PLANINITIATIV
Detaljregulering av NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand
i Vestby kommune og Frogn kommune

23.10.2018
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a. Formålet med planen
NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand ligger i dag i uregulert område i Vestby og Frogn
kommuner. Hensikten med planarbeidet er å regulere området slik at nødvendige ombyggingstiltak
for forskningsaktiviteten kan gjennomføres med forutsigbarhet både for NIVA og kommunene.
Forskningsstasjonen ligger der den har gjort siden 1978 og planarbeidet har ikke til formål å endre
dagens situasjon vesentlig. Formålet er å gi mulighet for ombygginger og endringer av bygninger,
installasjoner og anlegg som utløses av nye behov i forskningsaktiviteten.
Om NIVA
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et nasjonalt forskningsinstitutt organisert som en stiftelse
med regionavdelinger og datterselskaper. Stiftelsen NIVA er morselskap i NIVA-konsernet som
omfatter de heleide datterselskapene Akvaplan-niva AS, NIVA Chile SA, NIVA-Tech AS og NIVA China
Ltd.
NIVA er Norges fremste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål knyttet til vann i elver,
innsjøer, fjorder, kystnære farvann, havet og urbane områder. NIVA kombinerer forskning,
overvåking, utredning, problemløsning og rådgivning, og instituttet arbeider på tvers av fagområder.
NIVAs forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde og spisskompetanse innen mange
viktige områder. Instituttet har en god forskningsinfrastruktur med laboratorier og storskala
forskningsstasjoner, og en organisering med regionavdelinger og datterselskaper som gir nærhet til
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marked, kunder og samarbeidspartnere. NIVA har et utstrakt faglig samarbeid nasjonalt og
internasjonalt.
Stiftelsen NIVA har hovedkontor i Oslo, regionavdelinger i Bergen, Grimstad og Hamar, en
forskningsstasjon på Solbergstrand ved Drøbak og en landfilial i København registrert som NIVA
Danmark.
Om forskningsstasjonen på Solbergstrand
I 1958 ble det bygget et privat anlegg på Solbergstrand for å produsere fisk. Driften opphørte, og
NIVA kjøpte anlegget i 1978. NIVA har siden drevet aktivitet her nå i 40 år.
Forskningsstasjonen på Solbergstrand gjennomfører eksperimenter innen marinøkologi,
sedimentforskning og akvakultur. Stasjonen har også internasjonalt unike fasiliteter for testing og
sertifisering av teknologi for rensing av ballastvann. Stasjonen har 23 sjøvannsbassenger i glassfiber
og betong med 26 til 800 m3 vannvolum. Det er flere mindre forsøksanordninger på land, alle bygget
for å kunne forske på økosystemer, både ferskvann og marint. Det er også sjøledninger for inntak av
sjøvann på bunnen utenfor stasjonen. Disse gjør at stasjonen kan tilby ulike sjøvannskvaliteter
tilpasset forskningsprosjektene. Stasjonen har 10 laboratorier for forsøks- og analysevirksomhet,
deriblant et godkjent smittelaboratorium for fisk og et spesiallaboratorium for arbeid med
radioaktive sporstoffer (sistnevnte er for tiden ikke i bruk). To velutstyrte verksteder, kjøkken og
møterom for 24 personer er også tilgjengelig ved stasjonen.
Solbergstrand huser eksperimenter innen hardbunnsfjære, brakkvannssystemer, tang- og
taresamfunn, bløtbunnssedimenter fra rene og forurensede områder, pelagiske samfunn fra de øvre
vannlag, et større system for å etterligne blandsoner i elver og testing av vannbehandlingssystemer.
Ved forskningsstasjonen kan NIVA simulere naturlige miljøforhold som strøm, bølger, vannkvalitet og
økologisk samfunnsstruktur.
NIVA stiller rom og arealer til disposisjon for forskningsprosjekter initiert av næringsliv, forsknings- og
utviklingsmiljøer.

b. Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor
planområdet
Om planområdet
Forskningsstasjonen ligger på Solbergstrand, på begge sider av grensa mellom Vestby kommune og
Frogn kommune, se Figur 1.
•

•

Forskningsstasjonen eier selve anlegget, men er ikke grunneier. NIVA langtidsfester areal på
følgende eiendommer: Vestby kommune: Gnr/bnr 40/49. Grunneier: Cema Invest AS (heleid
av Cecilie H. Mæle og Marius Mæle), Kirkeveien 30, 1400 Ski.
Frogn kommune: Gnr/bnr 8/73. Grunneier: Espen Nedresagen Jørstad, f. 18.03.79, Lasse
Jørstad, f. 12.04.84 og Morten Jørstad, f. 02.10.52, sistnevntes adresse er Kolbotnveien 36,
1410 Kolbotn.

Arealet NIVA disponerer på disse to eiendommene omtales heretter som planområdet.
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Adresse er Mølleveien 2, 1449 Drøbak.

Figur 1 Oversiktskart over beliggenhet i Vestby og Frogn kommuner. Planområdet er markert med blått tall 1. Kartkilde:
GuleSider pr 7.8.2018.

Om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet
Planarbeidet forventes ikke å få virkning utenfor planområdet utover det som er i dag. Dette er
nærmere beskrevet i dette planinitiativet.

c. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
Planområdet er i dag bebygd med ulike bygninger og installasjoner. Se flyfoto Figur 2.
•
•
•
•
•

Stasjonen har 23 sjøvannsbassenger i glassfiber og betong med 26 til 800 m 3 vannvolum.
Flere mindre forsøksanordninger på land, alle bygget for å kunne manipulere med kontrollerte
marine økosystemer.
På sjøbunnen utenfor stasjonen er det vannledninger for henting av vann. Tidligere har det også
vært noen mindre installasjoner for forsøk på sjøbunnen, men ingen slike prosjekter pågår nå.
10 laboratorier for forsøks- og analysevirksomhet, deriblant et godkjent smittelaboratorium for
fisk og et spesiallaboratorium for arbeid med radioaktive sporstoffer (ikke i bruk pr i dag).
To velutstyrte verksteder, kjøkken og møterom for 24 personer

Arealet har for øvrig brygge/kai, pumpehus, arealer for lagring av diverse utstyr og en molo, se Figur
3 og Figur 4.
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Figur 2 Flyfoto som viser dagens bebyggelse i og nær planområdet. Kilde: Miljøstatus pr 2.8.2018.

Figur 3 Brygge for småbåter til drift og forskningsaktivitet.

Figur 4 Deler av bygningsmassen sett fra kaia.

Framover vil det i all hovedsak være behov for å fortsette driften slik den pågår i dag. Det er
imidlertid en del moderniseringsbehov, og i sammenheng med renovering og ombygging kan det bli
strukturelle endringer på bygningsmassen, behov for riving og/eller påbygging eller liknende. Det kan
også bli behov for å bygge inn noen av de eksisterende åpne lagerområdene på vestsiden (sjøsiden)
av bygningen. Forskerne definerer ellers behovet for anlegg og installasjoner gjennom deres
prosjekter. Historisk sett har det oppstått behov for å midlertidig bygge et høyt kjøletårn, sette opp
midlertidige tanker eller containere, plassere forskningsutstyr på havbunnen utenfor, med mer.
Siden det er svært vanskelig å forutsi de forskningsbehov som kan komme i fremtiden og for å kunne
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ivareta formålet med forskningsstasjonen, er det viktig med fleksibilitet innenfor planområdet, slik at
bygninger, installasjoner og anlegg kan ombygges og endres etter behov.

d. Utbyggingsvolum og byggehøyder
Grunnflate for den delen av anlegget som ligger i Vestby (gnr. 40/bnr. 49) er 5177,1 m 2. Bygningene
har en største høyde på 9,96 m. Grunnflate for den delen av anlegget som ligger i Frogn (gnr. 8/bnr
73) er 3294 m2. Bygningene har en største høyde på 7,23 m.
Kilde: https://kommunekart.com/klient/follo/follokartvestby
NIVA forventer at behovet for bygninger på kort sikt ikke avviker særlig fra dagens situasjon. Det kan
være aktuelt å bygge en etasje høyere på deler av eller hele bygningen, først og fremst aktuelt for
den delen av bygget som huser kontorer og kjøkken/pauserom og et nåværende skråtak mot
ballastanlegget (oransje og blå markering i Figur 5). Det er lite trolig at området som huser de ulike
forsøksrommene (Figur 6) vil trenge etasjepåbygg, men ulike former for modernisering og
tilpasninger/ombygginger kan være aktuelt. Det er sannsynlig at det vil kunne bli behov for
ytterligere bygg og midlertidige installasjoner i det sentrale uteområdet (rød sone i Figur 7). I kortere
tidsrom kan det være aktuelt med installasjoner, f. eks mindre tårn, opp til ca. 15 m høyde, men
dette vil måtte avklares nærmere i planprosessen. Behovet for slike høye installasjoner er sjelden, og
de vil som regel plasseres i sørøstre deler av eiendommen, der de ikke er særlig synlige i landskapet.
Det er sannsynlig at det kan bli behov for midlertidige installasjoner i det perifere uteområdet (blått i
Figur 7). I det samme området vil det kunne bli behov for oppgradering av pumpehuset.

Figur 5 Dagens bygningsmasse, med kjøkken/pauserom uthevet i orange farge og skråtak mot ballastanlegg i blått.
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Figur 6 Dagens bygningsmasse, med forsøksrom uthevet i orange farge.

Figur 7 Utomhusarealer på forskningsstasjonen. De sentrale markert med rød farge, og de mer perifere markert med blå
farge.

e. Funksjonell og miljømessig kvalitet
Funksjonene på framtidige bygg, anlegg og installasjoner må kunne tilpasses forskningsaktiviteten.
Det vil ikke være behov for bygninger til varig opphold, men overnattingsmuligheter, kjøkken og
sanitærrom i forbindelse med midlertidige forskningsaktiviteter som trenger døgnkontinuerlig tilsyn
og oppfølging. Slike aktiviteter kan gå over noen uker eller noen måneder.
Generelt vil NIVA bygge etter de til enhver tid gjeldende byggstandarder, og så langt det er praktisk
mulig velge miljøvennlige og energieffektive løsninger. Byggene vil være tilkoblet vann/avløp
tilsvarende som for eksisterende bygg.

f. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser
Planområdet har de siste 40 årene vært bebygd med ulike bygninger, anlegg og installasjoner.
Anlegget er synlig fra sjøsiden, men fra land er det bare synlig fra de nærmeste hyttene og den lille
båthavna og friområdet som ligger inntil planområdet i Frogn kommune. Mellom friområdet og
forskningsstasjonen er det bygget et tett gjerde. Forskningsstasjonen ligger i en bekkedal ved
munningen av Solbergbekken, og er på grunn av topografien i stor grad skjermet fra omgivelsene på
land.
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Rent estetisk er det rom for forbedring på dagens stasjon. NIVA har allerede gjort, og vil i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet, gjøre opprydding på eiendommen og vurdere estetiske forbedringer.
Ombygginger og nye bygninger og installasjoner skal, så langt det er mulig i forhold til
forskningsformålet og økonomiske rammer, tilpasses landskap og omgivelser, bl.a. når det gjelder
materialbruk, høyder og farger m.m. Dette vil bli nærmere vurdert i reguleringsplanarbeidet.

g. Forholdet til planer og retningslinjer
Kommuneplan (KP) for Vestby kommune 2014-2026 vedtatt i kommunestyret 23.05.2016 er pt.
gjeldende. Den delen av planområdet som ligger i Vestby kommune ligger innenfor areal i
kommuneplanen avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting og bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone. Hele eiendommen ligger innenfor hensynssone H560_3 Naturmiljø.
Planprogram for rullering av kommuneplanen ble fastsatt av kommunestyret mandag 4.9.2017, og
arbeid med ny KP pågår.
Kommuneplan for Frogn 2013-2025 ble endelig vedtatt av Frogn kommunestyre 17.6.2013 og er pt.
gjeldende plan. Den delen av planområdet som ligger i Frogn kommune ligger i sin helhet i LNFR.
Planprogram for rullering av kommuneplanen i Frogn kommune ble vedtatt 11. desember 2017, og
arbeid med ny KP pågår.
Planområdet ligger innenfor restriksjonsområde for Rikspolitisk retningslinje for Indre Oslofjord,
vedtatt i 1993.
Se kart med planstatus Figur 8.

Figur 8 Planstatus i området i Vestby og Frogn kommuner. Rød farge: Offentlig eller privat tjenesteyting. Grønn farge: LNFR.
Lys blå farge: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Skravur: Hensynssone H560_3 Naturmiljø. Orange
farge: Område for fritidsbebyggelse. Mørk blå: Småbåthavn. Kilde: Follokart pr 2.8.2018.

Det er ingen vedtatte reguleringsplaner i eller inntil planområdet pr. august 2018 i hverken Vestby
eller Frogn kommune. Vi er heller ikke kjent med at det er varslet oppstart av planarbeid i
nærområdet.
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h. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet
Forskningsstasjonen ligger der den har gjort siden 1978 og planarbeidet har ikke til formål å endre
dagens situasjon vesentlig. Hensikten med planarbeidet er å gi mulighet for ombygginger og
endringer av bygninger, installasjoner og anlegg som utløses av nye behov i forskningsaktiviteten.
Grunneiere av planområdet vil berøres av planinitiativet.
Hytteeiere og brukere av friluftsområdet og båthavna vil være opptatt i framkommelighet på
adkomstveien. Adkomstveien fra E6 er via Solbergstrandveien - Karl Sagas vei - Mølleveien. NIVA
regner ikke med at det i framtiden vil bli vesentlige endringer i trafikken til og fra
forskningsstasjonen. Veiene her er smale og svingete. NIVA følger opp de som skal levere varer og
utstyr til stasjonen, slik at det ikke skal komme store kjøretøyer som setter seg fast og hindrer
fremkommeligheten.
Når det gjelder friluftsliv går kyststien gjennom Frogn og Vestby på oversiden av forskningsstasjonen,
og berøres ikke direkte. Strandsonen forbi forskningsstasjonen er framkommelig men brygga er
avsperret
Mest synlig for andre er forskningsstasjonen fra sjøsiden. Det er stor trafikk i Oslofjorden av både
fritidsbåter, ferger, cruisebåter og nyttetransport. NIVA ønsker å benytte anledningen til å vurdere
hvordan forskningsstasjonen framstår estetisk, og å rydde opp på eget område.
Forskningsstasjonen er bygget over en bekk. Det må utredes om det kan bli behov for flomsikring ut
over det som allerede er bygget. NVE og Fylkesmannen kan ha synspunkter på dette. Vassdraget
ligger også innenfor hensynssone naturmiljø i Vestby kommune.

i. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å
forebygge risiko og sårbarhet
Det vil i reguleringsplanarbeidet bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i samsvar med krav i
PBL paragraf 4-3. DSBs veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging utgave 2017 vil bli
lagt til grunn for utarbeidelsen. Relevante tema i ROS-analysen for Solbergstrand vil bl.a. være flom i
vassdrag, grunnforhold, stormflo, bølgehøyde og havnivåstigning m.fl.

j. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal
varsles om planoppstart
Organer og interessenter som bør varsles ved oppstart vil bl.a. være Fylkesmannen,
Fylkeskommunen, NVE, grunneiere, tilstøtende naboer, ev. hytteeierforening, lag og foreninger med
formål friluftsliv, natur og miljø m.fl. Varslingslister bes tilsendt fra begge kommunene.

k. Prosesser for samarbeid og medvirkning
…fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte.
Medvirkning fra berørte vil være viktig for å få en god gjennomføring av planen. Forskningsstasjonens
virksomhet er kanskje ikke veldig godt kjent, og NIVA ønsker å benytte anledningen til å orientere om
sin aktivitet og formålet med stasjonen og reguleringsplanen.
Det ønskes fra NIVAs side åpent møte i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid og mens
planforslaget er ute på høring. Her vil NIVAs forskningsaktivitet og planforslag bli presentert, med
mulighet for å stille og avklare spørsmål. Offentlige myndigheter vil få tilsendt varsel om oppstart og
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planforslag på vanlig måte. Det vil kunne bli behov for kontakt med f.eks. fylkesmannen og NVE
underveis. Dette gjennomføres i tilfelle i samråd med de to kommunenes administrasjon.
Arealet forskningsstasjonen disponerer er leid, og NIVA har orientert grunneiere om at planinitiativ
nå igangsettes etter ønske fra Vestby kommune. Leieforholdet er fordelt på to festekontrakter, siden
eiendommen er todelt med to forskjellige bortfestere. Eiendomsgrensene følger kommunegrensen i
elven. Gnr. 40/ bnr. 49 i Vestby er bortfestet til NIVA frem til 31. desember 2034, grunneier er Cema
Invest AS ved Cecilie H. Mæle og Marius Mæle. Gnr. 8/ bnr. 73 i Frogn kommune er bortfestet til
NIVA frem til 2067, grunneiere er Espen Nedresagen Jørstad, Lasse Jørstad og Morten Jørstad.

l. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om
konsekvensutredninger
…og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. En beskrivelse i henhold til forskriftens § 9 skal
foreligge (om tiltaket, miljøverdier som blir berørt, utslipp, bruk av naturressurser m.m.).
Formålet med KU-forskriften er ifølge § 1 å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår
planer eller tiltak kan gjennomføres.
Forslagsstilleren skal etter § 4 vurdere om planen eller tiltaket omfattes av § 6, § 7 eller § 8.
Eneste punkt som vurderes relevant etter § 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes kan
være pkt. b om reguleringsplaner. Punktet viser til Vedlegg I, og relevant her kan være pkt. 24
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et
bruksareal på mer enn 15 000 m2. Vurdering: Bruksarealet er 6-7000, altså vesentlig mindre enn
15.000m2.
§ 7 Planer og tiltak etter andre lover. Denne § vurderes ikke å være relevant i denne plansaken.
Vurdering av §8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for
miljø eller samfunn. Spørsmålet er om planen kan få slik vesentlig virkning.
I Vestby kommunes veileder bes det spesielt om redegjørelse etter KU-forskriften § 9 som sier
følgende: Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse av:
a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider
Dagens situasjon og mulige framtidige tiltak er beskrevet i dette planinitiativets pkt. c-f. Det er
foreløpig ikke planlagt større rivingsarbeider. Endringer i forskningsaktiviteten vil kunne medføre
framtidige endringer, riving og ombygging av anlegg og installasjoner innenfor planbestemmelsene.
b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn.
Miljøverdiene ved forskningsstasjonen er i hovedsak knyttet til strandsonen og Solbergbekken.
Regulering av arealet medfører ingen vesentlige endringer av situasjonen slik den har vært i flere tiår.
Se også beskrivelse i dette planinitiativet pkt. h.
c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og
produksjon av avfall
NIVA har gyldig utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for næringssalter fra
akvakulturvirksomheten til Oslofjorden. NIVAs utslippstillatelse omfatter nitrogen og fosfor, og per i
dag er grensene hhv 150 kg og 30 kg årlig for disse næringssaltene. Fylkesmannen sier i sin vurdering
av tillatelsen at Kystvannforekomster regnes om robuste resipienter og utslipp denne størrelsesorden
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har liten innvirkning på den økologiske tilstanden. Forskningsaktiviteten har begrenset
avfallsproduksjon. Avlivet fisk ensileres og avhendes etter gjeldende regler. Avfall fra verksted,
kjøkken og møterom hentes og håndteres av privat firma (Follo Truckutleie A/S). Normalt ingen
utslipp til luft av betydning.
d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser
Planen eller forskningsaktiviteten medfører ikke bruk av naturressurser med unntak av vann fra
borebrønner. Fra disse hentes det ut omkring 44.000 m 3 til akvakulturvirksomheten og omkring
18.000 m3 i året til testing av ballastvannsteknologi. Det kan unntaksvis være aktuelt å hente noe
vann fra Solbergelva.
Kriteriene for vurdering av om planen kan få vesentlig virkning går fram av § 10. Her skal det ses hen
til egenskaper ved planen eller tiltaket, planen eller tiltakets lokalisering, påvirkning på omgivelsene
og risiko for alvorlige ulykker. Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter jf. andre ledd:
a) størrelse, planområde og utforming
Se beskrivelse i dette planinitiativets pkt. a-f.
b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser
Se vurdering § 9 pkt. d.
c) avfallsproduksjon og utslipp
Se vurdering § 9 pkt. c.
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer
Forskningsaktiviteten er ikke forbundet med noen større, alvorlig risiko. NIVA har gjennomført en
risikoanalyse for aktivitetene på Solbergstrand, og gjort nødvendige risikoreduserende tiltak knyttet
til de risikoelementer som er identifisert. Typiske tenkte hendelser i risikoanalysen er forskjellige
typer utslipp til miljø, ulike skader på personell, naturhendelser og ulike typer driftsstans.
Dokumentet er dynamisk og oppdateres med nye elementer og tiltak ved behov.
Vurdering av lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller
tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med i samsvar med § 10 tredje ledd:
a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven
og
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer,
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv.
I Follokart er det flere registreringer av naturmangfold i eller nær planområdet, se Figur 9.
Naturtypene er også registrert i Naturbase.
•

•

Naturtype Elven nord (Solbergelva) (grønn skravur), ID BN00018291, rik dellauvskog, almlindeskog. Verdi viktig. Reg. 2003. Ligger på sørsiden av eiendomsgrensa og skal i utgangspunktet
ikke være eller bli berørt.
Naturtype Solbergelva ved Elven (grønn skravur). ID BN00018292. Rik edellauvskog, or-askeskog.
Verdi viktig. Ligger oppstrøms planområdet og skal i utgangspunktet ikke være eller bli berørt.
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•

Naturtype Elven (blått område), ID BN 00018290. Rikt strandberg sør for planområdet. Lokalt
viktig. Vil ikke bli berørt.

Artsområder av forvaltningsmessig interesse: Område for spettefugler og spurvefugler (brun skravur i
Follokart). Artenes leveområde vil ikke bli vesentlig endret i forhold til dagens situasjon.

Figur 9 Utsnitt fra Follokart, kartlag natur pr 7.8.2018. Orange strek viser eiendomsgrenser/ planområdet. Øvrige
markeringer er beskrevet i teksten over.

Rødlistearter: I Artskart er følgende rødlistearter registrert i og nær planområdet ved Solbergelvas
utløp, se Figur 10:
•
•

Hettemåke (VU/sårbar, reg. 2016)
Fiskemåke og ærfugl (NT/nær truet, reg. 2016 og 2018)

Øvrige registreringer ligger et stykke utenfor planområdet og vil ikke bli berørt, forutsatt at
registreringene er noenlunde riktig plassert i kartet.
NIVA har en god del lokalkunnskap om artsmangfold i sjøen utenfor forskningsstasjonen, og dette vil
bli beskrevet i planarbeidet.
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Figur 10 Utsnitt fra Artskart pr 7.8.2018 med tegnforklaring.

Det er ikke registrert noen forekomster av mineralressurser i eller nær planområdet i NGU sin
kartdatabase http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/.
Det er ingen registrerte kulturminner i selve planområdet. Solbergstrand er imidlertid i Follokart en
del av et stort område som i Follokart er registrert som kulturlandskap med arkeologiske funn og
med potensiale for funn, se Figur 11 Utsnitt fra Follokart med kartvalg kulturminner pr. 8.8.2018.

Figur 11 Utsnitt fra Follokart med kartvalg kulturminner pr. 8.8.2018.
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Det er ingen statlig sikra friluftsområder i eller nær planområdet. Regional kyststi Oslofjorden går på
oversiden av planområdet og berøres ikke. Registrert sykkelrute Solbergveien – Hvitsten går også
ovenfor planområdet se Figur 12. Solbergstrand badeplass ligger inntil planområdet i nord og har
felles adkomstvei med forskningsstasjonen. Her er det også en liten småbåthavn. Se Figur 13.
Badeplassen er omtalt både på Frogn kommune sine hjemmesider og Oslofjorden.com.

Figur 12 Utsnitt fra Follokart som viser sykkelruter forbi planområdet pr. august 2018.

Figur 13 Solbergstrand badeplass og båthavn. Foto: A. Myrmæl, Sweco.

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i
medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser eller
rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.
Planområdet ligger innenfor restriksjonsområde for Rikspolitisk retningslinje for Indre Oslofjord,
vedtatt i 1993.
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d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift eller
områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet
Nei, ingen endringer ift. dagens situasjon.
e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet
Nei, ingen endringer ift. dagens situasjon.
f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning
Nei, ingen kjente konsekvenser.
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp
Nei.
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom
Nei, ingen kjent stor risiko for alvorlige ulykker. ROS-analyse skal gjennomføres når reguleringsplan
utarbeides.
Samlet vurdering etter KU-forskriften
Forslagsstillers vurdering er at et planforslag for detaljregulering av NIVAs forskningsstasjon ikke
faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Det innebærer at det ikke vil bli gjennomført en
egen omfattende konsekvensutredning, men at alle virkninger likevel, på vanlig måte, vil bli
beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Innholdet i planbeskrivelsen vil følge Sjekkliste for
planbeskrivelse, utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ligger på
regjeringen.no

m. Om planforslag innenfor områderegulering for Vestby sentrum
Planforslaget ligger ikke innenfor Vestby sentrum.

n. Kontaktopplysninger for tiltakshaver
Tiltakshaver er:
NIVA, Hovedkontor Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, tlf. 22 18 51 00, epost: post@niva.no
Kontaktperson forskningsleder Anders Gjørwad Hagen, tlf. 95928778, anders.hagen@niva.no

o. Kontaktopplysninger for forslagsstiller
Forslagsstiller er:
Sweco Norge AS, Region Ski, Jernbaneveien 5-7, 1400 Ski
Kontaktperson prosjektleder/plan- og miljørådgiver Anita Myrmæl, tlf. 97666176,
anita.myrmael@sweco.no,.

p. En vurdering av fagkyndighet til forslagstiller
…ut fra utdanningsretning, utdanningsnivå, relevant praksis, kunnskap om plan- og bygningsloven og
kunnskap om framstilling av digitale planer etter nasjonal produktspesifikasjon, på de personene som
skal utarbeide planforslaget.

15

Kort om Sweco
Sweco Norge AS er et tverrfaglig rådgivningsselskap med rundt 1.500 ansatte fordelt på 24
kontorsteder. Sweco er markedsledende i Norden og en av de største aktørene i Europa. Sweco tilbyr
rådgivningstjenester innen et bredt faglig spekter, og leverer løsninger som forener teknikk og miljø.
Selskapet jobber innenfor forretningsområdene Energi, Infrastruktur, Bygg og eiendom.
Swecos kontor i Ski har i dag rundt 90 ansatte og utfører prosjekter innenfor alle plannivåer.
Prosjektleder for arbeidet med planinitiativ og regulering av NIVAs forskningsstasjon på
Solbergstranda vil være senior plan- og miljørådgiver Anita Myrmæl. Hun er utdannet økolog og har
bred plan- og miljøfaglig erfaring fra offentlig miljøforvaltning i perioden 1992-2012 og som senior
plan- og miljørådgiver i Sweco Norge AS siden 2012. Kompetanseområdene er offentlig og privat
planlegging, herunder kommunedelplaner, områdereguleringer, detaljreguleringer,
konsekvensutredninger, miljøoppfølgingsplaner og miljørisikovurderinger, risiko- og
sårbarhetsanalyser. Anita har utdanning innen prosjektledelse og benyttes som prosjektleder i ulike
plan- og miljøoppdrag.
Arealplanlegger er Jardar Austefjord Nymoen. Jardar er utdannet arealplanlegger fra Institutt for
landskapsplanlegging på UMB 2011. I utdanningen fordypet Jardar seg i både overordnet- og
detaljplanlegging.
De første seks årene etter utdannelsen jobbet Jardar hovedsakelig som prosjektleder for
Jernbaneverket/ Bane NOR. Han ble ansatt i Sweco i 2017 som arealplanlegger. I Sweco jobber Jardar
som prosjektleder for ulike typer boligutbyggingsprosjekter, veiprosjekter, baneprosjekter med mer. I
tillegg utarbeider Jardar plankart og alle nødvendige reguleringsdokumenter.
Sweco innhenter øvrig spisskompetanse fra eget firma etter behov når planarbeidet settes i gang,
herunder bl.a. geotekniker for vurdering av grunnforhold og hydrolog for flomvurdering. CVer for
tilbudte ressurser kan oversendes på forespørsel.

q. Bekreftelse om kommunens veileder for «Private
reguleringsplaner»
Det bekreftes med dette at Vestby kommunes veileder for private reguleringsplaner, revidert
2.1.2018 er gjennomgått.
Når det gjelder Veilederen for Vestby sentrum er ikke den relevant for dette planinitiativet.

Sweco Region Ski 23.10.2018, på vegne av NIVA

Senior plan- og miljørådgiver Anita Myrmæl

Planinitiativet er kvalitetssikret av prosjektleder i NIVA og arealplanlegger Jardar Nymoen, Sweco.
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