konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse før vedtak av planen.  
 
Med hilsen 
 
 
Morten Ingvaldsen Ellen Lien  
landbruksdirektør fungerende fylkesmiljøvernsjef 
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